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“Danes bomo risali,” je oznanila učiteljica.  

“Krasno,” je pomislil majhen deček. 

“Zelo rad rišem. Naredim lahko avtomobile in tovornjake in konje in ribe in …” 

Toda učiteljica je rekla: “Čakaj! Danes bomo risali rože.”  

“Krasno,” je pomislil deček. “Zelo rad rišem rože.” In začel je risati rože vseh vrst in 
barv.  

Toda učiteljica je rekla: “Čakaj! Pokazala ti bom kako!”  

Narisala je rdečo rožo z zelenim steblom. Deček je pomislil, da so njegove rože lepše, toda 
obrnil je list in narisal rdečo rožo z zelenim steblom in učiteljica ga je pohvalila. 

 

Nato je deček odšel na drugo šolo.  

 

“Danes bomo risali,” je oznanila nova učiteljica. 

 Razdelila je papir in svinčnike in mali deček je čakal. Toda učiteljica ni rekla nič.  

Le hodila je gor in dol po razredu. Ko je prišla do majhnega dečka, ga je vprašala: “Ti ne 
boš nič narisal?”  

“Bom,” je rekel majhen deček. “Kaj bomo pa risali?”  

“Ne vem, dokler ne narišeš,” je rekla učiteljica.  

“Kako naj narišem?” je vprašal majhen deček.  

“No, kakor hočeš,” je rekla učiteljica.  

“In s katerokoli barvo?” je vprašal majhen deček.  

“S katerokoli barvo,” je dejala učiteljica. “Če bi vsi narisali enako sliko in uporabili 
enake barve, kako naj bi potem vedela, kdo je kaj narisal in čigava je risba?”  

“Ne vem,” je rekel majhen deček.  

Nato je vzel barvice in začel risati rdečo rožo z zelenim steblom. 

 

Helen E. Buckley (prevod Vojko Skalar) 
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POVZETEK 

V magistrskem delu smo se ukvarjali s prepoznavanjem ustvarjalnega potenciala pri 
učencih v prvem triletju osnovne šole. V teoretičnem delu smo predstavili nekatere 
definicije ustvarjalnosti in opredelili ustvarjalnost s štirih vidikov: ustvarjalnega okolja, 
ustvarjalne osebnosti, ustvarjalnega procesa in ustvarjalnega produkta. V nadaljevanju smo 
se natančneje posvetili ocenjevanju ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalnega produkta, 
ustvarjalnega procesa in ustvarjalne osebnosti. Predstavili smo test EPoC – Test za oceno 
ustvarjalnega potenciala, razvoj ustvarjalnosti v otroštvu, značilnosti otrokove 
ustvarjalnosti, načine spodbujanja ustvarjalnosti v razredu in pozitivne vplive spodbujanja 
ustvarjalnosti na celoten otrokov razvoj. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave med učenci prvih treh razredov 
osnovne šole, v katerem smo na osnovi uporabe testa EPoC-a prepoznali ustvarjalni 
potencial učencev na dveh področjih mišljenja – divergentno-eksplorativnem in 
konvergentno-integrativnem in na dveh področjih izražanja – govorno-literarnem in 
slikovno-likovnem področju. V vzorec je bilo naključno izbranih 54 učencev prvega triletja 
osnovne šole, ki so test EPoC reševali po standardnem postopku, ki ga je vodila 
usposobljena testatorka. Zanimalo nas je, ali se učenci razlikujejo po višini ustvarjalnega 
potenciala glede na spol in razred, iz katerega prihajajo, in kateremu individualnemu tipu 
ustvarjalnega potenciala ustrezajo, ter ali obstaja povezanost med spolom in razredom, ter 
številom podanih ustvarjalnih odgovorov oz.  izraženostjo ustvarjalnega odgovora. 

Rezultati so pokazali, da imajo dečki in deklice podoben ustvarjalni potencial - glede na 
število ustvarjalnih odgovorov oz. izraženost ustvarjalnega odgovora, rezultati niso 
pokazali statistično pomembnih razlik. Ugotovili smo tudi, da se učenci razlikujejo po 
višini ustvarjalnega potenciala glede na razred, iz katerega prihajajo. Pri količniku 
divergentno-grafičnega področja obstaja statistično pomembna razlika med učenci prvega 
in drugega razreda, pri količniku divergentno-verbalnega področja obstaja statistično 
pomembna razlika med učenci prvega in drugega razreda ter učenci prvega in tretjega 
razreda. Pri količniku integrativno-verbalnega področja ustvarjalnega potenciala obstaja 
statistično pomembna razlika med učenci prvega in tretjega razreda. Z vidika 
prepoznavanja individualnih tipov ustvarjalnega potenciala rezultati kažejo, da največ 
učencev ustreza divergentnemu tipu ustvarjalnega potenciala, temu sledijo visok tip 
ustvarjalnega potenciala, slikovni tip ustvarjalnega potenciala, besedni tip ustvarjalnega 
potenciala ter nizek ustvarjalni tip ustvarjalnega potenciala. Integrativni tip ustvarjalnega 
potenciala ni bil prepoznan pri nobenem učencu iz vzorca raziskave. Ugotovili smo, da 
obstaja povezanost med številom ustvarjalnih odgovorov in razredom, ki ga učenci 
obiskujejo, pri slikovno-likovnem podtestu divergentno-eksplorativnega mišljenja na 
podlagi abstraktne spodbude med prvim in drugim razredom, ter da obstaja povezanost 
med izraženostjo ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-
integrativnega mišljenja – naslov zgodbe in razredom, v primeru prvega in tretjega razreda. 
Raziskovalni izsledki iz te raziskave na splošno potrjujejo, da se v slovenski osnovni šoli 
ustvarjalnost premalo spodbuja ter narekujejo natančnejše pedagoške pristope za 
spodbujanje ustvarjalnosti in spodbujajo k nadaljnjemu raziskovanju obravnavanega 
področja. 

 



Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																																						Maruša	Zabukovec;	magistrsko	delo	
	

IV	
	

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalnost, prepoznavanje ustvarjalnega potenciala, učenci 
prvega triletja osnovne šole, test EPoC, spodbujanje ustvarjalnega mišljenja 

  



Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																																						Maruša	Zabukovec;	magistrsko	delo	
	

V	
		

  



Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																																						Maruša	Zabukovec;	magistrsko	delo	
	

VI	
	

The identification of creative potential among first cycle primary school learners 

ABSTRACT 

The thesis addresses the identification of creative potential of pupils in the first educational 
cycle of primary school. We introduced some definitions of creativity in the theoretical 
part of the thesis and determined creativity from four points of view: creative background, 
creative personality, creative process and creative product. We accurately devoted our 
work to the assessment of creativity based on the creative product, creative process and 
creative personality. We introduced the EPoC (Evaluation of Potential Creativity ) test – 
the test is used to assess creative potential, development of creativity in childhood, features 
of child's creativity, different ways of stimulating the creativity in the classroom  and 
positive influence of stimulation of creativity on child's development. 

The results of a research of pupils of the first three classes of primary school are in the 
empirical part of the thesis. Using the EPoC test we recognised the creative potential of 
pupils on two fields of thinking – divergent-exploratory and convergent-integrative and on 
two fields of conveyance  – verbal-literaly and artistic-graphic field.  54 pupils of the first 
educational cycle of primary school were randomly chosen in a sample. They took the 
EPoC test using standard procedures and which was leaded by qualified expert. We wanted 
to know, if pupils differentiated by height of creative potential, considering gender and 
class they are attending, and which individual type of creative potential do they meet and 
whether there is a connection between gender and class and the number of handed creative 
answers or conveyance of creative answers. 

Results indicated that boys and girls had similar creative potential - considering number of 
creative answers or conveyance of creative answers. These results didn't show statistically 
important differences. We also found out that pupils differentiated by height of creative 
potential considering the class they are attending. There is a statistically important 
difference of quotient of divergent-graphic field between the pupils of the first and second 
class. There is also a statistically important difference of quotient of divergent-verbal field 
between the pupils of the first and second class and pupils of the first and third class. There 
is a statistically important difference of quotient of integrative-verbal field of creative 
potential between pupils of the first and third class. The results of recognising the 
individual types of creative potential indicate that most pupils meet divergent profile of 
creative potential, which is followed by high profile, the graphic profile, the verbal profile 
and low potential profile of creative potential. Integrative profile of creative potential was 
not recognised at all. We found out that there is a connection between the number of 
creative answers and class, that pupils are attending at artistic –graphic subtest of 
divergent-exploratory thinking based on abstract stimulation between the first and second 
class.  There is also a connection between conveyance of creative conversation at verbal-
literaly subtest of convergent-integrative thinking  – and the title of a story and class in the 
first and third class. 

Keywords: creativity, identification of creative potential, first cycle primary school 
learners, EPoC test, fostering creative thinking 
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TEORETIČNI DEL 

UVOD 
	

Živimo v družbi, v kateri je ustvarjalnost nujna in vedno bolj pomembna (Barbot, 
Besançon in Lubart, 2011) ter koristna sposobnost posameznika (Besançon, Lubart in 
Barbot, 2013), saj je le ta vedno znova postavljen pred nove probleme, iskanje originalnih 
rešitev in reševanje problemov (Barbot, idr., 2011), ki pomembno prispevajo k 
osebnostnemu in družbenemu razvoju (Besançon, idr., 2013; Lubart, Zenasni in Barbot, 
2013). Je ena izmed štirih ključnih spretnosti 21. stoletja (poleg kritičnega mišljenja, 
komunikacije in sodelovanja) (Barbot, Besançon in Lubart, 2015) in  brez nje ni umetnosti, 
literature, znanosti, inovacij, reševanja problemov in napredka (Starko, 2009). 

Ustvarjalnost ni sposobnost, ki bi bila prisotna le pri peščici ljudi, pač pa v sodobni 
literaturi govorimo o ustvarjalnem potencialu, ki je prisoten, v manjši ali večji meri, 
(Besançon, idr., 2013; Lubart, Besançon, Barbot, 2012; Lubart, idr., 2013) pri vsakem 
posamezniku (Lubart, idr., 2012; Lubart, idr., 2013). Gre torej za skrito posameznikovo 
zmožnost, ki omogoča originalno delo (Besançon idr., 2013) in ga lahko ocenimo (Barbot, 
idr., 2011, 2015; Besançon, idr., 2013; Lubart, idr., 2013).  

Glede na to, da je ustvarjalni potencial prisoten že v otroštvu, ter da ga lahko v tem 
obdobju tudi razvijamo (Juriševič, 2014), imajo učitelji pri odkrivanju in spodbujanju 
ustvarjalnega potenciala ter pri zagotavljanju ustreznih pogojev, kjer lahko učenci 
ustvarjalno delujejo, izredno pomembno vlogo (NACCCE, 1999).  

Vendar, če želijo učitelji uspešno oceniti ustvarjalni potencial svojih učencev in ga nato 
posledično tudi spodbujati in razvijati, je ključno, da uporabijo ustrezen instrument za 
oceno ustvarjalnega potenciala (Besançon idr., 2013). Primer takšnega instrumenta je 
EPoC – Test za oceno ustvarjalnega potenciala. Namenjen je učiteljem, da bi ti lahko bolje 
prepoznali in spodbujali ustvarjalni potencial učencev (Barbot, idr., 2011).  

Ker se je potrebno zavedati, da ustvarjalnost v šoli ni dodatek, pač pa ima pomembno 
vlogo, saj otroka pripravi na življenje (Kemple in Nissenberg, 2000 67), da bi ta v sodobni 
družbi čim bolj uspešno deloval, imam namen v svojem magistrskem delu s pomočjo testa 
EPoC  raziskati ustvarjalne potenciale pri učencih v prvem triletju osnovne šole. 
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1.1.  OPREDELITEV USTVARJALNOSTI 
	
“Beseda ustvarjalnost oziroma tujka kreativnost izvira iz latinske besede creo, kar pomeni 
“narediti”,” (Pečjak, 2013a, str. 13) in jo uporabljamo za opisovanje ljudi, procesa in 
produkta (Barron in Harrington, 1981, v Cropley, 1992). Je kompleksen psihološki 
fenomen. Opredeliti ga je mogoče  z več vidikov, zato do danes še nimamo enotne 
opredelitve ustvarjalnosti (Juriševič, 2011). 

V sodobni literaturi najdemo različne opredelitve ustvarjalnosti. Ker ustvarjalnost kot 
kompleksen psihološki fenomen (Juriševič, 2011) zajema široko področje ustvarjalnosti, 
Cropley (1992) pravi, da ko govorimo o ustvarjalnosti, ta ne more zajeti vseh specifičnih 
dosežkov. Da je ustvarjalnost težko opredeliti, meni tudi Lucas (2001). 

Nekatere opredelitve pojma ustvarjalnosti izhajajo iz sposobnosti ustvarjanja ustvarjalnega 
produkta. Kot primer navajamo Makarovičevo (2003, str. 33) opredelitev ustvarjalnosti, ki 
meni, da je ustvarjalnost “prizadevanje, kako združiti čim[!]več čimbolj različnih 
elementov v čimbolj enovito in preprosto miselno celoto.”  

Številni avtorji se pri opredelitvi ustvarjalnosti ne osredinjajo na samo sposobnost 
ustvarjanja, ampak na rezultat tega in izhajajo iz značilnosti ustvarjalnega produkta.  

Ta je v prvi vrsti nov (Jaušovec, 1987; Pečjak, 2013a; idr.) oz. novost (Cropley, 2001; 
Pera, 2013; Starko, 2009), originalen (NACCCE, 1999;  idr.), nato pa še ustrezen, 
prilagojen, primeren kontekstu oz. stvarnosti (Parkins, 1988a, v Starko, 2009; Starko, 
2009) ter koristen (NACCCE, 1999; idr.).  

Nekateri avtorji v opredelitvi ustvarjalnosti zajemajo značilnosti produktov, procesa in 
osebnosti,  ki se med seboj povezujejo in izražajo v okolju. 

Taylor (1975, v Jaušovec, 1987, str. 6) pravi, da je “[p]roces ustvarjanja […] sistem. 
Vsebuje osebnost, ki usmerja in oblikuje okolje, tako da transformira temeljne probleme v 
uspešne dosežke”. 

Jaušovec (1983) ustvarjalnost definira kot odnos med intelektualnimi sposobnostmi in 
osebnostnimi značilnostmi. Te se oblikujejo in razvijajo v povezavi z okoljem. Pri tem 
poudarja, da je ustvarjalnost prisotna pri vsakem posamezniku, četudi ta ni izražena.  

Plucker, Beghetto in Dow (2004, str. 90) menijo, da je “ustvarjalnost sovplivanje osebnosti 
in procesa, s katerim posameznik ali skupina proizvede rešitev ali produkt, ki je tako nov 
kot uporaben, kar definira nek socialni kontekst.” 

Trstenjak (1981) in Rhodes (1961, v Kaufman, Plucker, Baer, 2008) navajata, da ameriški 
raziskovalci pri obravnavanju ustvarjalnosti upoštevajo štiri vidike, ki jih poimenujejo s 
štirimi “p-ji” in sicer: press (okolje), personality (osebnost), process (proces) in produkt 
(produkt). Makarovič (2003) omenjenim štirim “p-jem” doda prilike in premike v družbi. 
Pod  pojmom prilike pojmuje možnosti in spodbude okolja za ustvarjalnost, pod pojmom 
premiki pa prišteva tako priznanje, ki ga dobi ustvarjalnost kot dejanski premik v okolju, ki 
ga povzroči ustvarjalni izdelek. 
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Čeprav ustvarjalnost preučujejo z različnih vidikov: ustvarjalni produkt ali dosežek, 
osebnostne lastnosti ustvarjalca, ustvarjalni proces in interakcije z okoljem (Jaušovec, 
1983, 1987; Craft, 2005), Craftova (2005) pravi, da je vsem skupno to, da vidijo 
ustvarjalnost kot generiranje nove ideje. 

1.1.1. Ustvarjalno okolje 
	

“Vprašanje ustvarjalnosti je ključno, osrednje vprašanje v življenju posameznika, naroda in 
celotnega človeštva.” (Makarovič, 2003, str. 22). Ustvarjalnost je nujna za napredek 
posameznika in družbe (Besançon, idr., 2013; Hennessey in Amabile, 2010; Makarovič 
2003, idr.), saj je vse, kar nas obdaja, in vse kar potrebujemo za življenje (hiter 
gospodarski, socialni razvoj, razvoj v izobraževanju, prehrani, zdravstvu, tolerantnosti, 
demokraciji in politični varnosti (Cropley, 2001), produkt človeške ustvarjalnosti 
(Makarovič, 2003). Zato je človeštvo odvisno od ustvarjalnosti (Makarovič, 2003) in brez 
nje bi ljudje ostali tam, kjer smo bili tisočletja nazaj (Pečjak, 1987). Ustvarjalnost je 
identiteta naroda, ki temelji na ustvarjalnosti posameznikov, ki ta narod sestavljajo 
(Makarovič, 2003).  

O vzajemni povezanosti in vzročnem delovanju med posameznikom in družbo govori tudi 
Trstenjak (1981), ki pravi, da če je ustvarjalnost dejanje posameznika, je posledično tudi 
dejanje družbe, saj je posameznik dejavnik ustvarjalnosti v sodelovanju z družbo. Velja pa 
tudi obratno. Družba je tista, ki posameznika spodbuja k ustvarjalnemu delu (Trstenjak, 
1981).  

Okolje lahko na ustvarjalnost deluje na dva načina. Okolje lahko spodbuja ali zavira 
ustvarjalnost (Jaušovec, 1983; Kemple in Nissenberg 2000). Pozitiven vpliv na 
ustvarjalnost ima okolje, ki je naklonjeno ustvarjalnosti. Pečjak (1987) opozarja, da je za 
ustvarjalnost ključno ustrezno okolje, brez katerega ne more nastati nič. 

Okolje, ki spodbuja ustvarjalnost, mora biti odprto za novosti, nove ideje in poglede ter jih 
sprejemati, tolerirati, spodbujati in priznavati (Cropley, 2001). Ugodno okolje ustvarjalcu 
ponudi sredstva; tako materialna kot družbena, stopnjo tolerance, divergentnosti in 
tveganja, vrsto nagrade (Cropley, 2001) ter spodbuja ustvarjalnost s sproščenimi odnosi in 
pohvalami (Kroflič, 1992). Davis (2003) razlaga, da lahko prirojene posameznikove 
ustvarjalne sposobnosti v spodbudnem okolju še izboljšamo. To še posebno velja v 
primerih, če si posameznik želi doseči ustvarjalni uspeh (Sternberg, 2000, v Juriševič, 
2011). Vendar Pera (2013) opozarja, da če posameznik dobi s strani okolja več možnosti v 
procesu ustvarjalnega delovanja, to morda še ni zagotovilo, da bi bil dosežek bolj 
ustvarjalen. 

Makarovič (2003) razlaga, da na razvoj posameznikovih ustvarjalnih potencialov, na 
ustvarjalni proces in na ustvarjalni produkt vplivata tako naravno kot družbeno okolje, in 
sicer obe okolji vplivata na dva načina kot možnost in kot vzpodbuda. K dejavnikom 
naravnega okolja prišteva geografske, atmosferske in kozmične vplive, ki povečujejo 
možnost za ustvarjanje, delujejo pa tudi kot spodbuda preko želje po materialnih dobrinah. 
K družbenim dejavnikom prišteva razvitost tehnologije, predvsem informacijske 
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tehnologije, razvitost izobraževanja, prometa, trgovine ter stopnjo družbene enakosti, ki se 
kaže v tem, da so dobrine družbe kot civilizacije dostopne čim širšemu krogu ljudi 
(Makarovič, 2003). Podobno kot pri dejavnikih naravnega okolja gre tudi tu le za 
možnosti, ustvarjalnost pa se bo razvila, ko se bodo možnostim pridružile tudi spodbude. 
Makarovič (2003, str. 53) vidi spodbude “ […]  v obliki konkretnih družbenih pričakovanj, 
zahtev, vrednot, pritiskov, idealov”. Torej družbeno okolje spodbuja ustvarjalnost preko 
želje po priznanju (Makarovič, 2003). 

Čeprav ima posameznik ustvarjalni potencial, je možno, da v danem okolju, v katerem 
živi, nima možnosti, da bi ustvaril ustvarjalne produkte (Jurman, 2004). Tu govorimo o 
okolju, ki ni naklonjeno ustvarjalnosti, in takšno okolje na ustvarjalnost deluje negativno 
ter jo celo zavira. Okolje zavira ustvarjalnost z avtoritarnimi odnosi, kaznovanjem (Kroflič, 
1992), prisilo ter nadzorom (Hennessey in Amabile 2010). Zato se pogosto zgodi, da 
posamezniki, ki ustvarjajo v okolju, ki ni odprto za njihove ideje doživljajo številne 
sankcije (Cropley, 2001). 

V nekaterih primerih pa lahko negativno okolje na ustvarjalnost deluje pozitivno. 
Makarovič (2003) razlaga, da lahko tudi neugodno okolje, tako naravno kot družbeno, 
deluje kot spodbuda za ustvarjanje. Skozi zgodovino je znanih veliko ustvarjalcev, ki so 
prav pod vplivom neugodnih razmer bili uspešni (Makarovič 2003; Pečjak 2013c; 
Trstenjak, 1981). 

Okolje ima pomembno vlogo pri sprejemu in priznavanju ustvarjalnih produktov 
(Jaušovec, 1983; Makarovič, 2003; Mourgues, Barbot, Ling Tan, Grigorenko, 2014; 
Plucker, idr. 2004), kar pomeni, da okolje ustvarjalnih produktov ne sprejema pasivno 
(Cropley, 2001). Samo točno določeni produkti so tolerirani s strani določenega okolja 
(Cropley, 2001). 

Poleg družbenih dejavnikov, ki smo jih omenili zgoraj, v literaturi različni avtorji, k 
dejavnikom okolja, ki vplivajo na ustvarjalnost, prištevajo družino in izobraževalne 
institucije.  

1.1.1.1. Družina 
	

Družina je prvo okolje, v katerem posameznik živi in v njej preživi obdobje, v katerem je 
najbolj dojemljiv in občutljiv oz. ranljiv za vplive zunanjega okolja (Makarovič, 2003).  

V literaturi pogosto zasledimo, da je družina pogosto omenjena kot eden pomembnejših 
dejavnikov razvijanja otrokove ustvarjalnosti, Makarovič (2003) pa pravi, da je od nje 
odvisno, ali bo posameznik uresničil svoj potencial ali pa ga bo zaradi nje zatrl. Da ima 
družina pomembno vlogo pri spodbujanju ustvarjalnosti, menita tudi Kemple in 
Nessenberg (2000). 

Mnogi raziskovalci in avtorji se ukvarjajo z vplivom družinskih dejavnikov na 
ustvarjalnost. Na raven ustvarjalnosti oz. na spodbujanje ali zatiranje ustvarjalnosti v 
okviru družine naj bi vplivali naslednji dejavniki: socialno-ekonomski status družine, 
vrednote, intelektualne spodbude, (ne)urejenost družinskih razmer, klima in odnosi v 
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družini, vzgojni stil, sposobnost prilagajanja družine na različne situacije ter starši v vlogi 
(ustvarjalnega) modela. 

Makarovič (2003) opozarja na socialno-ekonomski status kot pomemben dejavnik pri 
spodbujanju ustvarjalnosti v družini. Socialno-ekonomski status je povezan z večjimi ali 
manjšimi možnostmi za pridobivanje materialnih in kulturnih dobrin (Makarovič 2003), te 
pa vplivajo na vrednote, ki jih starši prenašajo na otoke. Starši iz premožnejših družin 
pogosto spodbujajo ustvarjalnost pri svojem otroku, imajo zahtevnejše ambicije ter 
razvijajo duhovne vrednote (Makarovič 2003). Otrok iz družine z boljšim socialno-
ekonomskim statusom, ima boljše možnosti za razvoj ustvarjalnosti (Makarovič, 2003). Na 
razvoj ustvarjalnosti vplivajo intelektualne spodbude v obliki različnih knjig, časopisov, 
revij, igrač, ki omogočajo različne načine uporabe ter usmerjenje otrokove dejavnosti s 
pogovorom, ki spodbuja otrokovo razmišljanje in reševanje problemov (Jaušovec, 1987).  

Naslednji dejavnik, ki vpliva na spodbujanje ustvarjalnosti, je vzgojni stil. Amabilejeva je 
raziskovala povezavo med strukturo družin in ustvarjalnostjo otrok (Pečjak, 1987, 2011). 
Ugotovila je, da so najbolj ustvarjalni otroci iz demokratičnih družin. Demokratičen 
(avtoritativen) stil vzgoje jasno sporoča pričakovanja in vzroke za spoštovanje pravil, 
postavlja trdne, a razumne omejitve in kaže visoko stopnjo vzgoje (Baumrind, 1966; 
Zupančič in Svetina, 2004). Pomembnost daje disciplini, vztrajnosti, upoštevanju mnenj 
drugih, kar sicer ni povezano z značilnostmi ustvarjalnega mišljenja, ga pa omogoča. 
Vendar se zna zgoditi, da demokratične družine otrokovo pozitivno vedenje nagrajujejo, 
saj želijo, da je otrok vzor drugim otrokom in da ni vedenjsko “problematičen”. S tem pa 
pri otroku zmanjšajo prizadevanja po izvirnosti (Pečjak, 1987). Demokratičnim družinam 
sledijo otroci iz laissez faire družin, kjer se sicer ustvarjalnost dopušča, a ne spodbuja 
(Pečjak, 1987). Otroku postavljajo malo omenitev (Baumrind, 1966), v takšni družini ni 
discipline, enotnega mnenja in čustvene povezave med družinskimi člani (Pečjak, 1987; 
Zupančič in Svetina, 2004).  

Poleg vzgojnega stila na ustvarjalnost ugodno vpliva družinska klima, v kateri lahko otrok 
deluje svobodno, enakopravno in odgovorno (Jaušovec, 1987). Naloge, ki jih otrok 
opravlja, so prilagojene otrokovim sposobnostim (Jaušovec, 1987). Družinsko okolje, ki 
spodbuja ustvarjalnost, dovoljuje otroku, da raziskuje in eksperimentira ter izraža svojo 
ustvarjalnost (Kemple in Nissenberg, 2000).  

Pri spodbujanju ustvarjalnosti imajo pomembno vlogo starši sami v vlogi modela. Otrok 
ima potrebo po tem, da posnema modele, ki jih občuduje. Zato je pomembno, da so modeli 
ustvarjalni, saj otrok v procesu posnemanja oblikuje notranje standarde vedenja, ki jim 
sledi tudi kasneje v življenju. Prvi model so starši (Pečjak, 1987, 2011). Vpliv ustvarjalnih 
staršev je raziskovala Amabilejeva (Pečjak, 1987, 2011). Za starše ustvarjalnih otrok je 
značilno, da so intelektualno in socialno neodvisni, tj. s številnimi interesi doma in zunaj 
doma (Jaušovec, 1987), svobodno izražajo svoja čustva in se bolj malo menijo za socialne 
zahteve okolja (Jaušovec, 1987). Zanimajo se za otrokovo vedenje, vendar to ne pomeni, 
da postavljajo nesprejemljiva pravila, s katerimi bi kontrolirali otrokovo vedenje (Dacey, 
1989, v Kemple in Nissenberg, 2000), dopuščajo določeno mero svobode, delanje napak, 
iz katerih se otroci veliko naučijo, ustvarjalnost pa razvijajo tudi s tem, ko otroka 
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spodbujajo k samostojnosti in pripravljenosti, da si upajo tvegati z novimi in neobičajnimi 
idejami (Michel in Dudek, 1991, v Kemple in Nissanberg, 2000). Z otroki ravnajo 
spoštljivo in zaupajo v otrokove sposobnosti. Omogočajo, da se otrok samostojno odloča in 
za svoja dejanja tudi odgovarja. Od otroka pričakujejo, da bo uspešen (Jaušovec, 1987). 
Jaušovec (1987) razlaga, da na ustvarjalnost otrok pozitivno vplivajo tehnični poklici 
staršev. Otroci omenjenih staršev se pogosto igrajo z raznimi materiali (žice, epruvete, deli 
tehničnih naprav), ki omogočajo manipulacijo z materiali in njihovo raziskovanje, kar 
posledično vpliva na razvijanje ustvarjalnosti (Jaušovec 1987). Michel in Dudek (1991, v 
Kemple in Nissenberg, 2000) sta ugotovila, da naj bi bile mame ustvarjalnih otrok manj 
povezane z otrokom, manj zaščitniške, samozavestnejše in poklicno visoko uspešne. Prav 
zato naj bi se manj vpletale v življenje otroka in mu s tem omogočale več svobode za 
raziskovanje in razvijanje ustvarjalnih predstav. V raziskavi, ki jo je izvedel Siegelman 
(1973, v Kemple in Nissenberg, 2000) s študenti, je ugotovil, da se je tako pri študentkah 
kot tudi pri študentih izkazalo, da so imeli bolj ustvarjalni študentje manj ljubeče starše. 
Siegelman (1973, v Kemple in Nissenberg, 2000) je rezultate razložil s trditvijo, da 
zavračanje s strani staršev spodbuja uporniški odnos, ki pa vodi v bolj neodvisno mišljenje. 

Pozitiven vpliv na ustvarjalnost ima sposobnost družine, da se zna prilagoditi 
nepredvidljivi in stresni situaciji. S prilagajanjem družina prikazuje spretnosti kot so 
fleksibilnost, originalnost in sposobnost rasti (Turnbull in Turnbull, 1997; Garden in 
Morgan, 1990, vsi v Kemple in Nissenberg, 2000).  

V nadaljevanju predstavljamo nekatere dejavnike, ki negativno vplivajo na ustvarjalnost. 

Pokroviteljski odnos staršev do otroka zavira otrokovo ustvarjalnost (Jaušovec, 1987). 
Tudi avtoritarna vzgoja nima pozitivnega vpliva na ustvarjalnost (Pečjak, 1987; 2011). 
Avtoritarni starši prisegajo na disciplino in kažejo nizko stopnjo vzgoje (Baumrind, 1966), 
pogosto kaznujejo in ovirajo otrokovo samostojnost (Zupančič in Svetina, 2004).  Otroci, 
ki prihajajo iz družin z avtoritarno vzgojo, imajo pomanjkanje originalnosti in 
ustvarjalnosti (Gardner in Morgan, 1990, v Kemple in Nissenberg, 2000). Prav tako starši 
(pa tudi učitelji) z negativnim odnosom in vedenjem do ustvarjalnosti močno onemogočajo 
razvoj ustvarjalnosti (Roeper, 1977; Shmukler, 1988; Wright in Wright, 1986, vsi v 
Kemple in Niseenberg, 2000). Na razvoj ustvarjalnosti v družini negativno vpliva slabo 
družinsko vzdušje. Tako pritisk, nadzor, kritika (Kemple in Nissenberg, 2000), velik 
nadzor s strani staršev, dominantnost in številne prepovedi zmanjšujejo otrokovo 
ustvarjalnost (Jaušovec, 1987). Prav tako je ustvarjalnost nižja, če je odnos med staršem in 
otrokom sovražen, odtujen in odklonilen (Jaušovec, 1987). Neugodno je tudi, če imajo 
starši vzgojo, ki omejuje in zatira radovednost (Trstenjak, 1981). 

Čeprav so neugodne družinske razmere večinoma razlog za upad ustvarjalnosti, so znani 
primeri posameznikov, ki so postali vrhunski ustvarjalci, kljub temu da so živeli v slabih 
(družinskih) razmerah.  

Obstajajo primeri ustvarjalcev, ki so izhajali iz neugodnih družinskih razmer in niso bili 
deležni spodbud in materialnih dobrin za ustvarjanje, pač pa so morali vse to pridobiti s 
svojim delom, trudom in vztrajnostjo, da so lahko kasneje naredili neko ustvarjalno delo 
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(Trstenjak, 1981). Simonton (1994, v Kaufman, idr., 2008) je v svojih raziskavah pokazal, 
da so ugledni posamezniki pogosto ostali brez enega starša pred desetim letom starosti. 
Sirote brez očeta so bili Lenin, Newton, Napoleon in Cezar, Beethoven pa je bil brez obeh 
staršev (Simonton, 1984, v Makarovič, 2003).  

Podobno kot pri družbenem okolju Makarovič (2003) razlaga, da tudi v družinskem okolju 
okolje deluje kot možnost in kot spodbuda. Možnosti predstavljajo ugodna družinska 
okolja (velika pozornost staršev, visok družbeni status), medtem ko spodbude izhajajo iz 
neugodnih družinskih razmer ter tako povzročajo “[…] vzpon prikrajšanih posameznikov 
in družbenih skupin […]” (Makarovič, 2003, str. 61).  

 

1.1.1.2. Šola 
	

Omenili smo že, da na razvoj ustvarjalnosti vplivajo tudi izobraževalne institucije. Otrok v 
izobraževalnih institucijah oz. šolah preživi vse svoje otroštvu in tudi večji del mladosti, 
zato prav te pomembno vplivajo na razvoj ustvarjalnosti. 

Pogledi na to, ali šola kot institucija spodbuja ali zavira razvoj ustvarjalnosti, so različni. 

Predvsem starejši raziskovalci, to so Barron, Torrance, Jason, so do ustvarjalnosti v 
šolskem prostoru zelo kritični, saj menijo, da šola na ustvarjalnost vpliva negativno, jo 
zavira in duši (Pečjak, 1987).  

Na drugi strani pa Makarovič (2003) v šolskem okolju vidi možnosti in spodbude za 
ustvarjalnost. Možnost predstavlja znanje predvsem takrat, ko ima učenec veliko znanja, 
vendar ima Makarovič (2003) pri tem v mislih bolj laično znanje, kot pa ozko 
specializirano znanje nekega področja, ki lahko zaradi občutka vsevednosti bolj zavira kot 
pa spodbuja ustvarjalnost; spodbudo pa predstavlja predvsem nepopolno znanje 
(Makarovič 2003).  

Večina raziskovalcev meni, da je znanje za ustvarjalnost pomembno, in sicer govorijo o 
določeni srednji meri znanja (Srića, 1999; Starko, 2009; Trstenjak, 1981) oz. znanju 
določenega področja (Barbot, Lubart in Besancon, 2016; idr.). Premalo ali preveč znanja 
za ustvarjalnost ni ugodno (Starko, 2009; Trstenjak 1981) in na ustvarjalnost deluje 
negativno (Starko, 2009). Številni avtorji ne govorijo samo o količini znanja, ki je 
pomembno za ustvarjalnost, ampak tudi o povezovanju in uporabi znanja (Srića, 1999) ter 
spretnostih (Starko, 2009). Craftova (2005) svetuje, da moramo pri spodbujanju 
ustvarjalnosti upoštevati tako konceptualno kot proceduralno znanje. 

Pečjak (1987) meni, da naj bi zgornje trditve veljale za običajne ustvarjalce. Vrhunski 
ustvarjalci so sposobni ustvarjalnih dosežkov kljub veliki količini znanja in številnim 
izkušnjam (Pečjak, 1987). So pa nekatere raziskave pokazale, da visoko strokovno znanje 
vedno ne olajšuje produkcije ustvarjalnega izdelka (Cropley, 2001). Amabilejeva (1996) pa 
poudarja pomen znanja ne samo v ustvarjalnem procesu, ampak tudi pri vrednotenju 
ustvarjalnih produktov.  
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Na koncu velja poudariti, da se možnosti in spodbude povezujejo z zunanjimi okoliščinami 
ravnanja, delujejo pa šele, ko se srečajo z osebnostnimi značilnostmi. Torej lahko starši 
otroku omogočijo najboljše šole, učitelje, knjige, računalnike, pa to ni zagotovilo za uspeh. 
Poleg možnosti so pomembne tudi sposobnosti. Podobno delujejo tudi spodbude, tj. ob 
ustreznih potrebah, težnjah in naravnanosti posameznika (Makarovič, 2003). Pomembna je 
povezava šolskega okolja z domačim okoljem. Učitelji, ki spodbujajo ustvarjalnost, 
priporočajo, da bi starši sodelovali z učiteljem in spodbujali ustvarjalnost tudi doma 
(Kemple in Nissenberg, 2000).  

 

1.1.2. Ustvarjalna osebnost 
	

V prejšnjem poglavju smo videli, da okolje ponuja možnosti in spodbude za ustvarjanje. 
To ni dovolj. Pomemben je tudi posameznik (Makarovič, 2003). 

Ustvarjalnost je “[…] produkt osebnosti v celoti. Velika verjetnost je, da je stopnja 
ustvarjalnosti ljudi odvisna od stopnje razvitosti osebnostnih struktur in od načina  njihove 
integracije.” (Jurman, 2004, str. 84). Raziskovalci menijo, da osebnost vpliva na 
ustvarjalnost in  ustvarjalnost vpliva na osebnost (Cropley, 2001). Vendar Cropley (2001) 
opozarja, da ustvarjalne lastnosti niso nujno zadostni pogoj za nastanek ustvarjalnega 
produkta.  

Mnogi psihologi so mnenja, da ustvarjalec ni vedno in ni nujno le vrhunski ustvarjalec, 
temveč je človek že po naravi ustvarjalen (Pečjak, 2013a). Vsak posameznik je ustvarjalen 
znotraj določenega področja (NACCCE, 1999; idr.). Cropley (2001) pravi, da je povsem 
mogoče, da ljudje bolj težimo k tistim področjem, ki nam osebno bolj ustrezajo in potem 
ustvarjamo na teh področjih. Torrance (1995, v Torrance 2009) meni, da je vsak 
posameznik do neke mere ustvarjalen, večina raziskav in teoretikov, ki se ukvarjajo s 
spodbujanjem ustvarjalnosti, meni, da je ustvarjalnost kot potencial, prisotna pri vsakem 
posamezniku (Craft, 2005; Jaušovec, 1983; Lubart, idr., 2013; idr.). Ali se bo 
posameznikova ustvarjalnost pokazala, pa je odvisno od okoliščin (Pečjak, 2013a; idr.). 
Sprejemanje ali zavračanje posameznikovega ustvarjalnega potenciala lahko vpliva na 
posameznikovo samozavest, pripravljenost, da si upajo odstopati od vsakdana, odprtost 
novim idejam in podobno (Cropley, 2001). Na neizraženo ustvarjalnost opozarja tudi Srića 
(1999), ki pravi, da se ustvarjalnost skriva v ljudeh, pri katerih ni opaziti ustvarjalnega 
vedenja, saj je bila ustvarjalnost pri njih zavrta zaradi vzgoje, vplivov okolja, rutinskega 
dela, ali pa je bila ta preprosto zanemarjena ter ni bila spodbujena z nagradami in izzivi. Tu 
gre za “blokade ustvarjalnosti”, ki lahko izvirajo iz osebnih, kulturnih, psiholoških, 
političnih, socioloških dejavnikov (Srića, 1999). Cropley (2001) pravi, da osebnostne 
značilnosti, kot so strah pred tem, da bi izpadel nespametno, pretirana potreba po 
gotovosti, pretiravanje s socialnimi normami, zavirajo produkcijo novosti. 

Tako kot še vedno nimamo enotne definicije ustvarjalnosti, tudi ni enotnosti pri naboru 
lastnosti, ki naj bi kazale na ustvarjalnega posameznika (Srića, 1999). Razlog je lahko tudi 
v tem, da je težko človeka preprosto oceniti, ali je ta ustvarjalen ali ne, saj imajo lastnosti, 
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ki naj bi bile značilne za ustvarjalne ljudi, širok razpon. Prav tako se ustvarjalnost razlikuje 
od stroke do stroke, kar pa kaže na to, da se ustvarjalci na različnih strokovnih področjih 
med seboj razlikujejo (Srića, 1999).  

Zato v literaturi različni in številni avtorji, od leta 1981, pripisujejo ustvarjalnim 
posameznikom različne osebnostne lastnosti: 

- radovednost (Cropley, 1992; Pečjak, 1987, 2001, 2013e; Srića, 1999 idr.),  
- razigranost (Srića, 1999, idr.), 
- vztrajnost (Cropley, 1992; Pečjak, 1987, 2001, 2013e; idr.),  
- avtonomnost (Cropley, 1992; idr.),  
- fleksibilnost (Cropley, 1992; Cropley, 2001, idr.),  
- izvirnost (Srića, 1999, idr.),  
- notranja motiviranost (Pečjak, 1987, 2001; idr.), 
- usmerjenost navznoter (Pečjak, 2013e),  
- pripravljenost tveganja (Harper, 2012, v Pečjak, 2013e idr.),  
- široki interesi (Pečjak, 1987, 2013e, idr.),  
- duhovitost (Pečjak, 1987),  
- smisel za humor (Cropley, 1992, Srića, 1999, idr.),  
- neodvisnost (Pečjak, 1987, idr.),  
- (miselna) prožnost (Srića, 1999; idr.),  
- samomotivacija (Srića, 1999),  
- nekonformizem (Pečjak, 1987, 2001, 2013e, 2013f; Srića, 1999),  
- odločnost (Pečjak, 2013e; idr.),  
- osebna neodvisnost (Pečjak, 2013e),  
- vestnost (Pečjak, 2013e),  
- kooperativnost (Pečjak, 2013e),  
- impulzivnost (Cropley, 1992; idr.),  
- radikalnost (Pečjak, 1987),  
- nekonvencionalnost (Pečjak, 1987), 
- samostojnost (Pečjak, 1987),  
- pogum (Cropley, 2001),  
- perfekcionizem (Srića, 1999),  
- odprtost (Cropley, 2001),  
- tolerantnost do nedoločenosti (Dacey, 1988, v Cropley, 2001; Eysenck, 1997, v 

Cropley 2001),  
- toleranca do nasprotnih mnenj (Barron in Harrington, 1981, v Cropley, 2001), 
- močan ego (Eysenck, 1997, v Cropley 2001; idr.),  
- težje prilagajanje (Cropley, 1992),  
- realno samoocenjevanje (Cropley, 1992),  
- čustvena občutljivost (Srića, 1999),  
- nevrotičnost (Pečjak, 2013e),  
- šibkost v redu in disciplini (Srića, 1999),  
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- slabša organizacija pri nekaterih posameznikih (Cropley, 1992), nekateri 
posamezniki pa so posebno pozorni na malenkosti, če to od njih zahtevajo 
okoliščine (Cropley, 1992).  

Poleg osebnostnih lastnosti so potrebne še sposobnosti, znanje, spretnosti, motivi, stališča 
(Cropley, 2001). 

1.1.3. Ustvarjalni proces 
	

Ustvarjalni proces je kompleksen proces, ki pa tvori eno samo celoto. Je največja 
manifestacija človekovega dela in zajema celotno osebnost (Makarovič, 2003).  

1.1.3.1. Ustvarjalno mišljenje 
	

Ustvarjalno mišljenje je oblika kompleksnega mišljenja (Juriševič, 2011). Torrance (1995, 
v Torrance 2009  str. 9) opredeli ustvarjalno mišljenje kot »proces oblikovanja idej in 
predpostavk, njihovega preverjanja in smiselnega posredovanja svojih ugotovitev.« 
Ustvarjalno mišljenje je naraven proces, ki ga lahko  razvijamo in spreminjamo (Štrukelj, 
2013a; Torrance, 2009). Omogoča, da vidimo problem (Torrance, 2000, v Torrance, 2009), 
najdemo manjkajoče informacije, preverjamo in ugibamo manjkajoče podatke in 
pomanjkljivosti, povezujemo odgovore (Torrance, 2000, v Torrance, 2009) in iščemo 
nove, originalne (Jurman, 2004), neobičajne in nepričakovane rešitve (Pečjak, 2001).  

Ustvarjalno mišljenje zajema skupek miselnih sposobnosti in te imajo pri ustvarjalnem 
dosežku pomembno vlogo (Torrance, 1995, v Torrance 2009) ter so potrebne v procesu 
ustvarjalnega mišljenja. Te sposobnosti so: občutljivost za pomanjkljivosti in probleme 
(Torrance, 1995, v Torrance 2009), fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija 
(Pečjak, 1987; Torrance, 1995, v Torrance 2009) in ponovno opredeljevanje predpostavk 
(Torrance, 1995, v Torrance 2009). Poleg prej omenjenih intelektualnih sposobnosti pa so 
pomembne osebnostne značilnosti, ki omogočajo izražanje intelektualnih spodobnosti in za 
ustvarjalnost ugodno in spodbudno okolje (Torrance, 1995, v Torrance 2009). Sposobnosti 
ustvarjalnega mišljenja so pri posameznikih različno razvite (Kroflič, 1999). Poleg 
sposobnosti, osebnih značilnosti in okolja, so pomembni tudi motivi ustvarjalnega 
mišljenja. Motivi ustvarjalnega mišljenja so radovednost, potreba po raziskovanju, 
dosežkih, zadovoljstvo ob reševanju ustvarjalnih nalog, notranja motiviranost (Kroflič, 
1992, 1999).  

V literaturi zasledimo različna merila ustvarjalnega procesa, glavna merila pa so: izvirnost, 
uporabnost in prilagojenost stvarnosti, ki se nanašajo na ustvarjalni produkt oz. idejo 
(Pečjak, 1987, 2001), z vidika miselnega procesa pa je merilo “aha izkušnja”, povezana z 
nenadnim nastankom nove ideje, pri kateri nastane miselna transformacija (Pečjak, 1987, 
2001).  

Faze ustvarjalnega mišljenja 

Miselni proces pri ustvarjalnem mišljenju so opazovali že od nekdaj (Jurman, 2004). 
Številni avtorji so se ukvarjali z opredelitvijo miselnega procesa in ga razdelili na faze, ki 
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naj bi ga sestavljale (Jurman, 2004). Faze in število faz se med različnimi avtorji 
(Helmholtz, Poincare, Osborn, Vinacke) razlikujejo in poimenujejo, kar pomeni, da avtorji 
različno gledajo na faze ustvarjalnega mišljenja (Jurman, 2004; Pečjak, 1987). 

Pri nastajanju ustvarjalnega produkta številni avtorji stopnje ustvarjalnega procesa 
opisujejo s štirimi fazami: pripravo, zorenjem, razsvetlitvijo in preverjanjem (Pečjak, 2001, 
2013i; idr.). Priprava ali preparacija (ponekod se uporablja tudi izraz saturacija (Jurman, 
2004)) je faza, ki obsega zbiranje, iskanje, proučevanje podatkov in gradiva o problemu 
(Cropley, 2001; Jurman, 2004; Pečjak, 1987, 2013i; idr.) ter razmišljanje o problemu. 
Pozornost je usmerjena v gradivo (Pečjak, 2013i). Zna se zgoditi, da mislec na prvo 
stopnjo ni pozoren (Pečjak, 2001). Druga faza je zorenje ali inkubacija (Pečjak, 2013i). V 
njej »zorijo« podatki, ki smo jih pridobili v prvi fazi (Pečjak, 1987, 2013i). Doba zorenja je 
lahko zelo kratka ali pa traja dlje časa (Pečjak, 2013i; Srića, 1999), odvisno od 
posameznikovega “plodnosti” uma, ki rešuje problem (Srića, 1999). V tem času ustvarjalec 
ni pozoren na gradivo oz. problem, vsaj na zavedni ravni ne (Pečjak 1987, 2001, 2013i; 
idr.). Nekateri psihologi menijo, da gre v tej fazi za nezavedno predelavo podatkov 
(Pečjak, 2001). Srića (1999) to razlaga z delovanjem človeškega uma, ki obsega različne 
ravni, in sicer od popolne zavesti in podzavesti do nezavednega. Ko se posameznik ukvarja 
s problemom, njegova zavest sprejema in prepušča podatke, ki so povezani s problemom, 
vse ostale podatke pa potisne v podzavest. Kmalu vsi podatki preidejo iz zavesti v 
podzavest, kjer jih podzavestni um preureja, reorganizira, sortira. Nastanejo nove 
kombinacije, ki se pogosto pojavijo nenadno. Iluminacija ali inspiracija: nova ideja 
oziroma rešitev problema se pojavi hitro, nepričakovano (Amabile, 1996; Jurman, 2004; 
Pečjak, 1987, 2001, 2013i; idr.) in pogosto v manj običajnih okoliščinah (Pečjak, 2001, 
2013i), ko ustvarjalec počne vse kaj drugega kot pa da bi se ukvarjal s problemom samim 
(Pečjak, 2001). Za idejo oz. rešitev problema je značilno tudi, da hitri pojavitvi sledi tudi 
hiter propad v človeškem spominu (Pečjak, 2001, 2013i). Makarovič (2003) pravi, da v tej 
fazi pride do trenutka navdiha, katerega značilnost je nenavadnost, saj v trenutku navdiha 
nastopi nekaj povsem novega. Med neorganiziranimi elementi na začetku in na koncu 
organizirano celoto, ni nobene povezave. O navdihu govorimo predvsem v povezavi z 
umetniškimi stvaritvami na vrhunski ravni, pojavlja pa se tudi v vsakdanjem življenju 
(Makarovič, 2003). Nekateri psihologi nenadni uvid nove ideje imenujejo tudi “aha 
doživetje”. (Jaušovec, 1983; Pečjak, 1987, 2001; 2013b; Trstenjak, 1981; idr.). Makarovič 
(2003) “aha doživetje” povezuje z navdihom. Preverjanje ali verifikacija predstavlja 
ocenjevanje ideje oz. rešitve problema z vidika vrednosti oziroma uporabnosti (Cropley, 
2001; Pečjak, 1987, 2013i; Srića, 1999; idr.). V tej fazi ustvarjalec svojo idejo, rešitev 
problema potrdi ali pa zavrže, če je ta napačna (Pečjak, 1987, 2013i). Preverjanje ali 
verifikacija je končna faza ustvarjalnega procesa (Makarovič, 2003) in zahteva 
konvergentno mišljenje (Pečjak, 1987, 2001). 

Helmholtz razdeli miselni proces na tri faze, in sicer saturacijo, inkubacijo in iluminacijo 
(Jurman, 2004; idr.). Poincare omenjenim trem fazam doda še četrto fazo in jo poimenuje 
verifikacija (Jurman, 2004). Osborn  je izdelal drugačno razporeditev faz, saj naj bi zadnja 
ustrezala predvsem velikim umetnikom in znanstvenikom, ne pa povsem navadnim ljudem, 
pri katerih se pojavlja ustvarjalno mišljenje, vendar to ni enako ustvarjalnemu mišljenju 
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velikih znanstvenikov in umetnikov (Jurman, 2004). Tako je Osborn oblikoval šest faz 
ustvarjalnega mišljenja. To so: orientacija, preparacija, analiza, ideacija, inkubacija in 
sinteza, ki neprekinjeno prehajajo ena v drugo in niso ločene, tako kot pri Helmholtzu in 
Poincareju (Jurman, 2004). Vinacke pa je izdelal pet faz ustvarjalnega mišljenja: 
prepoznavanje problema, eksploracija in manipulacija, analiza, delne rešitve, emocionalne 
reakcije (Jurman, 2004). Stein (1967, v Amabile, 1996) opredeli proces s tremi fazami: 
hipotetična formacija, hipotetično testiranje in komunikacija. Hogarth (1980, v Amabile, 
1996) opisuje štiri faze: preparacijo, produkcijo, evalvacijo in implementacijo.  

1.1.3.2. Konvergentno in divergentno mišljenje 
	

Glede na usmerjenost na miselne vsebine razlikujemo dve vrsti mišljenja. To sta 
konvergentno in divergentno mišljenje (Srića, 1999), ki ju je kot sestavini ustvarjalnega 
mišljenja med prvimi preučeval Guilford (Cropley, 2001; Jaušovec, 1987; Pečjak, 1987). 
Guilford je menil, da k ustvarjalnosti veliko prispeva divergentno mišljenje, saj se 
divergentno mišljenje pri ustvarjalnem reševanju problemov pojavlja v procesu 
preparacije, inkubacije in iluminacije, medtem ko se predvsem pri procesu verifikacije, 
deloma pa tudi v fazi preparacije, pojavlja konvergentno mišljenje (Pečjak, 1987), ki 
prispeva k ustvarjalni rešitvi problema (Pečjak, 1987). Pečjak (1987) opozarja, da brez 
konvergentnega mišljenja ni verifikacije, zato sta v ustvarjalnem procesu potrebna tako 
konvergentno kot divergentno mišljenje. Podobno meni tudi Cropley (2001). Produkcija 
novosti vključuje tako klasične kreativne dejavnike kot so divergentno mišljenje, 
fleksibilnost, tveganje, kot tudi procese konvergentnega mišljenja, iskanje enega 
pravilnega odgovora in težnjo, da z nalogo hitro zaključimo (Cropley, 2001). 

Pri konvergentnem mišljenju (tudi središčno, združujoče, istosmerno mišljenje) je 
intelektualna dejavnost usmerjena k iskanju ene prave in logične rešitve (Cropley, 2001; 
Jaušovec, 1987; Kroflič, 1992; Pečjak, 2001, 2013h; Srića, 1999; Torrance, 2009; 
Trstenjak, 1981; idr.).  

Ker s konvergentnim mišljenjem pridemo le do ene same rešitve, imamo občutek, da so 
problemi rešeni, oz. da so rešljivi le na en sam določen način (Srića, 1999). Konvergentno 
mišljenje najdemo v testih znanja in testih inteligentnosti (Pečjak, 2013h; Srića, 1999), 
vprašanjih na kvizih in križankah, ugankah (Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 1999), diagnozah 
bolezni (Srića, 1999) ter vsakdanjih nalogah (Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 1999).  

Nasprotno konvergentnemu mišljenju je divergentno mišljenje (tudi razhajajoče se 
mišljenje) (Pečjak, 1987, 2013h)). Divergentno mišljenje poteka drugače kot konvergentno 
(Srića, 1999), saj išče rešitev v različnih smereh, proč od običajnih ciljev (Cropley, 2001; 
Jaušovec, 1987; Kroflič, 1992; Lubart idr., 2013; Lubart in Zenasni, 2010; Pečjak, 1987, 
2001, 2013h; Torrance, 2009; Trstenjak, 1981; idr.). Število rešitev je neskončno (Cropley, 
2001; Srića, 1999; Starko, 2009). Meja je le domišljija in razpoložljiv čas (Srića, 1999).  

Guilford je ugotovil več sestavin divergentnega mišljenja. To so originalnost, fleksibilnost 
in fluentnost (Pečjak 1987; Starko, 2009; Torrance, 2009; idr.). Originalnost vodi k novim, 
redkim, oddaljenim rešitvam, ideje se kombinirajo na neponovljiv način (Cropley, 1992; 
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Pečjak, 1987; Starko, 2009; Torrance, 2009; idr.). Fleksibilnost (tudi prožnost, gibkost) je 
vezana na hitre spremembe reševanja problemov, pristopov in strategij (Cropley, 1992; 
Jaušovec, 1987; Pečjak, 1987; Torrance, 2009; Starko, 2009; idr.). Fluentnost ali tekočnost 
omogoča hitro produciranje velikega števila idej (Cropley, 1992; Jaušovec, 1987; Pečjak, 
1987; Starko, 2009; Torrance, 2009; idr.). 

Pečjak (1987, 2013č) je omenjenim sestavinam dodal uporabnost. Ideja je lahko uporabna 
takoj ali pa šele čez nekaj let (Pečjak, 1987). Torej je lahko dolgoročno uporabna vsaka 
ideja, ki ustreza stvarnosti, saj je potencialni vir vseh uporab. Področje uporabnosti je čim 
ožje, čim bolj je ideja neposredno uporabna (Pečjak, 1987).  

1.1.3.3. Vertikalno in lateralno mišljenje 
	

V literaturi zasledimo poleg delitve mišljenja na konvergentno in divergentno še drugi 
delitvi mišljenja v dve vrsti, ki sta podobni, in deloma sovpadata s konvergentnim in 
divergentnim mišljenjem (Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 1999). Vendar so med njimi tudi 
razlike (Srića, 1999). To sta vertikalno in lateralno mišljenje (Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 
1999). Pojem lateralnega mišljenja je uvedel psiholog Edward de Bono (Cropley, 2001; 
Srića, 1999; Trstenjak, 1981; idr.).  

Vertikalno (navpično) mišljenje poteka od enega do drugega koraka. Ker se razvija 
postopoma, po korakih, so napake redke. Misel zavestno nadziramo, usmerjena je k enemu 
cilju in k eni rešitvi (Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 1999; Trstenjak, 1981). Srića (1999) 
pravi, da lahko vertikalno mišljenje povežemo z racionalno metodo reševanja problemov, 
pri kateri problem najprej razstavimo na posamezne dele, nato pa ga rešujemo korak za 
korakom. Pečjak (1987, 2013h) kot primer vertikalnega mišljenja navaja logično in 
matematično mišljenje. 

Lateralno (tudi stransko mišljenje) mišljenje poteka obratno kot vertikalno mišljenje 
(Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 1999). Vertikalno mišljenje praviloma zavira lateralno 
mišljenje (Srića, 1999). Če pri vertikalnem mišljenju sledimo neki premočrtnosti, so za 
lateralno mišljenje značilni ovinki (Cropley, 2001; Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 1999; 
Trstenjak, 1981). Asociacije prihajajo iz vseh strani (Pečjak, 1987, 2013h; Srića, 1999), 
ideje prihajajo nenadoma in si sledijo druga drugi (Pečjak, 1987, 2013h). Obseg pozornosti 
je širok (Pečjak, 1987, 2013h). Rešitev problema je nenadna (Pečjak, 1987, 2013h; Srića 
1999). De Bono (2014, str. 168) navaja “[l]ateralno razmišljanje je način, da pobegnemo 
od obstoječih idej in zaznav, da najdemo boljše.” Zanj lateralno mišljenje v širšem pomenu 
pomeni razmišljanje, ki raziskuje in razvija nove zaznave, v podrobnem pomenu pa je 
lateralno mišljenje neposredno povezano z ustvarjalnim razmišljanjem, saj zajema tehnike, 
ki pomagajo zgraditi nove zaznave in nove ideje (De Bono, 2014). Primer lateralnega 
mišljenja je humor, ki naj bi bil odlična pot do ustvarjalnih idej (De Bono, 2014).  

Tako kot je bilo že omenjeno, da je za ustvarjalnost pomembno tako divergentno mišljenje 
kot konvergentno mišljenje, je pri uporabi ustvarjalnosti pomembno ravnotežje med 
vertikalnim in lateralnim mišljenjem (Srića, 1999). Lateralno mišljenje je pomembno pri 
nastanku idej, vertikalno mišljenje pa ideje preverja, potrjuje ter ureja misli (Srića, 1999). 
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“Zato pri pravi ustvarjalnosti vertikalno vedno sledi lateralnemu mišljenju” (Srića, 1999,  
str. 78).  

1.1.4. Ustvarjalni produkt 
	

Ustvarjalni produkt je rezultat ustvarjalnega procesa oz. ustvarjalnega mišljenja (Jurman, 
2004) ter nastane v kompleksnem procesu, kjer so poleg ustvarjalnega mišljenja 
pomembne tudi posameznikove osebnostne lastnosti (Jurman, 2004). Ustvarjalni produkt 
je lahko  nekaj oprijemljivega oz. materialnega  (slika, glasba, pisani dokumenti in 
podobno) (Cropley, 2001; Kaufman idr., 2008) ali pa nekaj neoprijemljivega (strategije 
reševanja danega problema v podjetništvu) (Cropley, 2001). Makarovič (2003) navaja 
različne oblike produktov, glede na področja znanosti, kjer se ti produkti pojavljajo. Tako 
je produkt znanstvene ustvarjalnosti znanje, produkt filozofske ustvarjalnosti spoznanje, 
produkt umetniške ustvarjalnosti lepota in produkt tehnološke ustvarjalnosti učinkovitost 
(Makarovič, 2003). 

Različni avtorji govorijo o različnih kriterijih ustvarjalnega produkta. Cropley (2001) 
govori o tem, da mora biti ustvarjalni produkt novost in da mora biti učinkovit; to sta po 
njegovem mnenju dva ključna kriterija ustvarjalnosti. Tako meni tudi Starko (2009), ki 
pravi, da sta oba kriterija, ki določata, kdaj je nekaj ustvarjalno oz. ni ustvarjalno, odvisna 
od časa in kraja. Ni absolutnega standarda za to, kaj predstavlja ustvarjalno delo, saj je 
lahko ustvarjalni produkt različno vrednoten v različnih okoljih (Sternberg in Williams, 
1996). Glede novosti imajo avtorji različne poglede, saj so nekateri menili, da mora biti 
izdelek nov v širšem družbenem prostoru, nekateri pa so bili pri tem manj strogi in je 
zadostovalo, da je bil izdelek nov, če se je prvič pojavil pri posamezniku ali v zgodovini 
(Jaušovec, 1987).  

1.2. OCENJEVANJE USTVARJALNOSTI 
	

Ustvarjalnosti ne opredeljuje le ena sama sposobnost ali značilnost, ampak jo sestavljajo 
kognitivni dejavniki in konativni dejavniki, ki se povezujejo z dejavniki okolja (Barbot 
idr., 2011; Lubart in Zenasni, 2010; idr.). Rezultat vseh omenjenih dejavnikov se kaže v 
ustvarjalnem procesu in ustvarjalnem produktu (Barbot idr., 2011; idr.). 

Ocenjevanje ustvarjalnosti se je razvijalo vzporedno z razvojem pojma ustvarjalnosti in 
vzporedno z vprašanji, ki so se raziskovalcem ob tem postavljala (Barbot idr., 2011). S tem 
ko se je razvijalo polje ustvarjalnosti, so se razvijali tudi instrumenti za ocenjevanje 
ustvarjalnosti (Barbot, idr., 2011; Starko, 2009). Cropley (1992) pravi, da se je s tem, ko so 
se učitelji čedalje bolj zanimali za ustvarjalnost, pojavila potreba po razvoju testov 
ustvarjalnosti. Obstaja veliko instrumentov za ocenjevanje ustvarjalne osebe, procesa in 
produkta (Barbot idr., 2011). Prvi, ki je oblikoval prvo osnovo za oblikovanje testov 
ustvarjalnosti, je bil Hargreaves (Jurman, 2004). Nato je Guilford oblikoval faktorje za 
merjenje divergentnega mišljenja, ostali psihologi pa so sledili njegovemu delu in 
oblikovali nove teste; tj. teste ustvarjalnosti, čeprav so to v resnici testi divergentnega 
mišljenja (Cropley, 1992; Jaušovec, 1987; Jurman, 2004; idr.). Kasneje so Torrance, 
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Kvaščev in Barron dodali nestrukturirano testno gradivo in s tem k divergentnemu 
mišljenju dodali projektivno obliko. Tako so se oblikovali projektivni testi za ocenjevanje 
ustvarjalnosti. Pozitivna lastnost omenjenih testov je, da nestrukturirano gradivo 
preprečuje, da bi posameznik uporabil katerokoli svojo izkušnjo, slaba stran testnega 
gradiva pa je, da ne oceni le ustvarjalnosti, ampak še druge osebnostne lastnosti (Jurman, 
2004).  

Barbot in sodelavci (2011) opozarjajo, da vseh vidikov oz. sestavin ustvarjalnosti ne 
moremo oceniti z enim samim instrumentom. Tako menijo tudi Jurman (2004), 
Kirschenbaum (1998, v Starko, 2009), Mouchiround (2001, v Torrance, 2009) in Torrance 
(2009), ki svetujejo uporabo različnih tehnik ocenjevanja ustvarjalnosti (Kirschenbaum, 
1998, v Starko, 2009), ki omogočajo oceno, ali je posameznik nagnjen k ustvarjalnosti ali 
ne (Jurman, 2004).  

Podobno delitev, kot pri opredelitvi ustvarjalnosti z vidika procesa, osebe in produkta, 
najdemo tudi pri instrumentih za ocenjevanje ustvarjalnosti (Starko, 2009). Tako nekateri 
instrumenti ocenijo ustvarjalnost tako, da od posameznika zahtevajo, da uporabi procese, 
povezane z ustvarjalnostjo; reševanje odprtih problemov, združevanje oddaljenih asociacij 
in podajanje različnih odgovorov na eno samo določeno vprašanje. Druga skupina testov 
ustvarjalnosti se osredotoča na (ustvarjalni) produkt, pri čemer ni pomemben proces, kako 
je produkt nastal, ampak je pomembna kvaliteta produkta. Tretja skupina instrumentov za 
ocenjevanje ustvarjalnosti se osredinja na ustvarjalno osebnost in meri biografske in 
osebnostne značilnosti ustvarjalca. Testi ustvarjalnosti, ki ocenjujejo ustvarjalnost na 
osnovi ustvarjalne osebnosti, temeljijo na lastnostih, ki so značilne za ustvarjalno osebnost. 
Omenjeni testi se pojavljajo v obliki anket in opazovalnih seznamov. Posameznik, ki 
ustreza čim več lastnostim ustvarjalnih ljudi in tako zbere visoko število točk, je prepoznan 
kot ustvarjalna oseba (Starko, 2009).  

 

1.2.1. Ocenjevanje ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalnega procesa 
	

Najbolj znano in tudi najbolj razširjeno je ocenjevanje ustvarjalnosti na podlagi 
ustvarjalnega procesa (Cropley, 2001). Pri ocenjevanju ustvarjalnosti na podlagi procesa je 
posameznik postavljen pred nalogo, da ustvari nek ustvarjalni produkt (Barbot, idr., 2011). 
Pri tem se aktivirajo kognitivni in konativni dejavniki in vstopijo v ustvarjalni proces 
(Lubart idr., 2013). Kognitivni (spoznavni) dejavniki vključujejo procese mišljenja, ki 
vodijo do ustvarjalnega produkta (Barbot idr., 2011; idr.). Procesi mišljenja vključujejo: 
identifikacijo (Lubart, Mouchiroud, Tordjman, Zenasni, 2003 v Barbot idr., 2011), 
definiranje (Lubart, idr., 2003 v Barbot idr., 2011) in redefiniranje problema (Cropley, 
1992; Pečjak, 2013g; idr.), asociativno mišljenje (Lubart idr., 2013; idr.), evalvacijo ideje 
(Lubart, idr., 2003 v Barbot idr., 2011), divergentno mišljenje (Lubart idr., 2013; Pečjak, 
1987; idr.), izbirno kodiranje (Lubart, idr., 2003 v Barbot idr., 2011; idr.), fleksibilnost, 
(Lubart idr., 2013; idr.) in sposobnost združevanja ter povezovanja informacij na 
neobičajen način (Lubart idr., 2013; idr.).	
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Prav divergentno mišljenje je ključni del ustvarjalnega procesa (Lubart in Zenasni, 2010; 
Torrance 2009; idr.), zato ni čudno, da so posebno pozornost pri ocenjevanju 
ustvarjalnosti, namenili prav testom divergentnega mišljenja (Kaufman, idr., 2008; Starko, 
2009).  

In zakaj je temu tako? Kaufman in sodelavci (2008) navajajo štiri razloge. Prvi razlog je ta, 
da vsa pomembna dela v petdesetih letih dvajsetega stoletja pa do osemdesetih let 
dvajsetega stoletja temeljijo na divergentnem mišljenju. Guilford je v tem času poudaril 
pomen divergentnosti, čeprav je bila tedaj bolj poudarjena konvergentnost. Tako meni tudi  
Makarovič (2003). Drugič: avtorji, kot so Guilford, Torrance, Wallach, Kogan, Renzulli, 
Runco in drugi, so se v svojem raziskovanju ukvarjali z divergentnim mišljenjem in tako 
so številne raziskave in izobraževanja navduševala za to vrsto mišljenja. Kot tretji razlog 
Kaufman in sodelavci (2008) navajajo raziskovanje inteligentnosti, saj so raziskovalci v 
inteligentnosti videli vzporednice z ustvarjalnostjo. Zadnji in najpomembnejši razlog pa je 
divergentno mišljenje samo, kot vrsta mišljenja v ustvarjalnem reševanju problemov in kot 
glavna komponenta ustvarjalnosti (Kaufman idr., 2008).  

Tako testi divergentnega mišljenja že desetletja predstavljajo “steber” ocenjevanja 
ustvarjalnosti in se uporabljajo po vsem svetu za ocenjevanje posameznikove ustvarjalnosti 
(Kaufman idr., 2008). Tudi v šolah se uporabljajo testi ustvarjalnosti, da bi z njihovo 
pomočjo odkrili ustvarjalni potencial pri učencih (Kaufman idr., 2008). Runco (1986, v 
Lubart in Zenasni, 2010) je v raziskavah ugotovil, da so otroci, ki so bili visoko sposobni 
divergentnega mišljenja, bili dobri v fleksibilnosti in fluentnosti. Zato se morda zdi, da je 
divergentno mišljenje vezano na sposobnost priklica informacij iz dolgoročnega spomina, 
ampak je povezano tudi z visoko zmožnostjo povezovanja in združevanja oddaljenih 
informacij (Lubart in Zenasni, 2010). 

Testi ustvarjalnosti vključujejo divergentno mišljenje na podlagi faktorjev divergentnega 
mišljenja, ki jih je oblikoval Guilford (Jurman, 2004). To so originalnost (Cropey, 2001; 
Jurman, 2004), spontana fleksibilnost, adaptivna fleksibilnost, fluentnost besed, 
asociativna fluentnost, ekspredivna fluentnost, fluentnost idej (Jurman, 2004; Pečjak, 1987, 
2001), figuralna in semantična elaboracija, občutljivost za probleme, redefinicija (Jurman, 
2004), v nekaterih testih pa še efektivnost (Cropey, 2001). Testom ustvarjalnosti je skupno, 
da jih sestavlja malo nalog (Cropley, 1992), ki so nestrukturirane in odprtega tipa, kar 
omogoča produkcijo velikega števila odgovorov (Cropley, 1992, 2001). Naloge se 
večinoma rešujejo s pomočjo divergentnega mišljenja (Cropley, 1992). Testi ustvarjalnosti 
morajo biti čim bolj odprti (Cropley, 1992; Jurman, 2004), časovno neomejeni (čeprav je 
pri večini testov čas reševanja omejen, ampak gre za daljše časovne intervale (Pečjak, 
2013d)) in dopuščati več odgovorov (Cropley, 1992; Pečjak, 1987). Pravilni ali napačni 
odgovori niso znani v naprej (Cropley, 1992). Točkovanje temelji na divergentnosti oz. na 
podlagi divergentnega mišljenja (Cropley, 1992). Točkuje se število podanih odgovorov in 
kvaliteta odgovorov (Cropley, 1992), nenavadnost in redkost odgovorov (Jurman, 2004), 
duhovitost in presenetljivost (Jurman, 2004). Točke se seštevajo (Jurman, 2004).  

Čeprav je v veliko testih prisotno divergentno mišljenje, moramo poudariti pomembno 
spoznanje zadnjih let. To je, da je pri ustvarjalnem procesu potrebno tako divergentno kot 
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tudi konvergentno mišljenje (Cropley, 1992). To upoštevajo tudi novejši testi 
ustvarjalnosti, kar si bomo podrobneje ogledali pri testu EPoC. 

Testa divergentnega mišljenja 

Najpopularnejši test ustvarjalnega mišljenja je Torranceov test divergentnega mišljenja 
(Kaufman idr., 2008; idr.), oblikovan leta 1966, čemur so sledile posodobitve (Torrance, 
1999, v: Cropley, 2001). Torranceov test divergentnega mišljenja je sestavljen iz besednih 
in slikovnih testov, oba, tako slikovni kot besedni test, imata A in B obliko (Cropley, 2001; 
Davis, 2003; Kaufman idr., 2008; Starko 2009; Torrance, 2009). Torranceov test 
divergentnega mišljenja temelji na divergentnem mišljenju in se uporablja tako v šolah 
(Cramond, 1998, v Starko, 2009) kot za potrebe različnih raziskav (Cramond, 1998, v 
Starko, 2009). Besedne teste lahko uporabljamo od četrtega razreda osnovne šole naprej, v 
primeru, da testiramo individualno, pa se uporablja že v vrtcu in do tretjega razreda (Davis, 
2003; Torrance, 2009). Slikovni testi nimajo starostne omejitve ter so manj dovzetni za 
kulturne razlike (Davis, 2003). Torranceov test divergentnega mišljenja meri fluentnost, 
fleksibilnost in originalnost (Starko, 2009) v besednih in slikovnih testih ter sposobnost 
elaboracije v slikovnih testih (Starko, 2009). Največja prednost TTCT je kulturna, dedna, 
rasna in socio-ekonomska neobremenjenost (Torrance, 2009). 

Urbanov in Jellenov slikovni test ustvarjalnosti (Urban and Jellen’s Test for Creative 
Thinking-Drawing Production) (Davis, 2003; Pečjak, 2001, 2013d) temelji na teoriji 
ustvarjalnosti, izpeljani iz Gestalt psihologije (Cropley, 1992, 2001). Test meri ustvarjalne 
sposobnosti in osebnostne značilnosti (Davis, 2003). Avtorja zagovarjata, da je njun test 
nadgradnja testov in drugačen od ostalih testov divergentnega mišljenja (Davis, 2003). 
Test ima A in B obliko (Davis, 2003). Testiranec mora na papirju poljubno dokončati 
nepopolne figure (Cropley, 1992, 2001). Priporočena starost je od 9 do 95 let (Cropley, 
2001). 

Test ustvarjalne kognicije  

Med teste, ki merijo kognitivne sposobnosti, ki so vključene v ustvarjalni proces, 
prištevamo Mednickov test oddaljenih asociacij  (Kaufman idr., 2008; Starko 2009; idr.). 
Mednickov test meri asociativno mišljenje oz. meri število podanih asociacij (Starko, 
2009; idr.).  Čim več asociacij je posameznik zmožen, tem večje možnosti ima, da je 
ustvarjalen (Starko, 2009). Vsaka naloga (nalog je v testu 30) ima podane tri besede. Te tri 
besede stimulirajo, da testiranec najde četrto besedo, ki je skupna, oz. poveže vse tri 
podane besede (Cropley, 2001; Kaufman idr., 2008; Starko 2009).  

1.2.2. Ocenjevanje ustvarjalnosti na podlagi osebnostnih lastnosti 
	

Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala na osnovi ustvarjalca se osredotoča na 
individualne značilnosti ustvarjalca. To so osebnost, motivacija, inteligentnost, stili 
mišljenja, znanje, čustvena inteligentnost (Baer in Kaufman, 2005; Strenberg in Lubart, 
1995, vsi v Kaufman, idr., 2008), neodvisnost, impulzivnost, samozavest in interesi 
(Cropley, 1992). 
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Konativni dejavniki vključujejo predvsem osebnost in motivacijo, ki lahko lajšata ali 
zavirata kognitivne dejavnike v ustvarjalnem procesu (Barbot idr., 2011; Lubart idr., 
2013). Prepoznavanje ustvarjalnega posameznika temelji na osnovi kazanja ustvarjalnega 
vedenja ali na osnovi točk, zbranih s pomočjo testov za ocenjevanje ustvarjalnega 
potenciala (Cropley, 2001). Ocenjevanje ustvarjalnosti s pomočjo testov, je pogosto tudi 
pri prepoznavanju ustvarjalnih otrok (Cropley, 2001). 

Ameriški psihologi, ki preučujejo ustvarjalnost na osnovi posameznikovih lastnosti, 
navajajo veliko osebnostnih lastnosti (Jurman, 2004), ki so povezane z ustvarjalnostjo 
(Barbot, idr., 2011). Kljub temu da so ustvarjalni ljudje unikatni posamezniki, imajo veliko 
skupnega (Davis, 2003). To so njihove osebnostne značilnosti in motivacijske značilnosti, 
ki jim omogočajo, da razmišljajo na neobičajen način (Davis, 2003) in zato “[o]bstaja 
velika verjetnost, da ima posameznik z ustvarjalnimi lastnostmi možnost za oblikovanje 
ustvarjalnih izdelkov” (Jurman, 2004, str. 133). 

Barbot in sodelavci (2011) navajajo, da so značilnosti ustvarjalne osebnosti vztrajnost - kot 
sposobnost za premagovanje ovir, reševanje problemov in proces spreminjanja (Lubart, 
idr., 2003 v Barbot idr., 2011), individualizem v smislu neodvisnosti in videnju nenavadnih 
rešitev. Naslednja značilnost je odprtost za nove izkušnje kot sposobnost za odkrivanje 
neznanega (Besançon idr. 2013; Lubart idr., 2013; idr.). Avtorji omenjajo še toleranco do 
nedoločenosti (Besançon idr. 2013; Lubart idr., 2013) in zmožnost upati si tvegati, saj 
vsako novo idejo spremlja tudi tveganje, da bo ta zavrnjena (Besançon idr. 2013; Lubart, 
idr., 2013, idr.). Vse te značilnosti so pogosto nasprotje tradicionalnim, dobro sprejetim 
idejam (Besançon idr., 2013).  

Drugi kognitivni dejavnik, ki pomembno prispeva k ustvarjalnemu dosežku, je motivacija. 
Starko (2009) navaja, da mora biti posameznik motiviran za ustvarjanje, samo poznavanje 
vsebine in spretnosti niso dovolj. Podobno meni tudi Trstenjak (1981), ki pravi, da je 
ustvarjalnost odvisna od osebne motivacije, saj brez nje ni mogoče narediti ničesar. 
Raziskave so pokazale, da ima zunanja motivacija spodbude v svetu zunaj posameznika 
(Starko, 2009). Posameznika lahko motivirajo nagrade (Amabile, 1996; Hennessey in 
Amabile, 2010; Jaušovec, 1987; Starko, 2009), priznanja (Amabile, 1996; Hennessey in 
Amabile, 2010; Jaušovec, 1987), privilegiji, ocene (Starko, 2009). Notranja motivacija 
prihaja iz posameznika in pomeni odnos med posameznikom in nalogo, ki jo ta opravlja 
(Amabile, 1996; Hennessey in Amabile, 2010; Jaušovec, 1987; Starko 2009). Če je 
notranja motivacija visoka, bo posameznik vztrajal pri nalogi zaradi naloge same, če je 
notranja motivacija nizka, bo v nalogi vztrajal le zaradi zunanje motivacije, če je ta dovolj 
visoka (Amabile, 1996). Amabilejeva (1996) pravi, da je notranja motivacija ključna za 
visoko stopnjo ustvarjalnosti. Pri zunanji motivaciji pa gre le za rešitev naloge zaradi 
uresničevanja zunanjih ciljev, ne pa za raziskovanje novih poti (Amabile, 1996). Zato naj 
bi bila zunanja motivacija v splošnem škodljiva za ustvarjalnost (Hennessey in Amabile, 
2010). 

Študije, predvsem na podlagi visoko ustvarjalnih ljudi, so pokazale, da ima motivacija 
pomembno vlogo v ustvarjalnem procesu (Cropley, 2001). Predvsem notranja motivacija 
naj bi bila tesno povezana z ustvarjalnostjo (Amabile, 1996), njen vpliv so potrdile številne 
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študije (Besançon idr., 2013). Prav visoka notranja motivacija naj bi bila ključna za visoko 
stopnjo ustvarjalnosti (Amabile, 1996). Lubart in sodelavci (2013) pravijo, da naj bi tako 
notranja kot zunanja motivacija prispevali k ustvarjalnemu delovanju. Nasprotno je v svoji 
raziskavi ugotovila Amabilejeva (1996). Na ustvarjalnost naj bi pozitivno vplivala le 
notranja motivacija (Amabile, 1996). Amabilejeva (1996) razlaga, da lahko na 
ustvarjalnost pozitivno vplivajo sinergijski zunanji motivatorji, ki delujejo v povezavi z 
notranjo motivacijo, ko je ta dovolj visoka. Sinergijski zunanji motivatorji delujejo kot 
podpora sposobnostim, ali omogočajo globljo vpletenost v nalogo, ter tako izboljšujejo 
notranjo motivacijo in lahko povečajo ustvarjalnost. K sinergijskim zunanjim motivatorjem 
Amabilejeva (1996) kot primer navaja nagrado, ki stimulira posameznikovo delo 
(Amabile, 1996). Prav tako je Amabilejeva (1983, v Starko, 2009) v raziskavah dokazala, 
da nagrade negativno vplivajo na ustvarjalnost, saj so bili izdelki, zaradi katerih so bili 
otroci nagrajeni z nagrado, manj ustvarjalni. Baer, McKool in Schreiner (2009, v Lubart 
idr., 2013) razlagajo, da lahko tudi zunanja motivacija v posebnih primerih pomembno 
pozitivno vpliva na ustvarjalnost, saj posamezniku pomaga, da premaga ovire, ki jih 
predstavlja naloga, ter nadomesti pomanjkanje notranje motivacije (Crooker, 2006, v 
Lubart idr., 2013). Barbot in sodelavci (2011) poudarjajo, da kadar je motivacija 
vrednotena v povezavi z ustvarjalnim produktom, doseže notranja motivacija višjo stopnjo 
kot zunanja. V tem primeru je notranja motivacija usmerjena v nalogo, povezana z 
vztrajnostjo in predanostjo nalogi, zunanja motivacija pa je povezana predvsem z 
nagradami in priznanji (Barbot idr., 2011; Lubart idr., 2013; Pečjak 1987). Poleg 
motivacije je za ustvarjalno delovanje primerno tako pozitivno kot negativno razpoloženje. 
K originalnemu mišljenju pa pripomore tudi bogato emocionalno življenje (Besançon idr., 
2013). Kar nekaj raziskav je pokazalo, da pozitivna, močna kratkotrajna čustva na 
ustvarjalnost delujejo pozitivno, močna, negativna kratkotrajna čustva pa negativno 
(Hennessey in Amabile, 2010). Pozitivno razpoloženje naj bi pripomoglo k višji notranji 
motivaciji, fleksibilnemu mišljenju in reševanju problemov ter povečanju produktivnosti 
(Aspinwall 1998; Isen, 2000, oba v Hennessey in Amabile, 2010). Obstajajo pa tudi 
primeri, ko lahko negativno razpoloženje vpliva na ustvarjalnost pozitivno (Hennessey in 
Amabile, 2010). Tudi Trstenjak (1981) pravi, da je veliko avtorjev prepričanih, da 
obrambna čustva negativno delujejo na ustvarjalno delovanje oz. ga onemogočajo. 

Hennesseyeva in Amabilejeva (2010) poudarjata, da lahko nagrade izjemoma na 
ustvarjalnost delujejo pozitivno in nimajo negativnega vpliva na notranjo motivacijo in 
dosežke.  

Upoštevajoč večdimenzionalni pristop k ustvarjalnosti lahko trdimo, da vsaka od zgoraj 
navedenih značilnosti prispeva k ustvarjalnemu izdelku (Lubart idr., 2013, idr.). Tako na 
primer visoka stopnja inteligence in motivacije pomembno povečata ustvarjalnost (Lubart 
idr., 2013, idr.). Razlike med posameznimi ustvarjalci pa izvirajo predvsem iz kombinacije 
posameznih dejavnikov (Lubart, 1999; Sternberg in Lubart, 1995, vsi v Besançon idr., 
2013). 
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Testi za merjenje konativnih dejavnikov 

Ocenjevanje ustvarjalne osebnosti je precej razširjeno. Z opazovanjem posameznikovega 
vedenja in njegovih lastnosti lahko ugotovimo posameznikove ustvarjalne potenciale 
(Jaušovec, 1987). Obstaja veliko testov, s pomočjo katerih ocenijo ustvarjalne lastnosti pri 
posameznikih. Testi osebnosti ocenjujejo osebnostne lastnosti, ki so ključne za 
ustvarjalnost, oz. jo povečujejo. To so fleksibilnost, agresivnost, tolerantnost, čustva in 
podobno (Cropley, 2001). 

Ocenjevanje je mogoče na več načinov. Osebe lahko razvrstimo glede na ustvarjalne 
lastnosti z opisovanjem lastnosti in/ali vedenja, s številčnim in grafičnim ocenjevanjem 
(Kroflič, 1992). Najbolj zanesljivo je ocenjevanje na osnovi predhodno oblikovanih lestvic 
(Pečjak, 1987). Ocenjevalne lestvice izpolni posameznik ali pa osebe, ki posameznika 
dobro poznajo (učitelji, starši, sovrstniki) (Cropley, 1992; Davis, 2003; Jurman, 2004; 
Kaufman, idr., 2008; Pečjak, 1987). Pri omenjenem ocenjevanju je pomembno, da 
ocenjevalec ve, kaj ocenjuje (Pečjak, 1987). Če primerjamo rezultate testiranja s testi in 
ocenjevanjem, pri ocenjevanju dobimo podatke v naravnem okolju, medtem ko so podatki 
dobljeni s pomočjo testa, pridobljeni v umetnem okolju (Kroflič, 1999).  

Testi za prepoznavanje ustvarjalnih posameznikov, ki temeljijo na samoocenjevanju, 
vključujejo osebnostne lastnosti. Posameznik izbere oz. označi tiste lastnosti, ki veljajo za 
njegovo vedenje (Barbot idr., 2011).  

Primeri testov so:  

- Barron-Welshova lestvica umetnosti (Barron-Welsh Art Scale) (Welsh in Barron, 
1963; v Barobot idr., 2011),  

- Goughova ček lista pridevnikov (Gough’s Adjective Checklist) (Gough, 1979, v 
Barbot idr., 2011), 

- Vprašalnik za ocenjevanje ustvarjalnega sloga (Creativity Styles Questionnaire) 
(Kumar in Holman 1989, v Cropley, 2001). 
 

Prepoznavanje ustvarjalnih posameznikov je mogoče tudi s pomočjo testov, v katerih 
druge osebe ocenjujejo posameznikov ustvarjalni potencial.  

Primeri testov so:  

- Opisovalnik interesov predšolskih otrok (Preschool and Kindergarten Interest 
Descriptor) (Rimm, 1983, v Starko, 2009),  

- Test »Stvari, ki jih radi počnejo moji otroci« (Things My Child Likes to Do) 
(Renzulli, Reis in Smith, 1981, v Cropley, 1992),  

- Lestvica za vrednotenje otrokove ustvarjalnosti s strani staršev (Parental 
Evaluation of Children’s Creativity) (Runco, 1989, v Cropley, 1992). 
 

Ustvarjalne posameznike lahko prepoznamo tudi s pomočjo njihovih preteklih ustvarjalnih 
dejavnosti. Testi, ki vključujejo posameznikove pretekle življenjske izkušanje, pogosto 
sprašujejo po hobijih, interesih, življenjskih dosežkih, izobrazbi in karieri (Cropley, 2001). 
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Omenjeni testi temeljijo na dejanskih in objektivnih informacijah. Poudariti je potrebno, da 
v odgovorih lahko pride do napak, ki so posledica napak v spominu, iluzij in selektivnega 
zaznavanja (Cropley, 2001).  

Če želimo prepoznati ustvarjalne posameznike na osnovi njihovih preteklih ustvarjalnih 
dejavnosti, lahko uporabimo na primer: 

- Seznam življenjskih izkušenj (Life Experience Inventory) (Michael in Colson, 1979, 
v Cropley, 2001),  

- Vprašalnik za ocenjevanje ustvarjalnih dosežkov (Creativity Achievement 
Questionnaire) (Carson, Peterson in Higgins, 2005, v Kaufman idr., 2008),  

- Seznam ustvarjalnih dejavnosti (Creative Activities Checklist) (Runco 1987, v 
Cropley, 2001). 
 

1.2.3. Ocenjevanje ustvarjalnosti na osnovi produkta 
	

Ustvarjalnost vključuje razvoj novega produkta, ideje ali rešitve problema, ki je ocenjen 
oz. vrednoten bodisi s strani posameznika ali širše družbene skupine (Pera, 2013). Produkt 
lahko merimo ali preučujemo, ker je nekaj objektivnega (Jurman, 2004). Kadar ocenjujejo 
ustvarjalni potencial na osnovi ustvarjalnega produkta, so podane določene začetne 
omejitve ali elementi (Jellen, 1986, v Barbot, idr., 2011). Tako na primer mora posameznik 
v risbo ali glasbo vključiti različne, vnaprej podane elemente, ali tvoriti zgodbo na določen 
naslov (Barbot idr., 2011). Ocenjevanje na osnovi produkta vključuje številne 
posameznikove sposobnosti in lastnosti. Vključeni so kognitivni, konativni in okolijski 
dejavniki, sposobnost združevanja idej in sposobnost sintetiziranja idej v originalne, 
unikatne produkte in način konvergentno-integrativnega mišljenja (Barbot idr., 2011). 

Ocenjevanje ustvarjalnih produktov je izvedeno s strani ekspertov določenega področja 
(Amabile, 1996; Barbot idr., 2011; Craft, 2005; Jurman, 2004; Kaufman, idr., 2008; 
Makarovič, 2003). Pri tem  uporabljajo Tehniko za ocenjevanje produktov na podlagi 
sporazumne ocene (Consensual Assessment Technique) (Amabile, 1996; idr.), v kateri 
eksperti ocenjujejo produkte tako, da vsak ekspert oceni produkt po Likertovi lestvici 
(Barbot idr., 2011). Če produkt od vseh ekspertov dobi visoke ocene, potem se smatra, da 
je izdelek ustvarjalen (Barbot idr., 2011). Objektivnost je zagotovljena tako, da ocenjevalci 
ne vedo, kdo je avtor produkta (Kaufman idr., 2008). Od ostalih instrumentov za 
ocenjevanje ustvarjalnosti se ocenjevanje na osnovi produktov razlikuje v tem, da temelji 
na stvarnih dosežkih, ni povezano z nobeno teorijo ustvarjalnosti, produkti so ocenjeni v 
realnem svetu (Kaufman, idr., 2008). Ocenjevanje ustvarjalnosti na osnovi produktov se 
uporablja bolj v raziskovalne namene, manj pa v šolah (Kaufman idr., 2008). 
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Testi ocenjevanja  ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalnega produkta 

Poleg Tehnike za ocenjevanje produktov na podlagi sporazumne ocene (Consensual 
Assessment Technique) (Amabile, 1996) se za ocenjevanje na osnovi ustvarjalnega 
produkta v literaturi pojavljajo še številni testi. Seznam za ocenjevanje ustvarjalnega 
produkta (Creative Product Inventory) (Taylor, 1975, v Cropley, 2001), Semantična 
lestvica ustvarjalnih produktov (Creative Product Semantic Scale) (Besemer in O'Quin, 
1989, v Cropley, 2001), Obrazec za oceno učenčevega produkta (Student Product 
Assessment Form) (Renzulli in Reis, 1997, v Starko, 2009), so le nekateri testi, ki 
ocenjujejo ustvarjalnost na osnovi ustvarjalnega produkta. 

 

1.2.4. Problemi ocenjevanja ustvarjalnosti 
	

Ustvarjalnost je težko oceniti (Srića, 1999), saj jo sestavlja veliko povezanih, nepovezanih 
in slabo povezanih dejavnikov (Pečjak, 2013d). Trstenjak (1981) razlaga, da je problem 
testov ustvarjalnosti v tem, da gre tu le za reševanje že danih problemov, ne pa za 
odpiranje in postavljanje problemov, in v tem vidi bistvo ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je 
večdimenzionalni konstrukt (Barbot idr., 2011). Ker je odvisen tudi od specifičnega 
področja (Barbot idr., 2011; Pečjak, 1987; idr.), bi morali instrumenti za ocenjevanje 
ustvarjalnosti upoštevati področje, ki ga ocenjevanje ustvarjalnosti zajema (Barbot idr., 
2011). Kaufman in sodelavci (2008) razlagajo, da bi bilo potrebno pri ocenjevanju 
ustvarjalnosti upoštevati tako splošne kot specifične komponente, če želimo ustvarjalni 
potencial ocenili v celoti. Vendar obstaja zelo malo instrumentov, s katerimi bi lahko 
ocenili ustvarjalni potencial (Barbot idr., 2011; idr.). 

V literaturi številni avtorji opozarjajo na različne probleme, s katerimi se srečujejo pri 
ocenjevanju ustvarjalnosti.  

Houtz in Krug (1995, v Barbot idr., 2011) pa tudi Amabilejeva (1996) izpostavljajo 
dejstvo, da ustvarjalnost opredeljujejo številne definicije, vendar še ni ustrezne definicije, 
ki bi lahko bila osnova ali podlaga za razvoj instrumentov. Testi ustvarjalnosti so 
pomanjkljivi oz. nepopolni (Davis, 2003).   

Precej kritik so deležne merske karakteristike. Pečjak (1987, 2013d) vidi problem 
predvsem v merskih lestvicah, saj vse lestvice ne ustrezajo kriterijem veljavnosti, 
zanesljivosti in objektivnosti. Amabilejeva (1996) izpostavlja kot težavo predvsem 
veljavnost. To, da je pri testih ustvarjalnostih nizka veljavnost, Cropley (2001) razloži z 
dejstvom, da v testih ni nalog, ki bi bile podobne nalogam v realnem življenju. Carroll 
(1993, v Cropley, 2001) pravi, da je problem testov tudi v tem, da ti ne merijo sposobnosti 
ločeno, Pečjak (2013d) pa opozarja, da se je potrebno zavedati, da nobena lestvica ne more 
meriti vseh vrst in vidikov ustvarjalnosti. Podobno meni tudi Amabilejeva (1996), ki pravi, 
da testi ustvarjalnosti zajemajo tako majhen razpon sposobnosti, da je skoraj nemogoče 
dosežek na testu opisati kot ustvarjalen. Amabilejeva (1996) opozarja na problem 
objektivnosti, predvsem pri ocenjevanju. Pravi, da so testi ustvarjalnosti pravzaprav 
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subjektivni. Lestvica je oblikovana s strani avtorja testa in je podvržena intuitivni oceni 
(Amabile, 1996). Potrebno je dodati in hkrati opozoriti, da številne ustvarjalne 
posameznike ne prepoznamo in podcenjujemo, ker ne uporabljamo ustreznih pripomočkov 
za njihovo prepoznavanje (Torrance, 1995, v Torrance, 2009). 

Omejitve testov ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalnega procesa 

Testi divergentnega mišljenja imajo številne omejitve. Predvsem tisti divergentni testi, ki 
le površinsko temeljijo na Torrancevem testu divergentnega mišljenja in Guilfordovem 
testu sestave intelekta (Structure of the Intellect), imajo vprašljivo psihometrično kvaliteto, 
poleg tega pa lahko dajejo občutek posploševanja divergentnih testov in zanemarjanja 
drugih vidikov ustvarjalnosti (Kaufman idr., 2008). Prav predominantnost divergentnih 
testov naj bi razvrednotila vlogo ustvarjalnosti pri reševanju problemov. Evalvacijska 
komponenta v ocenjevanju ustvarjalnega procesa je deležna majhne pozornosti, opozarja 
Runco (1991, v Kaufman idr., 2008), čeprav ima pomembno vlogo pri zbiranju in 
izražanju ideje oz. idej v ustvarjalnem procesu. Kaufman in sodelavci (2008) opozarjajo, 
da bi bilo potrebno poleg novosti in fluentnosti upoštevati tudi uporabnost izdelka, ki je 
sicer pomemben kriterij ustvarjalnosti, vendar je v testih, ki merijo divergentno mišljenje, 
pogosto spregledana. Runco (1993, v Kaufman, idr., 2008) poudarja, da divergentnost ni 
sinonim za ustvarjalnost, z njimi lahko uspešno “izmerimo” kreativne misli in jih tudi 
uspešno napovedujejo, niso pa kriteriji ustvarjalnih sposobnosti. Divergentni testi nam 
pomagajo pri prepoznavanju posameznikov, ki bi lahko bili ustvarjalni tudi v realnem 
okolju, vendar odlični rezultati na testih divergentnega mišljenja še ne zagotavljajo 
izjemnega dosežka v naravnem okolju (Runco, 1993, v Kaufman, idr., 2008).  

Tako testi divergentnega mišljenja kot testi ustvarjalne kognicije ocenjujejo le ozko 
področje ustvarjalnega delovanja (Torrance 2009; idr.). Zato je potrebno, kadar 
ocenjujemo ustvarjalno kognicijo, uporabiti različne instrumente, kateri zajemajo različne 
procese, ki prispevajo k ustvarjalni kogniciji (Kaufman idr., 2008). Cropley (2000, v 
Torrance, 2009) opozarja, da testni dosežki ocenijo samo ustvarjalni potencial, ne pa 
dejanske posameznikove ustvarjalnosti, katero sooblikujejo številni dejavniki (sposobnosti, 
poznavanje nekega področja, priložnosti za izražanje potencialov in duševno zdravje). 
Pomanjkljivosti testov so znane, tj. uporaba starih kriterijev v psihološkem ocenjevanju 
(Fishkin in Johnson, 1998, v Barbot idr., 2011) ter to, da večina instrumentov ne zagotavlja 
norm, kot so kriteriji za spol, starost in kulturno pripadnost (Barbot, idr., 2011).  

Omejitve testov ustvarjalnosti na osnovi ustvarjalne osebnosti 

Problematika ocenjevanja ustvarjalnosti se pojavlja pri testih, ki zajemajo različne lestvice. 
Ena od težav lestvic je subjektivnost posameznikov (Barbot idr., 2011; Kroflič, 1992), 
predvsem v samoopisih in pa morebitnih predsodkih, kot sta halo efekt (Kroflič, 1992, 
1999; Pečjak, 1987; idr.) in socialna zaželenost (Lubart, Besançon in Barbot, 2011, v 
Barbot idr., 2011). Naslednja pomanjkljivost je logična napaka (Kroflič, 1992, 1999; 
Pečjak, 1987). Amabile je ugotovila, da na oceno ustvarjalnosti vpliva tudi osebnost 
ocenjevalca. Neustvarjalni ocenjevalci dajejo namreč prenizke ocene (Pečjak, 1987). 
Nazadnje je ocenjevanje odvisno od okoliščin ocenjevanja, v katerih se nahaja ocenjevalec; 
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to pomeni, da če so okoliščine naklonjene ustvarjalnosti, bodo ocene posledično višje 
(Kroflič, 1992, 1999). Kaufman in sodelavci (2008) pravijo, da je problem osebnostnih 
testov, ocenjevalnih lestvic in instrumentov, ki temeljijo na samoocenjevanju, veljavnost 
odgovorov in to, da osebe podajajo odgovore tako, da jim bodo ti prinesli korist.  

Omejitve testov ustvarjalnosti na osnovi produkta 

Kljub temu da je ocenjevanje ustvarjalnosti na osnovi produkta zanesljivo (Barbot idr., 
2011; Cropley, 2001; Kaufman idr., 2008)  in veljavno, imajo  testi ustvarjalnosti na osnovi 
produkta številne omejitve (Barbot idr., 2011; Cropley, 2001). Težave se kažejo predvsem 
v tem, da je potrebno soglasje o točkovanju, ki omogoča, da so produkti, ki imajo enako 
raven ustvarjalnosti tako tudi ocenjeni (Barbot idr., 2011; Cropley 2001). “Ocenjevanje 
ustvarjalnih produktov skoraj vedno vključuje subjektivnost, znanje in ekspertno znanje.” 
(Starko, 2009, str. 297 in 298)  Težko je doseči standardiziranost v ocenjevanju 
ustvarjalnih produktov (Starko, 2009). Cropley (2001) opozarja še na en problem 
definiranja ustvarjalnosti na podlagi produkta. Tisto, kar je morda v eni družbi ustvarjalno, 
v neki drugi družbi morda ni ustvarjalno, oz. v nekem časovnem obdobju je ustvarjalno, 
nato pa ni več. Podobno menijo Kaufman in sodelavci (2008), ki pravijo, da je ocenjevanje 
na podlagi ustvarjalnih produktov, ki jih ocenijo eksperti, na podlagi dogovora med 
eksperti določenega področja, sicer eno od najbolj zanesljivih ocenjevanj, vendar se lahko 
zgodi, da mnenja ekspertov niso povsod enaka (npr. v različnih kulturah in se lahko skozi 
čas tudi spreminjajo) (na primer, kar je bilo nekoč ocenjeno kot ustvarjalno, danes ni več). 
Barbot idr. (2011) pravijo, da je ocenjevanje na osnovi produkta pomanjkljivo in da ne 
zagotovi celotne ocene posameznikovega ustvarjalnega potenciala. Amabilejeva (1996) 
pravi, da si tehnike za ocenjevanje ustvarjalnih produktov prizadevajo biti čim bolj 
objektivne, ampak niso široko uporabne oz. ustrezne, in ne morejo biti edini kazatelj 
ustvarjalnosti. Ocenjevanje na osnovi produkta v šolskem kontekstu ni najbolj uporabno. 
Takšno ocenjevanje je težko, saj učenci še niso zmožni vrhunskih ustvarjalnih dosežkov 
(Barbot idr., 2011). 

Da bi presegli vse omejitve, ki so bile omenjene zgoraj, so razvili test EPoC (Lubart TI,  
Besançon, Barbot, 2011, v Barbot idr., 2011) z namenom, da bi raziskovalci, učitelji in 
vzgojitelji lahko širše ocenili ustvarjalni potencial pri učencih ter ga bolje opisali in 
spodbujali (Barbot idr., 2011). 
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4. EPOC – Test za oceno ustvarjalnega potenciala 
	

EPoC (Evaluation of Potential Creativity, 2009), avtorjev Todda Lubarta, Maud Besançon 
in Baptiste Barbota, je instrument, v katerega je združenih oz. razširjenih več 
tradicionalnih merjenj (Barbot idr., 2011). Test EPoC temelji na sedanji definiciji 
ustvarjalnosti, ki ustvarjalnost poimenuje kot konstrukt specifičnega področja, ki vključuje 
veliko število komponent (Barbot, idr., 2011). Dve glavni načeli testa EPoC sta, da je 
mogoče z EPoC-om kategorizirati številne “mikro-procese”, ki se pojavljajo tako v 
divergentno-eksplorativnem procesu kot tudi v konvergentno-integrativnem procesu 
(Lubart, Besançon in Barbot, 2011, v Barbot idr., 2011) ter da upošteva dejstvo, da je 
ustvarjalnost delno, če ne kar v celoti specifično področje in zato je potrebno, da če želimo 
oceniti ustvarjalni potencial, upoštevati tudi področje ustvarjalnega izražanja (Lubart in 
Guignard 2004; Han in Marvin, 2002; Baer, 1998 vsi v  Barbot, idr., 2011). 

V tem se test EPoC razlikuje od sedaj znanih instrumentov za ocenjevanje ustvarjalnega 
potenciala, saj ti ocenijo le eno komponento (samo divergentni proces ali samo 
konvergentni proces) na enem področju izražanja (na primer umetniško-grafičnem) 
(Barbot idr., 2011; Juriševič 2014; Lubart idr., 2012) in se tako v glavnem posvečajo 
posplošitvam (Barbot idr., 2011).  

Test EPoC združuje tako divergentno-eksplorativno kot konvergentno-integrativno 
mišljenje z namenom oceniti ustvarjalni potencial na posebnih področjih, kot sta: besedno-
literarno področje in slikovno-likovno področje (Barbot, idr., 2011, 2015; Juriševič, 2014; 
Lubart idr., 2012; idr.). Test EPoC ocenjuje bolj zanimanje kot pa sam ustvarjalni dosežek 
ali ustvarjalni talent, ker produkti – tako besedno-literarni kot slikovno-likovni odgovori – 
niso realni in spontani primeri otrokovega ustvarjalnega izražanja (Besançon idr., 2013). 	

Otrok v besedno-literarnih in slikovno-likovnih divergentnih podtestih skuša s pomočjo 
spodbud podati čim več različnih odgovorov na eksplorativen način (Besançon idr., 2013). 
To pa vključuje naslednje sposobnosti: fleksibilnost, divergentno mišljenje, izbirno 
kodiranje in osebnostne značilnosti kot so: odprtost za nove izkušnje in notranjo motivacijo 
(Barbot idr., 2011;  Juriševič, 2014). 	

 V slikovno-likovnih in besedno-literarnih konvergentno-integrativnih podtestih pa se od 
otroka pričakuje, da združi več samostojnih idej v novo celoto (Besançon idr., 2013), kar je 
druga značilnost ustvarjalnega delovanja (Barbot, idr., 2011). Konvergentno-integrativne 
naloge zahtevajo asociativno mišljenje, združevanje in selekcioniranje različnih idej v 
unikatno in originalno celoto (Barbot idr., 2011), vztrajnost, tveganje, toleranco do 
dvoumnosti in motivacijo za uspeh (Barbot idr., 2011, Juriševič, 2014). 	

V testu EPoC je ustvarjalni proces predstavljen kot cikličen proces, ki se giblje od 
divergentno-eksplorativnega mišljenja h konvergentno-integrativnemu mišljenju 
(Besançon	idr., 2013; Lubart, idr., 2013). 	

Test EPoC je namenjen tako učencem v osnovni šoli kot tudi dijakom v srednjih šolah 
(Barbot idr., 2011; Juriševič, 2014; Lubart idr., 2012; Lubart idr., 2013), da bi z njim 
ocenili ustvarjalni potencial (Lubart idr., 2013). S tem lahko prepoznamo močna področja 
učencev in dijakov in jih nato nadaljnje usmerjamo (Lubart, idr., 2013).  
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Sestava testa EPoC 

Test EPoC je sestavljen iz dveh sklopov testov; oblika A in oblika B (Barbot idr., 2011, 
2015; Lubart idr., 2012) in lahko uporabljamo kot pred-test pred začetkom spodbujanja 
ustvarjalnosti in po-test po koncu procesa spodbujanja ustvarjalnosti v izobraževalnih 
programih (Barbot idr., 2011, 2015). Vsako obliko sestavlja osem podtestov (štirje podtesti 
v pred-testu in štirje podtesti v po-testu) in vključujejo tako divergentno-eksplorativno kot 
konvergento-integrativno mišljenje na obeh področjih izražanja – besedno-literarnem in 
slikovno-likovnem (Barbot idr., 2011; Lubart idr., 2012; Lubart idr., 2013): 

- slikovno-likovni podtest divergentno-eksplorativnega mišljenja (Barbot idr., 2011; 
Lubart, idr., 2012;  Lubart, idr., 2013), 

- besedno-literarni podtest divergentno-eksplorativnega mišljenja (Barbot idr., 2011; 
Lubart, idr., 2012; Lubart, idr., 2013), 

- slikovno-likovni podtest konvergentno-integrativnega mišljenja (Barbot idr., 2011; 
Lubart, idr., 2012; Lubart, idr., 2013), 

- besedno-literarni podtest konvergentno-integrativnega mišljenja (Barbot idr., 2011; 
Lubart, idr., 2012; Lubart, idr., 2013).  
 

Podtesti so oblikovani tako, da je otrok postavljen direktno v ustvarjanje (Barbot idr., 
2011). Slikovno-likovni in besedno-literarni podtesti divergentno-eksplorativnega 
mišljenja zahtevajo, da otrok najde čim večje število odgovorov na eno besedno oz. 
slikovno spodbudo, medtem ko slikovno-likovni in besedno-literarni podtesti 
konvergentno-integrativnega mišljenja zahtevajo integrativni izdelek (Barbot, idr., 2011).  

Na primer besedno-literarni podtest divergentno-eksplorativnega mišljenja zahteva, da se 
otrok v času desetih minut spomni čim več različnih koncev zgodbe glede na podani 
začetek zgodbe (Barbot idr., 2011; Juriševič, 2014). Pri tem mora biti vsak odgovor 
originalen in drugačen od ostalih odgovorov. Pri slikovno-likovnem podtestu 
konvergentno-integrativnega mišljenja mora otrok v petnajstih minut narisati eno samo 
originalno, izvirno risbo, v katero mora združiti čim več predmetov, ki jih vidi na slikovni 
predlogi (slikovna predloga vključuje fotografije različnih predmetov, kot so: sveča, sadje, 
potovalni kovček). Slikovno-likovni in besedno-literarni izdelki konvergentno-
integrativnih podtestov so vrednoteni s sedem stopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega 
tipa (Barbot idr., 2011).  
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1.4. USTVARJALNOST V ŠOLSKEM PROSTORU 

1.4.1. Ustvarjalnost v otroštvu 
	

Mnenja o tem, ali so otroci ustvarjalni ali ne, so različna. Nekateri avtorji, kot na primer 
Smith in Carlsson, menita, da otroci do desetega leta starosti ne morejo biti ustvarjalni 
(Cropley, 2001). Tisto, kar manjka otroški ustvarjalnosti, ni produkcija novosti, ampak  
samovrednotenje (Rosenblatt in Winner, 1988, v Cropley, 2001). Otrokov ustvarjalni 
produkt je lahko novost in je spontan, vendar pogosto neprilagojen stvarnosti (Rosenblatt 
in Winner, 1988, v Cropley, 2001). Vygotsky poudarja, da je otroška ustvarjalnost bolj 
egocentrična in da otroci ustvarjajo bolj zase, medtem ko odrasli ustvarjajo zase in za 
zunanji svet. Ne trdi, da otroci niso ustvarjalni, je pa otroška ustvarjalnost manjša od 
ustvarjalnosti odraslih. Razlog vidi v tem, da ima otrok v primerjavi z odraslimi manj 
izkušenj, preprostejše interese in manj kompleksno kognicijo (Ayman-Nolley, 1992, v 
Cropley, 2001). Pečjak (1987, 2011) razlaga, da nekateri psihologi ne priznavajo 
ustvarjalnosti pri otrocih zato, ker ti ne dajejo pomembnih stvaritev, in nadaljuje z 
utemeljitvijo, da otroci tega niso sposobni, ker nimajo primernega znanja, izkušenj in 
inteligentnosti. Da bi prepoznali ustvarjalnost pri otrocih, ustvarjalnosti ne smemo presojati 
po merilih odraslih, kar nam omogoča, da vidimo, da so otroci visoko ustvarjalni (Pečjak, 
1987, 2011). Še več, Pečjak (2013j) dodaja, da veliko teorij ustvarjalnosti pojasnjuje, da so 
otroci ustvarjalni in imajo ustvarjalne lastnosti, ki jih odrasli nimajo več, saj je znano, da 
ustvarjalnost zaradi vpliva okolja hitro vpade. Zupančičeva in Svetina (2004) navajata, da 
mladostniki redko ustvarijo ustvarjalni dosežek, ki bi zadostoval vsem kriterijem 
ustvarjalnosti. Kljub temu lahko tako pri mladostnikih kot pri otrocih zasledimo 
posamezne sestavine ustvarjalnosti. Te so prepoznane predvsem s pomočjo testov 
divergentnega mišljenja (Zupančič in Svetina, 2004). 

Nekateri avtorji jasno izrazijo, da so ustvarjalni že otroci. Pečjak (2013j) navaja, da imajo 
otroci že po naravi ustvarjalne lastnosti. Radi eksperimentirajo in raziskujejo svoje okolje 
(Pečjak, 2013j). So radovedni (Pečjak, 2011, 2013j) in spontani, dajejo prožne in izvirne 
rešitve, imajo bogato domišljijo (Pečjak, 2011, 2013j). Sposobni so transformacije. Vse to 
so glavne značilnosti ustvarjalnega mišljenja (Pečjak, 2011). Sternberg (2003, v Starko, 
2009) meni, da je lahko vsak otrok ustvarjalen, Pera (2013) pa govori o ustvarjalnem 
potencialu, ki ga imajo vsi otroci. Ta je pri otrocih lahko različen in ga lahko odkrijemo in 
spodbujamo (Pera, 2013). Podobno meni tudi Joubertova (2001), ki navaja, da ima vsak 
posameznik ustvarjalne sposobnosti na različnih področjih in naloga učitelja je, da otroku 
to pomaga odkriti. Za Cropleya (1992, str. 6) pomeni, da so otroci ustvarjalni to, da “so 
drzni in inovativni v svojem mišljenju.” Renzulli (1984, v Cropley, 1992) zagovarja 
dejstvo, da otrok lahko izrazi svojo ustvarjalnost na različnih področjih in v različnih 
časovnih obdobjih. Znano je, da so bili visoko ustvarjalni posamezniki ustvarjalni že v 
otroštvu. Tako je Catherine Cox skušala oceniti inteligentnost priznanih ustvarjalcev na 
podlagi biografskih podatkov iz njihovega otroštva (Amabile, 1996; Makarovič, 2003; 
Pečjak, 1987). Večina teorij pojasnjuje, da so otroci visoko ustvarjalni, nekatere med njimi 
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pa pojasnjujejo, da kljub temu da je ustvarjalnost prisotna v vsakem posamezniku, jo le 
redki »prenesejo« iz otroštva v poznejša leta in jo razvijajo (Pečjak, 2013j). 

1.4.2. Razvoj ustvarjalnosti 
	

Zgodnja leta so pomembna za razvoj ustvarjalnega potenciala (Lowenfeld in Brittain, 
1975, v Kemple in Nissenberg, 2000). Najpomembnejše obdobje za učenje ustvarjalnega 
vedenja je od sedmega do devetega leta starosti (Pečjak, 2011) oz. od vrtca do tretjega 
razreda osnovne šole, saj se v tem obdobju razvija ustvarjalno mišljenje (Cropley, 1992). V 
tretjem razredu otrok razvije sposobnost povezovanja med vzroki in posledicami ter 
abstraktnimi koncepti, kar mu omogoča drugačno razumevanje sveta, v šestem razredu pa 
otrok napreduje v zmožnosti abstrakcije in oblikovanju ter preverjanju hipotez (Cropley, 
1992). Torrance (1995, v Torrance, 2009) poudarja in izpostavlja domišljijo. To je 
potrebno obravnavati kot običajen vidik otrokovega mišljenja vse do točke, dokler 
intelektualni razvoj zmore upoštevati tudi stvarnost. Pri tem opozarja (Torrance, 1995, v 
Torrance, 2009), da se raven domišljije skozi otroštvo spreminja, kar je pokazala tudi ena 
izmed njegovih raziskav. Ustvarjalna domišljija naj bi dosegla višek v predšolskem 
obdobju in nato s srečanjem z izobraževanjem upada (Torrance, 1963, v Kemple in 
Nissenberg, 2000). Torrance (1962, v Torrance, 2009) pravi, da so učitelji in starši tisti, ki 
otroku že v zgodnjem otroštvu skušajo “oklestiti” domišljijo, tako da ti kasneje v življenju 
ne upajo razmišljati po svoje.  

Kljub temu da so zgodnja leta pomembna za razvoj ustvarjalnosti, lahko v tem obdobju 
sledi upad ustvarjalnosti. Večina raziskovalcev, na primer Torrance, Krempen, Freilinger, 
Wilmes, Smith, Carlsson in Camp meni, da se upad ustvarjalnosti zgodi med šestim in 
desetim letom starosti (Cropley, 1992, 2001; Kemple in Nissenberg, 2000). Nato naj bi se 
upad pojavil še okoli šestnajstega leta oziroma Cropley (1992) pravi, da naj bi se prvi upad 
ustvarjalnosti zgodil v četrtem razredu, čemur sledi razvijanje ustvarjalnosti vse do 
sedmega razreda, kjer pride do drugega upada ustvarjalnosti (Cropley, 1992). Pečjak 
(2013j) pravi, da lahko poleg upada okoli devetega leta starosti pride do upada tudi kasneje 
na delovnem mestu. Kdaj bo do upada ustvarjalnosti prišlo, je odvisno od posameznika in 
okolja, v katerem živi (Cropley, 1992). Zakaj pride do upada ustvarjalnosti? Razloge je 
moč iskati v razvoju mišljenja (Cropley, 2001). Mišljenje se v tem starostnem obdobju 
razvija in postaja čedalje manj egocentrično (Cropley, 2001). Otrok v tem obdobju več 
pozornosti nameni družbenim pravilom in normam, manj pa izražanju lastnih idej 
(Cropley, 2001). Rezultat tega je, da so otrokove ideje bolj realistične in na ta način upada 
izvirnost (Cropley, 2001). Padce v ustvarjalnosti Cropley (1992) povezuje predvsem s 
prehodi iz vrtca v osnovno šolo in nato iz osnovne šole v srednjo šolo ter pričakovanji 
učitelja v četrtem in sedmem razredu. 

Zato Pečjak (2011) meni, da je ključno obdobje za razvoj ustvarjalnosti otroštvo. Kasneje 
se možnosti za uspešno učenje ustvarjalnega vedenja zmanjšajo oz. upadejo, a ne povsem 
(Pečjak, 2011). Lubart pa meni, da se ustvarjalni potencial lahko razvija tako v otroštvu kot 
tudi v odraslosti, na ustvarjalnost pa vplivajo okoljske razmere, življenjske izkušnje in 
kognitivne sposobnosti (Juriševič, 2014). 
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1.4.3. Prepoznavanje otrokove ustvarjalnosti 
	

Študij, ki se ukvarjajo s proučevanjem lastnosti otrokove ustvarjalnosti, je malo. Razlog  so 
predvsem velike logistične težave. Raziskovalci, ki prepoznajo odraslega ustvarjalnega 
posameznika, morajo iskati podatke o značilnosti te osebe v njenem otroštvu, kakšen je bil 
kot otok, ali pa preučiti značilnosti skupine otrok in počakati, da ti otroci odrastejo in upati, 
da bo kateri od njih ustvarjalen. Vendar noben od obeh potekov ni zanesljiv. Raziskovalci 
si pri raziskovanju lastnosti ustvarjalnih posameznikov pomagajo tudi s testi divergentnega 
mišljenja. Otroke, ki kažejo ustvarjalni potencial, testirajo s testom divergentnega 
mišljenja, in na podlagi testa oz. rezultata prepoznajo otrokove značilnosti. Nato je 
potrebno počakati, ali bo otrok, ki je na testu imel dobre rezultate, ustvarjalno produktiven 
v odraslosti. Kljub temu pa nekateri raziskovalci trdijo, da ustvarjalne značilnosti odraslih 
najdemo tudi pri otrocih (Starko, 2009).  

Tako sta  Dellas in  Gaier (1970, v Cropley 2001) v študijah ugotovila, da se osebnostne 
lastnosti ustvarjalnih otrok ne razlikujejo od lastnosti ustvarjalnih odraslih. Feist (1999, v 
Starko, 2009) je odkril, da so osebnostne značilnosti povezane z ustvarjalnostjo, ustaljene 
od obdobja adolescence naprej. Prav tako so značilnosti, ki jih imajo ustvarjalni 
mladostniki, primerljive z značilnostmi ustvarjalnih odraslih. Te značilnosti naj se ne bi 
spreminjale skozi različna življenjska obdobja (Feist, 1999, v Starko, 2009).  

1.4.3.1. Lastnosti otrokove ustvarjalnosti 
	

V literaturi avtorji navajajo različne lastnosti otrokove ustvarjalnosti. Lastnosti, ki kažejo 
na otrokovo ustvarjalnost so:  

- radovednost (Cropley, 1992; Davis, 2003),  
- energičnost (Davis, 2003), 
- tveganje (Cropley, 1992),  
- tolerantnost (Neff, 1975, v Cropley, 2001),  
- odgovornost (Neff, 1975, v Cropley, 2001),  
- osredotočenost na uspeh (Neff, 1975, v Cropley, 2001), 
- iznajdljivost (Davis, 2003),  
- fleksibilnost (Neff, 1975, v Cropley, 2001, idr.),  
- družabnost (Neff, 1975, v Cropley, 2001) 
- in smisel za humor (Cropley, 1992; Davis, 2003, idr.), čeprav se lahko šale 

ustvarjalnih otrok drugim ljudem nerazumljive (Cropley, 1992).  
 

Visoko ustvarjalni otroci imajo visoke cilje in so visoko motivirani, na nekaterih področjih 
svoje sposobnosti razvijejo hitreje kot vrstniki, na ostalih področjih pa dosegajo skromne 
dosežke. Imajo dobro samopodobo. Občasno so lahko arogantni (Cropley, 1992).  

Davis (2003) pravi, da imajo ustvarjalni otroci radi pisanje, umetnost in znanost. Vygotsky 
(2004) pravi, da pri otrocih ustvarjalni proces najbolj opazimo prav pri igri in to že zelo 
zgodaj.  Otroci se radi igrajo, pri tem so spontani in notranje motivirani, igrajo se zato, ker 
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pri igri uživajo, ne pa da bi jih za igro motivirale nagrade (Vygotsky, 2004). Otroci so v 
okviru svojih izkušenj izvirni (Pečjak, 1987). Izvirnost se kaže predvsem v pripovedovanju 
zgodb, v likovnih izdelkih, radi si izmišljujejo imena in nove besede (Pečjak, 1987). 
Palermo in Jenkins (1963, 1965; v Pečjak, 1987) sta odkrila, da mlajši otroci dajejo bolj 
raznovrstne odgovore kot starejši otroci in odgovori manjših otrok imajo v skupini visoko 
frekvenco, kar potrjuje njihovo izvirnost. Otroci sebe zaznavajo kot ustvarjalne, kadar 
imajo veliko različnih idej, če vidijo nenavadne povezave in nenavadne rešitve problemov 
(Cropley, 1992). Podobno ustvarjalne otroke opisuje tudi Wrightova (1987, v Kemple in 
Nissenberg 2000), ki pravi, da je ustvarjalni otrok tisti, ki uporabi informacije na unikaten 
in originalen način. Značilnosti ustvarjalnih otrok je proučeval tudi Walberg (1988, v 
Stranko, 2009). Ugotovil je, da ustvarjalni posamezniki sebe opisujejo kot domiselne, 
radovedne, cenijo ustvarjalnost. Ustvarjanje novih in originalnih idej jim je v zadovoljstvo, 
denarju pa dajejo večji pomen kot njihovi manj ustvarjalni vrstniki. Vendar, če morajo 
izbirati med naslednjimi značilnostmi: bogastvom, močjo in ustvarjalnostjo, ki bi jo najraje 
razvijali v življenju, se odločijo za ustvarjalnost. Ustvarjalni otroci so vztrajni, bolj jih 
zanimajo podrobnosti in imajo manj časa za sprostitev. Omenjeni opisi nakazujejo 
vzporednice z raziskavami, ki ustvarjalne odrasle opisujejo kot domiselne, vztrajne, 
prilagodljive in kot posameznike, ki cenijo ustvarjalnost (Walberg, 1988, v Starko, 2009). 
Kljub temu Stranko (2009) opozarja, da nobena od študij, ki so bile narejene, ne 
zagotavlja, da imajo ustvarjalni otroci enake značilnosti kot ustvarjalni odrasli. Prav tako ni 
nujno, da imajo ustvarjalni odrasli enake značilnosti, kot so jih imeli v otroštvu, čeprav so 
lastnosti, ki so odkrite pri odraslih, združljive z lastnostmi, ki se lahko pojavljajo tudi v 
otroštvu (Stranko, 2009). Davis (2003) pravi, da je veliko učencev očitno ustvarjalnih, 
poleg tega pa dodaja, da lahko tudi na podlagi negativnih lastnosti prepoznamo 
ustvarjalnega otroka. Ustvarjalne otroke je včasih težko “držati” v razredu. Vrstniki jih 
lahko imajo za nepredvidljive, neprijazne in celo neumne. Socialno nesprejemljivo vedenje 
ustvarjalnih otrok lahko vodi do trkov med ustvarjalnim otrokom, učiteljem ali vrstniki 
(Cropley, 1992). Cropley (1992) opozarja, da je pri prepoznavanju ustvarjalnih otrok 
potrebna previdnost. Nekonformizem in pretirana neodvisnost v smislu kršenja pravil in 
neupoštevanja urnikov, pretirano iskanje pozornosti in neprimerna vedenja nikakor niso 
kazalci ustvarjalne osebnosti, čeprav lahko občasno takšna vedenja opazimo tudi pri 
izjemno ustvarjalnih ljudeh (Cropley, 1992). 
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1.4.4. Spodbujanje ustvarjalnosti 
	

Torrance (2009) je želel s svojim življenjskim delom, povezanim z ustvarjalnostjo, 
sporočiti, da moramo in moremo ustvarjalnost spodbujati, razvijati in negovati.  

 

1.4.4.1. Zakaj spodbujati ustvarjalnost 
	

Danes je namenjena vse večja pozornost spodbujanju ustvarjalnosti v vzgojno-
izobraževalnih institucijah. Vendar ideja, da je ustvarjalnost potrebno spodbujati v šoli, 
sega več kot pol stoletja nazaj.  

K spodbujanju učencev k ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju je prvi javno nagovoril 
učitelje Guilford, ameriški psiholog in nekdanji predsednik ameriške psihološke asociacije. 
Poudaril je vlogo ustvarjalnosti, ki jo ta ima tako za učenje kot tudi za celotne družbeni 
razvoj (Juriševič, 2011; Makarovič, 2003, idr.). 

Živimo v svetu, kjer je ustvarjalnost posameznika prednostna kompetenca (Barbot, idr., 
2011; Nagy, 2011). Hitro razvijajoča se družba tako na znanstvenem kot tehničnem 
področju za svoj obstoj potrebuje ustvarjalne mislece (Cropley, 1992). Ti morajo imeti 
hitro prilagodljivo znanje. Zato mora biti znanje, ki ga učenci dobijo v šoli prilagodljivo in 
inovativno (Langer, Hatem, Joss in Howell, 1989, v Cropley, 1992). Šola mora otroke učiti 
za sposobnost hitrega prilagajanja spremembam, saj današnja družba potrebuje inovativne, 
fleksibilne in prilagodljive posameznike (Cropley, 1992). Vendar znanje v hitro 
spreminjajočem se svetu ni dovolj (Starko, 2009). Posameznik poleg znanja potrebuje 
sposobnost ustvarjalnega mišljenja in delovanja (Starko, 2009) ter sposobnost  reševanja 
novih problemov (Barbot idr., 2011) in iskanja ustvarjalnih rešitev nepredvidenih 
problemov (Barbot idr., 2011; Starko, 2009).  

Spodbujanje ustvarjalnosti nima pozitivnih vplivov le na sposobnosti prilagajanja, 
reševanja problemov, ustvarjalnega mišljenja in delovanja, ampak vpliva na celostni razvoj 
otrokove osebnosti.  

Učenci, pri katerih se spodbuja ustvarjalnost, veliko pridobijo na kognitivnem področju, 
osebnosti in motivaciji. Cropley (2001) povzema po Urbanu naslednje pridobitve: na 
kognitivnem področju spodbujanje ustvarjalnosti pripomore k bogatim in različnim 
izkušnjam na različnih področjih ter k splošnemu in strokovnemu znanju. Učenci imajo 
boljše sposobnosti pri prepoznavanju in definiranju problemov, boljšo sposobnost 
konvergentnega in divergentnega mišljenja ter sposobnost analize in sinteze, učenci 
napredujejo tudi v sposobnosti načrtovanja lastnega učenja in vrednotenja napredka. Z 
vidika osebnosti so učenci, pri katerih se spodbuja ustvarjalnost, bolj odprti za nove ideje 
in izkušnje ter bolj avtonomni. Imajo visoko spoštovanje in pozitivno samovrednotenje. So 
tolerantni za večpomenskost in sprejemajo vse vidike. Na področju motivacije pridobijo 
osebnostne lastnosti, kot so radovednost, pripravljenost na tveganje za napake,  predanost 
nalogi in vztrajnost, hrepenijo po novosti, so notranje motivirani, sprejemajo izzive in 
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tvegajo.  Pripravljeni so poskusiti zahtevne, težke naloge in imajo pozitiven odnos do 
ustvarjalnosti (Cropley, 2001). 

Trstenjak (1981) pravi, da ustvarjalno delovanje izpopolnjuje človeka in oblikuje človeško 
notranjost, umske sposobnosti in etičnost. O ustvarjalnosti kot najvišji obliki človekovega 
delovanja govori tudi Makarovič (2003). 

Poveča se tudi vztrajnost, odgovornost, občutljivost za nove rešitve, izboljša se 
komunikacija, sodelovanje in ozračje (Cropley, 1990, v Cropley, 2001). Skozi proces 
ustvarjalnosti se torej otrok uči veščin, ki mu bodo prišle prav tudi kasneje v življenju. 
Fleksibilnost, odprtost za novosti, zmožnost videti obstoječe stvari na nov način, so 
sposobnosti, ki so vedno bolj pomembne, če se posameznik želi uspešno prilagajati 
spremembam v svetu. Ustvarjalnost je tesno povezana z mentalnim zdravjem, saj nam 
ustvarjalnost pomaga biti kos različnim življenjskim izzivom ter zmanjšuje stres in 
obremenitve (Cropley, 1990, v Cropley 2001).  Pomembnost ustvarjalnosti je tudi v tem, 
da  se otrok osebnostno razvija in poskuša doseči samouresničitev (Davis, 2003). 
“Humanisti menijo, da ustvarjanje prinaša srečo, ker zadovoljuje človekovo generično 
potrebo po ustvarjanju” (Pečjak, 1987, str. 7). Cropley (2001) pravi, da je ustvarjalnost 
bistvo otroštva, je neločljivo povezan del otroštva, otrok je bolj ali manj brez predsodkov 
in je skozi ustvarjalni proces spodbujan k temu, da si zgradi lastne predstave o zunanjem 
svetu. Zato je pomembno, da so otroci ustvarjalni. Ustvarjalnost otroku omogoča učenje in 
razvoj. Ustvarjalnost v otroštvu je tudi nujna za družbo. Je sposobnost, da na stvari 
gledamo drugače, npr. najdemo novo rešitev starega problema in s tem pomagamo družbi 
(Cropley, 2001).  

To, da ima razvoj ustvarjalnosti pomembno vlogo, je prepričan tudi Torrance (1995, v 
Torrance, 2009). Torrance (1995, v Torrance, 2009) vidi pomen razvijanja ustvarjalnosti v 
osebnostnem in duševnem zdravju, v ustvarjalnem mišljenju, ki omogoča pridobivanje 
različnih informacij, ter da znanje prenesemo v vsakdanje življenje. Na koncu ustvarjalni 
potencial vpliva tudi na celotno družbo, saj prihodnost sloni na kakovosti ustvarjalne 
domišljije pri vsaki prihodnji generaciji (Torrance, 1995, v Torrance, 2009).  

Spodbujanje ustvarjalnosti ima pomembno vlogo, saj s tem pripravi otroka za življenje, 
kajti ustvarjalnost zahteva oz. vključuje prilagodljivost misli (Kemple in Nissenberg, 
2000).  

Spodbujanje ustvarjalnosti je pomembno, ker je ta tesno povezana s procesom učenja. 
Učenci se učijo učenja z razumevanjem, učijo se reševanja problemov, vse to pa zahteva 
fleksibilnost in inovativnost. Če se učimo ustvarjalno, si snov bolje zapomnimo. Učenci se 
naučijo strategij, pomembnih za življenje, to so: identifikacija problema, sprejemanje 
odločitev in iskanje rešitev (Starko, 2009). 

Glede na to, da številni avtorji govorijo v prid spodbujanju razvoja ustvarjalnosti v vzgoji 
in izobraževanju in zavedanju, da je ustvarjalnost prisotna pri vsakem človeku ter da jo je 
mogoče razvijati (o čemer dokazujejo rezultati raziskav (Jaušovec, 1983)), se zdi, da se v 
šolah kljub vsemu še vedno premalo pozornosti namenja spodbujanju ustvarjalnosti. 
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Razloge za nespodbujanje ustvarjalnosti je mogoče iskati tako v načinu posredovanja 
znanja in vodenju pouka, učiteljeve vlogi pri pouku, ozračju razreda in celotne šole. 

Znano je, da si šola prizadeva za to, da bo učencu posredovala čim več znanja, kar je tudi 
njena glavna naloga (Pečjak, 1987, 2011; Štrukelj 2013b). Vendar s tem, ko na eni strani 
posreduje znanje, ki je med drugim potrebno tudi  za ustvarjalnost, na drugi strani zavira 
ustvarjalnost (Pečjak, 1987, 2011), saj znanje povzroča šablone, bloke in fiksacije, 
posledica tega pa je upadanje ustvarjalnosti. Seltzer in Bentley (1999, v Jeffrey in Craft, 
2001) poudarjata, da je izziv sodobnega izobraževanja v iskanju načina učenja, v katerem 
bi učenci ustvarjalno uporabljali svoje znanje in spretnosti in s tem vplivali na okolje okoli 
sebe. 

Štrukelj (2013b) meni, da poleg tega, da šola posreduje kopico znanja, učencev ne nauči 
samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja in ne razvija veselja do vseživljenjskega 
učenja. S tem se radovednost pri učencih zmanjša ali pa povsem usahne.  

Tako v šoli običajno prevladuje poučevanje, kjer pouk vodi učitelj z vnaprej določenimi 
odgovori (Štrukelj, 2013b), torej pasivno učenje, ki pa nima veliko skupnega z 
ustvarjalnostjo (NACCCE, 1999; Starko, 2009).  Učitelj je tu v vlogi posredovalca znanja, 
ne pa spodbujevalec učnega procesa (Nagy, 2011). Poleg tega je v šoli ustvarjalnost vezana 
predvsem na umetniške predmete, pozabljena pa pri ostalih predmetih, ki niso umetniške 
narave (Jeffrey in Craft, 2001; NACCCE, 1999; Vygotsky, 2004). Ustvarjalnost mora biti 
prisotna pri vseh predmetih in na vseh področjih izobraževanja (Jeffrey in Craft, 2001). 

Cropley (1992) pravi, da v šoli preveč poudarjamo pomen pravilnih odgovorov, ter da so 
kurikulumi zasnovani na podlagi konvergentnih vsebin, ki zahtevajo en pravilen odgovor.  

Makarovič (2003) pojasnjuje še en razlog, s katerim šola zavira ustvarjalnost. Gre za to, da 
je sodobna šola množična institucija. Množično izobraževanje je nadomestilo nekoč 
razširjeno individualno vzgojo in tako omejila pojav genija. Ustvarjalnost pa je 
individualna in ne množična (Makarovič, 2003). Zato ustvarjalno učenje lažje  poteka v 
manjših razredih, kjer ima učitelj možnost, da se posveti izvirnim rešitvam (Pečjak, 1987).  

Nagy (2011) navaja še nekaj mogočih razlogov, ki po njegovem mnenju prispevajo k 
premalo prisotnemu spodbujanju ustvarjalnosti. Ti razlogi so, da si učitelji prizadevajo 
zgolj za realizacijo minimalnih ciljev, ustvarjalnosti pa ne posvečajo veliko časa, ker ga ni 
predvidenega v učnem načrtu. Prav osredotočenost na realizacijo minimalnih ciljev ne 
omogoča spodbujanja razmišljanja učencev, pač pa gre le za poučevanje v ožjem pomenu 
besede. Eden od razlogov bi lahko bil tudi, da učitelji preprosto ne vedo, kako bi 
spodbujali ustvarjalnost pri učencih ter da je znanje bolj cenjeno kot ustvarjalnost (Nagy, 
2011), ker  ga je lažje meriti in oceniti kot ustvarjalnost (Nagy, 2011), zato ta v šoli ta nima 
pravega mesta (Makarovič, 2003).  

Pri nas je spodbujanje ustvarjalnosti zapisano tudi v učnih načrtih. To pomeni, da  imajo 
slovenski učitelji in učiteljice formalno vse možnosti za spodbujanje ustvarjalnosti v praksi 
(Nagy, 2011). V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek, 
Metljak, 2011) med splošnimi cilji osnovnošolskega izobraževanja zasledimo razvoj 
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kritičnega, avtonomnega, in samostojnega posameznika, s spodbujanjem radovednosti in 
domišljije ter razvojem neodvisnega mišljenja, kar je povezano z ustvarjalnostjo. Med cilji 
osnovne šole najdemo tudi razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Pečjak (1987) in 
Štrukelj (2013b) poudarjata, da se v šoli veliko vrti okoli ocenjevanja in da ocenjevanje 
celo znižuje raven ustvarjalnosti pri učencih. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji (Krek, Metljak, 2011) je kakovost znanja zagotovljena tako, da je 
načrtovanje, posredovanje in ocenjevanje znanja, zasnovano s taksonomijo, ki veljajo za 
posamezna predmetna področja s pozornostjo na procesu, rezultatu, razvijanju učnih 
spretnosti in navad ter ustvarjalnosti. 

Torej naj bo spodbujanje ustvarjalnosti glavno vodilo poučevanja in učenja za vse učence, 
ne glede na predmetno področje (Cropley, 2001), cilj spodbujanja ustvarjalnosti v šoli pa 
spodbujanje učenčevih potencialov, osebnosti, socialnih in moralnih kvalitet, da bi z 
njihovo pomočjo prispevali k ustvarjalnemu sožitju in kakovostnem življenju družbe 
(Cropley, 2009, v Juriševič, 2011).  

1.4.5. Kako spodbujati ustvarjalnost 
	

Torrance (1995, v Torrance, 2009) meni, da posameznikovo ustvarjalnost lahko okrepimo 
z ustrezno vadbo. To je, da razvijamo načine, kako uspešneje rešujemo vsakodnevne 
probleme (Jaušovec, 1983). Ker ima ustvarjalno mišljenje korenine prav v otroštvu, in 
sicer v želji po odkrivanju in radovednosti, Torrance (1995, v Torrance, 2009) opozarja na 
vlogo šol in vrtcev pri spodbujanju iznajdljivosti, želje po odkrivanju in doživljanju 
zadovoljstva ob ustvarjalnosti; s čimer si otrok oblikuje svoj odnos do lastne ustvarjalnosti 
(Torrance, 1995, v Torrance, 2009).  

Kljub temu da je ustvarjalno učenje umetnost, in da se tega, kako učiti ustvarjalno, 
didaktično ne da naučiti (NACCCE, 1999; idr.), v literaturi najdemo številna priporočila, ki 
učitelju pomagajo pri uspešnem spodbujanju ustvarjalnosti v razredu. V nadaljevanju 
bomo na kratko predstavili nekaj nasvetov, ki jih učitelji lahko uporabijo pri spodbujanju 
ustvarjalnosti v okviru pouka. 

Nekateri avtorji (Starko, 2009; idr.) pravijo, da ima pomembno vlogo pri spodbujanju 
ustvarjalnosti šolsko in razredno okolje. Zato mora učitelj zagotoviti ustrezno klimo, ki je 
naklonjena ustvarjalnosti, jo sprejema, spoštuje in spodbuja (Cropley, 1992; Juriševič, 
2011). Ustvarjalnost lahko spodbujamo v okolju polnem novih  idej (Cropley, 1992; 
Starko, 2009; idr.), izkušenj, zanimivih materialov, virov (NACCCE, 1999), sprejema 
raznolikost, spoštuje vprašanja in spodbuja raziskovanje (Starko, 2009), spoštuje novosti in 
nenavadnosti, interes za čustvene izkušnje ter občutljivost do lastnih občutkov (Cropley, 
1992) ter sproščene atmosfere (NACCCE, 1999). V takšnem okolju otrok nima strahu pred 
neuspehom (NACCCE, 1999), zavrnitvijo ali posmehom (Cropley, 1992), napake so 
dovoljene in razumljene kot del ustvarjalnega procesa, otrok je motiviran, da poskusi 
znova, neuspeh ne dojema kot nekaj zelo negativnega (NACCCE, 1999). Učenci se 
počutijo dovolj varni, da raziskujejo, in tvegajo (Starko, 2009). Takšna klima odstrani 
blokade ustvarjalnosti (Cropley, 1992). Negativno pa na ustvarjalnost vpliva časovni 
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pritisk, tekmovanje, nagrade (Amabile, 1988, v Craft 2005) in vrednotenje (Amabile, 1988, 
v Craft 2005;  Rogers, 1962, v Starko, 2009).  

Učitelj pri svojem delu ni vezan samo na razred, ampak nanj vpliva ozračje celotne šole. 
Zato je pri spodbujanju ustvarjalnosti pomembno tudi ustvarjalno vzdušje na šoli (Nagy, 
2011). Šola naj bo prostor, ki ni le izobraževalno in zabavno okolje učenja, ampak tudi 
ustvarjalno okolje (Kužnik, 2008), ki ponuja možnosti za spodbujanje ustvarjalnosti in 
domišljije (Cencič in Pergar Kuščer, 2012). Šole, kjer je prisotno ustvarjalno vzdušje, 
spodbujajo učitelje k novostim, jim omogočijo udeležbo na izobraževanjih in v različnih 
projektih (Nagy, 2011). Nagy (2011) dodaja, da so uspešne šole tiste, ki prilagajajo učni 
proces značilnostim učencev in v katerih so učenci motivirani za izražanje lastne 
ustvarjalnosti.  

Poleg ustrezne ustvarjalne klime ima pri spodbujanju ustvarjalnosti pomembno vlogo 
učitelj v vlogi ustvarjalnega modela. Številni avtorji zato poudarjajo pomen učiteljeve 
osebnosti (Cropley, 1992; Pečjak, 2011), njegovega (ustvarjalnega) vedenja (Cropley, 
1992; Davis, 2003) in pozitivnega odnosa do ustvarjalnosti (Davis, 2003; idr.). Na to, kako 
močna je vloga modela ustvarjalnega učitelja, opozarja tudi Cropley (1992), ko pravi, da je 
učitelj pomemben najprej v vlogi modela, tj. kakšno je njegovo ustvarjalno vedenje, nato 
pa je močan dejavnik pri spodbujanju ustvarjalnosti. V svoji študiji je pozitivno povezanost 
med ustvarjalnostjo učitelja in ustvarjalnostjo učencev ugotovila Amabilejeva (1983, v: 
Pečjak, 1987). 

Ker je vloga ustvarjalnega učitelja pri spodbujanju ustvarjalnosti v literaturi in s strani 
nekaterih avtorjev tako močno poudarjena, v nadaljevanju predstavljamo lastnosti 
ustvarjalnega učitelja. 

Ustvarjalni učitelj učence spodbuja k samostojnemu učenju, spodbuja samovrednotenje in 
dopušča napake, zagotovi aktivnosti, kjer imajo učenci možnost delati z različnimi 
materiali in pod razločnimi pogoji (Cropley, 2001). Ne zapostavlja obvladovanja 
faktografskega znanja, pomaga pri učenju, kako uspešno premagati neuspehe in flustracije 
ter učence za pogum nagradi (Cropley, 2001). Učitelj zagotovi sproščeno in varno okolje, v 
katerem si učenci upajo izraziti svoje ideje, četudi so te napačne (Jaušovec, 1987). 
Pomembno je, da učitelj učencem razloži, da so napake pomemben del učnega procesa, ker 
nam pomagajo najti pravilno rešitev. Učitelj naj učencem pove, da tudi sam ne ve vsega 
(Jaušovec, 1987). Dober učitelj zna pouk organizirati tako, da učence izzove in spodbuja 
učenčeve ustvarjalne rešitve. To lahko stori na različne načine. Postavlja zanimiva in 
odprta vprašanja. Učence spodbuja k iskanju novih in različnih rešitev, postavljanju 
hipotez, spodbuja učence, da svoje odgovore pojasnijo, jih dopolnijo in izboljšajo. 
Ustvarjalni učitelj pozna metode ustvarjalnega reševanja problemov in spodbuja 
eksperimentiranje (Nagy, 2011). Če se učitelj z učenčevo zamislijo ne strinja, naj učencem 
ne nasprotuje in naj ne vsiljuje lastnih zamisli (Jaušovec, 1987). Učitelj naj se pri pohvali 
osredotoči na otrokovo delo in ne na otroka samega. Tako povratno informacijo prenese na 
nalogo in učenca spodbudi, da nadaljuje s svojim razmišljanjem (Jaušovec, 1987). Učitelj 
naj spodbuja samovrednotenje (Jaušovec, 1987). Jaušovec (1987) je prepričan, da je bolje, 
da učenci sami povedo svoje mnenje. 
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Nagy (2011) opozarja, da če učitelj želi spodbujati ustvarjalnost, se mora na pouk tudi 
ustrezno pripraviti. Pouk, ki spodbuja ustvarjalnost, je zanimiv (Nagy, 2011). Učitelj naj 
načrtuje aktivnosti, pri katerih učenci povezujejo, uporabljajo in utrjujejo znanje ter 
pripovedujejo zgodbe (Nagy, 2011). Pomembno je postavljanje vprašanj (Lucas, 2001; 
Starko, 2009), odprtih (NACCCE, 1999) in zaprtih (NACCCE, 1999) ter jasnih navodil 
(Pera, 2013). Jaušovec (1987) svetuje, da naj učitelj učencem zastavlja vprašanja, ki 
omogočajo, da učenec napreduje in razmišlja na višjem nivoju. Priporoča se uporaba in 
kombinacija različnih pripomočkov (pripomočki za boljšo vizualizacijo dejstev, procesov 
in konceptov, avdiovizualna gradiva in podobno) in (informacijske) tehnologije 
(NACCCE, 1999; Nagy, 2011), vizualne in zvočne reprezentacije (Lucas, 2001; NACCCE, 
1999). Učitelj naj v pouk vnaša različne tipe učenja (Lucas, 2001). Pomembno je 
spodbujanje aktivnega učenja (Lucas, 2001) in ustvarjalnega mišljenja (Bloom, 1956; 
Dewey, 1933; Guilford, 1977; Taylor, 1984; vsi v Kemple in Nissenberg, 2000). Jaušovec 
(1987) svetuje, naj učitelj naloge sestavi tako, da učenca usmerjajo k transformaciji. 
Transformacija omogoča, da problem vidimo v novi luči. Pripelje nas do rešitve problema, 
saj pod njenim vplivom menjamo smer svojega razmišljanja (Jaušovec, 1987). Pomembno 
je tudi, da učenci dobijo naloge, ki presegajo njihov trenutni nivo znanja. Če učenci delajo 
naloge, ki jih že obvladajo, to zmanjšuje veselje do učenja, razvija rutino in konformnost, 
kar je v nasprotju z ustvarjalnostjo (Jaušovec, 1987). Zato naj bodo naloge na začetku 
enostavne, na koncu pa takšne, da omogočijo prehod na višji nivo (Jaušovec, 1987). 

Ustvarjalnost spodbujajo aktivnosti, ki temeljijo na izkustvih (Lucas, 2001; idr.), učenje z 
odkrivanjem, fantazijo in učenje, v katerem so pogoji podobni igri (Cropley, 1999, v 
Cropley, 2001). Številni avtorji namreč zagovarjajo pomen igre pri razvijanju 
ustvarjalnosti (Amabile, 1996; Joubert, 2001; idr.) pa tudi pri izboljšanju učenja, 
motivacije, raziskovanja in eksperimentiranja (Siraj-Blatchford, 1999, v Joubert, 2001). 
Gallo (1989, v Kroflič, 1992) pravi, da je za razvijanje ustvarjalnega mišljenja primerna 
igra vlog, ker vpliva na problemsko zaznavanje in oblikovanje bolj izdelanih ali pa novih 
problemov. Jaušovec (1987) priporoča uporabo analogije, saj prav analogija omogoča 
vrhunskim ustvarjalcem, da pridejo do novih spoznanj. Omogoča nam, da odnose iz enega 
področja prenesemo na drugo področje, oblikujemo sklepe in hipoteze. Ker oblikovanje 
sklepa zahteva poznavanje različnih področjih, je potrebno zasnovati naloge tako, da te 
zahtevajo povezovanje različnih področij (Jaušovec, 1987). Krofličeva (1992) kot sredstvo  
spodbujanja ustvarjalnega mišljenja in ustvarjalnega vedenja predlaga ustvarjalni gib. 

Učitelj naj uči in spodbuja pri učencih ustvarjalne lastnosti: notranjo motivacijo (Joubert, 
2001), tveganje (Pitts idr., 1999, v Joubert, 2001), vztrajnost, fleksibilnost (Lubart in 
Sternberg, 1998, v Joubert, 2001), pripravljenost za napredovanje, odprtost za nove 
izkušnje (Lubart in Sternberg, 1998, v Joubert, 2001), in smisel za humor (Joubert, 2001). 
Učence naj pohvali in daje dobro povratno informacijo (Lucas, 2001). 

Torej “Spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih (...) pomeni naravnanost k šolskemu učenju z 
uporabo kakovostnih pedagoških metod in pristopov, pridobivanje znanja na različnih 
ravneh, od deklarativne do proceduralne oziroma funkcionalne, ter ne nazadnje tudi k 
učnim dosežkom ter uspešnosti, ki se izraža tako v visoki stopnji ustvarjalnega mišljenja 
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ter drugih miselnih sposobnostih kot tudi v motiviranosti za odkrivanje in smiselno 
ustvarjanje novega.” (Juriševič, 2011, str. 21). 

 
EMPIRIČNI DEL 

2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

2.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
	

Ustvarjalnost ni samo ena od mnogih človeških lastnosti, ampak je bistvo človeka in 
celotne družbe (Makarovič,  2003, 2011). Poleg sodelovanja, sporazumevanja in kritičnega 
mišljenja je bila ustvarjalnost širše prepoznana kot ena od temeljnih spretnosti 21. stoletja 
(Barbot, idr., 2015). Ustvarjalnost je psihološki pojav, ki ga lahko opredelimo, raziskujemo 
in ocenimo (Juriševič, 2011). Večina instrumentov za ocenjevanje ustvarjalnosti se usmerja 
le na ocenjevanje enega področja ustvarjalnega mišljenja ali pa na ocenjevanje 
ustvarjalnega potenciala na enem področju (Juriševič, 2014). Vendar pa ustvarjalni proces 
zajema veliko “mikroprocesov”, ki so vključeni v ustvarjalni potencial, ter se v otrokovem 
mišljenju in vedenju kažejo že v obdobju otroštva. Iz tega razloga se zdi pomembno, da 
otrokove ustvarjalnosti ne prepuščamo zgolj spontanemu razvoju oziroma uresničevanju, 
temveč da jo v vrtcu in v šoli poskušamo oceniti in jo sistematično spodbujati na 
prepoznanih šibkih in močnih področjih ustvarjalnega potenciala. V Sloveniji nimamo na 
razpolago veliko različnih testov za ocenjevanje ustvarjalnosti učencev v osnovni šoli; 
večinoma se uporablja Torranceov test ustvarjalnega razmišljanja (Torrance, 2009), ki pa 
kaže določene pomanjkljivosti, kot je na primer merjenje zgolj divergentnih značilnosti 
mišljenja (besedna oblika) ali nedostopnost uporabe za učitelje. Iz tega razloga se 
predvideva, da bi bil test EPoC bolj učinkovit pripomoček, saj meri različne vidike 
ustvarjalnega mišljenja na štirih področjih otrokovega delovanja (na divergentno-
grafičnem področju, divergentno-verbalnem področju, integrativno-grafičnem področju in 
integrativno-verbalnem področju) (Barbot, idr., 2011; Besançon idr., 2013; Juriševič, 
2014).  Test EPoC namreč temelji na uporabi sodobno pripravljenih nalog, uporabi pa ga 
lahko usposobljen učitelj (ne nujno psiholog kot pri TTKM) (Barbot idr., 2011; Juriševič, 
2014). Na ta način učitelj pridobi konkretno orodje za pomoč pri prepoznavanju in 
nadaljnjem kultiviranju ustvarjalnega mišljenja v šoli.  

 

2.2. Cilji raziskave 
 

Cilji raziskave so ugotoviti, ali se učenci prvega triletja osnovne šole razlikujejo po višini 
ustvarjalnega potenciala glede na razred in spol, kateremu individualnemu tipu 
ustvarjalnega potenciala ustrezajo, in kakšen je odnos med številom in izraženostjo 
podanih ustvarjalnih odgovorov ter razredom in spolom učencev. 
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2.3. Raziskovalna vprašanja 
	

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kako se različni vidiki ustvarjalnosti, ki jih ocenjuje EPoC, kažejo pri učencih v 
prvem triletju osnovne šole? 

2. Ali je število ustvarjalnih odgovorov pri slikovno-likovnih podtestih divergentno- 
eksplorativnega mišljenja odvisno od razreda, ki ga učenec obiskuje, in od spola 
učenca?                     

3. Ali je število ustvarjalnih odgovorov pri besedno-literarnih podtestih divergentno-
eksplorativnega mišljenja odvisno od razreda, ki ga učenec obiskuje, in od spola 
učenca? 

4. Ali je izraženost ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja odvisna od razreda, ki ga učenec obiskuje, 
in od spola učenca? 

5. Ali je izraženost ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja odvisna od razreda, ki ga učenec obiskuje, 
in od spola otroka?  
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3. METODE DELA 
	

Raziskava je kvantitativne narave. Pri raziskovanju je bila uporabljena deskriptivna 
neeksperimentalna metoda raziskovanja. Za zbiranje podatkov je bil uporabljen in v 
slovenščino preveden test EPoC – Test za oceno ustvarjalnega potenciala (Evaluation of 
Potential Creativity, 2009), avtorjev Todda Lubarta, Maud Besançon in Baptista Barbota 
(prevod Mojca Juriševič). 

3.1. Vzorec 
	

Način vzorčenja, ki smo ga uporabili v raziskavi, je priložnostni.  

V raziskavi je sodelovalo 54 otrok, od tega 27 deklic (50 %) in 27 dečkov (50 %).  

 

	

Graf 1. Delež sodelujočih učencev po spolu. 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da je v času izvajanja raziskave 10 učencev (18,5 %) obiskovalo 
prvi razred, 19 (35,2 %) učencev je obiskovalo drugi razred ter 25 (46,3 %) učencev je 
obiskovalo tretji razred. 

50.0	%	
50.0	%	

Moški	
spol	
Ženski	
spol	
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Graf 2. Delež sodelujočih učencev po razredih. 

Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili stari od 6 do 9 let. Starost 6 let je dopolnilo 
11 (20,4 %) učencev, 14 (25, 9 %) učencev je dopolnilo starost 7 let, 14 (25, 9 %) učencev 
8 let in 15 (27, 8 %) učencev 9 let.  

 

Graf 3. Delež sodelujočih učencev po starosti. 

Učenci, ki so bili vključeni v vzorec, so obiskovali tri osnovne šole osrednje regije in eno 
osnovno šolo dolenjske regije. Natančnejši podatki o sodelujočih so shranjeni v arhivu 
magistrskega dela. 

Vzorec, predstavljen v tem magistrskem delu, je del vzorca raziskave: Izvedba 
preliminarne raziskave EPoC 2016/2017, ki jo izvaja Center za raziskovanje in 
spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
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3.2. Merski instrument 
	

V raziskavi je bila uporabljena A oblika testa EPoC, ki je bil v okviru raziskave preveden v 
slovenščino. Test EPoC obsega osem podtestov. Dva besedno-literarna podtesta 
divergentno-eksplorativnega mišljenja, dva slikovno-likovna podtesta divergentno-
eksplorativnega mišljenja, dva besedno-literarna podtesta konvergentno-integrativnega 
mišljenja in dva slikovno-literarna podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja. S 
podtesti testa EPoC ocenjujemo ustvarjalni potencial na dveh področjih mišljenja – 
divergentno-eksplorativnem in konvergentno-integrativnem na dveh področjih izražanja – 
besedno-literarnem področju in slikovno-likovnem področju (tabela 1).  

Tabela 1. Prikaz nalog v testu EPoC glede na področje izražanja in na področje mišljenja 

Področje izražanja Področje mišljenja 
Divergentno-eksplorativno Konvergentno-integrativno 

Besedno-literarno DB 1 – konci zgodb 
DB 2 – začetki zgodb 

IB 1 – naslov zgodbe 
IB 2 – nastopajoči 

Slikovno-likovno DS 1 – abstraktna spodbuda 
DS 2 –  konkretna spodbuda 

IS1 – abstraktna spodbuda 
IS 2 – konkretna spodbuda 

 

A oblika testa EPoC je sestavljena iz dveh delov. Na voljo je še B oblika testa EPoC za 
retestiranje, ki pa v raziskavi ni bila uporabljena. 

Prvi del testa EPoC vključuje klasični podtest divergentnega mišljenja, slikovno-likovni 
podtest divergentno-eksplorativnega mišljenja na podlagi abstraktne spodbude, besedno-
literarni podtest divergentno-eksplorativnega mišljenja, slikovno-likovni podtest 
konvergentno-integrativnega mišljenja na podlagi abstraktne spodbude ter besedno-
literarni podtest konvergentno-intergrativnega mišljenja. 

Drugi del testa EPoC vključuje slikovno-likovni podtest divergentno-eksplorativnega 
mišljenja na podlagi konkretne spodbude, besedno-literarni podtest divergentno-
eksplorativnega mišljenja, slikovno-likovni podtest konvergentno-integrativnega mišljenja 
na podlagi konkretne spodbude in besedno-literarni podtest konvergentno-integrativnega 
mišljenja.  

Vsi podtesti so časovno omejeni. Podtesti divergentno-eksplorativnega mišljenja od učenca 
zahtevajo čim več različnih, izvirnih odgovorov, medtem ko podtesti konvergentno-
integrativnega mišljenja od učenca zahtevajo, da poda en čim bolj izviren odgovor. 

Avtorji testa EPoC priporočajo testiranje v dveh delih, in sicer po štiri naloge naenkrat.  

Pri besedno-literarnih in slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja 
točkujemo le fluentnost, tj. število otrokovih odgovorov, saj so raziskave pokazale, da je 
fluentnost močno povezana z originalnostjo. Pri besedno-literarnih in slikovno-likovnih 
podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja pa otrokov izdelek točkujemo na podlagi 
7-stopenjske lestvice, kjer točka 1 pomeni popolnoma neustvarjalno, 7 pa zelo ustvarjalno. 

Veljavnost testa EPoC  
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Test EPoC je konstruktno veljaven, torej povezan s teoretičnim ozadjem (naložbena teorija 
(Sternberg in Lubart, 1995 v Lubart idr., 2012; Sternberg in Lubart, 1995 v Lubart in 
Zenasni, 2010)). Notranja povezanost testa kaže, da so podtesti, ki sodijo v isti kazalnik 
močno povezani, med podtesti dveh različnih kazalnikov pa je povezanost šibka. 
Povezanost je nekoliko močnejša pri konvergentno-integrativnih podtestih, kar nakazuje na 
to, da je integrativno mišljenje glede na področje manj specifično. Analiza glavnih 
komponent za preverjanje hipotez teoretične strukture z analizo osmih spremenljivk, ki jih 
meri EPoC, je pokazala  81 % originalne variance, kar je zadovoljiv rezultat.  Poleg tega so 
rezultati pokazali vzorce nasičenosti testa za štiri komponente, kar je dobro povezano z 
navedeno teorijo. Faktorska analiza kazalnikov je pokazala povsem sprejemljivo 
prilagoditev podatkov z idealnim modelom testa EPoC. Faktorska analiza veljavnosti 
kazalnikov testa EPoC kaže na to, da so kazalniki testa EPoC neodvisni in primerni za 
uporabo (Lubart, idr., 2012).   

Zunanja veljavnost je bila ugotovljena s pomočjo paralelnih študij, ki so obsegale 
tradicionalne teste za merjenje divergentnega mišljenja, test merjenja inteligentnosti, teste 
ocenjevanja osebnostnih lastnosti in tradicionalno merjenje verbalnega divergentnega 
mišljenja. Študije, s tradicionalnimi testi za merjenje divergentnega mišljenja, so pokazale, 
da je konvergentna in divergentna veljavnost testov in EPoC kazalnikov zadovoljiva. 
Rezultati so pokazali, da test EPoC ocenjuje kognitivne dimenzije, ki so različne od 
dimenzij, ki jih merijo testi inteligentnosti, kar pomeni, da je zagotovljena neodvisnost 
testa EPoC z merjenjem inteligentnosti. S pomočjo testov za ocenjevanje osebnostnih 
lastnostih, je bila ugotovljena šibka pozitivna povezanost med odprtostjo kot lastnostjo 
osebnosti in točkami pri slikovno-likovnih podtestih konvergentno-integrativnega 
mišljenja (konkretna spodbuda) ter  besedno-literarnih in likovno-slikovnih podtestih 
divergentno-eksplorativnega mišljenja (Barbot, idr., 2011; Lubart, idr., 2012).	  

Zanesljivost testa EPoC 

Zanesljivost testa EPoC (Cronbach Alpha)  znotraj štirih področjih (divergentno-grafičnem 
področju, divergentno-verbalnem področju, integrativno-grafičnem področju in 
integrativno-verbalnem področju) je  od 0,75 do 0,88 (Barbot, idr., 2011). 

Instrument je bil z dovoljenjem založbe HOGREFE in avtorjev, Todda Lubarta, Maud 
Besançon in Baptiste Barbota, preveden in prilagojen za slovenski šolski prostor. Test 
EPoC je prevedla Mojca Juriševič.  
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3.3. Zbiranje podatkov 
	

Pred začetkom zbiranja podatkov smo od staršev učencev pridobili soglasja o sodelovanju 
v raziskavi (priloga 1). 

Ker je bil test EPoC v Sloveniji uporabljen prvič, je bila v mesecu juniju 2015 izvedena 
pilotna raziskava na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. V poskusni raziskavi je 
sodelovalo 12 učencev, 6 deklic in 6 dečkov. 

Nato smo z zbiranjem podatkov nadaljevali v mesecu juniju 2016 in mesecu septembru 
2016 na dveh ljubljanskih osnovnih šolah ter eni osnovni šoli dolenjske regije. 

Testiranje s testom EPoC je potekalo v dveh delih. Med prvim in drugim delom testa je bil 
enotedenski zamik. V prvem delu testiranja so učenci rešili pet nalog (vključno z 
»ogrevalno« nalogo), v drugem delu testiranja pa štiri naloge. Testiranje je potekalo 
individualno. Vsako testiranje je trajalo od 35 do 55 minut, odvisno od zgovornosti in 
domišljije posameznega učenca.  

Vsi učenci so bili testirani pod istimi pogoji. Prostori, v katerih je testiranje potekalo, so 
bili dovolj svetli in niso bili izpostavljeni hrupu. Testator je z učencem vzpostavil prijeten 
odnos – zaupanje in sproščenost. Standardne pogoje testiranja smo zagotovili s tem, da se 
je testator predhodno usposobil za uporabo testa. 

Pred začetkom testiranja je testator preveril, če ima vse potrebne pripomočke, ki jih 
potrebuje pri testiranju (papir formata A4 in A6, svinčnik, barvice, radirko, merilnik časa 
in snemalnik zvoka) in jih položil na mizo ter pridobil informacije o učencu: ime, spol, 
starost, razred in datum testiranja. 

Pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja je učenec uporabil 
svinčnik in poljubno število papirja, formata A6, pri slikovno-likovnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja pa je učenec uporabil barvice in papir formata A4 
(en papir na nalogo). Pri besedno-literarnih podtestih divergentnega-eksplorativnega 
mišljenja in konvergentno-integrativnega mišljenja je učenec odgovarjal ustno. Odgovori 
so bili posneti s pomočjo snemalnika zvoka in nato za potrebe vrednotenja izdelkov 
dobesedno prepisani s pomočjo računalniškega programa Word.  

Vsak učenec je bil pred začetkom vsakega podtesta seznanjen s časom, ki ga ima na voljo 
za reševanje posameznega podtesta. 

3.4. Obdelava podatkov 
	

Zbrani podatki so bili obdelani po standardni metodologiji, ki je predpisana v priročniku 
EPoC, kvalitativno in kvantitativno (Lubart, idr, 2012). Izdelke sva vrednotili študentki 
Poučevanja na razredni stopnji Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki se v svojih magistrskih 
delih ukvarjava s to tematiko. Ocenjevalki sva se glede vrednotenja izdelkov usklajevali v 
skupini šolskih psihologov. Udeležili sva se tudi delavnice za vrednotenje EPoC testa, ki je 
potekala, od 7. 12. do 9. 12. 2016, na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kriteriji za 
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vrednotenje odgovorov učencev so bili usklajeni po metodi ekspertov. Za vrednotenje so 
bili uporabljeni francoski standardi, opisani v priročniku EPoC. 

Vsako rešitev podtesta smo najprej ovrednotili s točkami. Pri divergentno-eksplorativnih 
podtestih smo vrednotili število podanih odgovorov, pri konvergentno-integrativnih 
podtestih pa smo rešitve vrednotili na podlagi ocenjevalne lestvice (od 1 točke do 7 točk, 1 
točka pomeni popolnoma neustvarjalno in 7 točk pomeni zelo ustvarjalno). Tako smo 
dobili surove točke, ki smo jih nato pri divergentno-eksplorativnih podtestih, s pomočjo 
tabele iz EPoC priročnika, pretvorili v standardne točke. Surove točke pri konvergentno-
integrativnih podtestih že ustrezajo standardnim točkam in jih ni potrebno pretvarjati. 
Standardne točke vseh osmih podtestov smo nato, s pomočjo tabel za pretvorbo 
standardnih točk v surove kazalnike, pretvorili v surove kazalnike in dobili vrednosti 
kazalnikov za vsa štiri področja, ki jih zajema test EPoC. Surove kazalnike smo, s pomočjo 
tabel za pretvorbo, pretvorili v standardne kazalnike (v nadaljevanju kazalniki). Avtorji 
testa so oblikovali štiri kazalnike – kazalnik DG (divergentno-grafično področje), kazalnik 
DV (divergentno-verbalno področje), kazalnik IG (integrativno-grafično področje), 
kazalnik IV (integrativno-verbalno področje). Te kazalnike smo nato pretvorili v 
individualne tipe ustvarjalnega potenciala - nizek tip ustvarjalnega potenciala, slikovni tip 
ustvarjalnega potenciala, besedni tip ustvarjalnega potenciala, visok tip ustvarjalnega 
potenciala, integrativni tip ustvarjalnega potenciala in divergentni tip ustvarjalnega 
potenciala. Prav tipi ustvarjalnega potenciala ponudijo konfiguracijo različnih vidikov 
ustvarjalnega potenciala učenca, saj ustvarjalni potencial ne moremo povzeti z nekimi 
splošnimi točkami (Lubart, idr., 2012). Na ta način smo določili tip ustvarjalnega 
potenciala za vsakega učenca posebej. 

Na koncu smo standardne kazalnike, s pomočjo tabel za pretvorbo standardnih kazalnikov 
v količnike, pretvorili v količnike, ki natančno določijo učinkovitost oz. stopnjo 
učenčevega dosežka. Tako smo dobili štiri količnike: količnik DG (divergentno-grafično 
področje), količnik  DV (divergentno-verbalno področje), količnik IG (integrativno-
grafično področje), količnik IV (integrativno-verbalno področje). Ti ustrezajo štirim 
področjem (divergentno-grafično področje, divergentno-verbalno področje, integrativno-
grafično področje in integrativno-verbalno področje), ki jih obsega test EPoC. Količniki 
omogočajo primerjanje med učenci (Lubart, idr., 2012). 

Pridobljene podatke smo nato obdelali s pomočjo programa Excel in programa IMB SPSS 
Statistic 22. Pri obdelavi podatkov smo uporabili izračune deskriptivne in inferenčne 
statistike: frekvence  (f), odstotke (f %), aritmetično sredino (M), standardni odklon (SD) 
ter t-test (vključno z Levenovim preizkusom homogenosti varianc) in enofaktorsko analizo 
variance  vključno z Bonferronijevim Post Hoc Testom. 

Za statistično pomembne rezultate smo upoštevali tiste ugotovitve, pri katerih je bila 
stopnja tveganja manjša od 5 odstotkov (vrednost p < 0,05). 
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4. RAZISKOVALNI REZULTATI Z RAZLAGO 
	

V nadaljevanju so rezultati raziskave predstavljeni opisno in v obliki tabel in grafov ter 
vsebinsko razloženi. Predstavitev rezultatov smo razdelili v več sklopov glede na 
raziskovalna vprašanja. 

4.1. Izraženost ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole 
	

Najprej smo ugotavljali, ali se vrednosti količnikov DG (divergentno-grafično področje), 
količnikov DV (divergentno-verbalno področje), količnikov IG (integrativno-grafično 
področje), količnikov IV (integrativno-verbalno področje) ustvarjalnega potenciala, s 
pomočjo katerih določimo učinkovitost oz. stopnjo otrokovega dosežka na štirih področjih 
(divergentno-grafično, divergentno-verbalno, integrativno-grafično in integrativno-
verbalno), ki jih test EPoC ocenjuje, razlikujejo med dečki in deklicami, ter ali se 
omenjene vrednosti količnikov razlikujejo med učenci prvega, drugega in tretjega razreda. 

Ker gre na tem mestu za primerjavo učinkovitosti oz. za primerjavo stopnje dosežka med 
skupinami, smo uporabili vrednosti količnikov.  

 

4.1.1. Izraženost vrednosti DG, DV, IG, IV količnikov ustvarjalnega potenciala glede 
na spol 
	

Ugotavljali smo, ali se učenci prvega triletja med seboj razlikujejo po višini ustvarjalnega 
potenciala glede na spol. 

Iz serije t-test preizkusov je razvidno (tabela 2), da se med deklicami in dečki ne pojavljajo 
statistično pomembne razlike med vrednostmi količnikov ustvarjalnega potenciala. Na 
podlagi aritmetičnih sredin (tabela 2) lahko trdimo, da je povprečna vrednost količnika DG 
(divergentno-grafično področje) nekoliko višja pri deklicah (M =114,37, SD = 14,63) kot 
pri dečkih (M = 108,41, SD = 17,76), povprečna vrednost količnika DV (divergentno-
verbalno področje) pa je pri deklicah (M = 117,85, SD = 12,55) nekoliko nižja, pri dečkih 
(M = 118,70, SD = 15,24) pa nekoliko višja. Povprečna vrednost IG količnika 
(integrativno-grafično področje) ustvarjalnega potenciala je nekoliko višja pri dečkih (M = 
99,0, SD = 13,74) kot pri deklicah (M = 97,78, SD = 11,48). Povprečna vrednost količnika 
IV (integrativno-verbalno področje) je višja pri dečkih M = 95,85, SD = 13,41) in nižja pri 
deklicah (M = 93,19, SD = 14,50). 
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Tabela 2. Osnovne statistike za vrednosti količnikov ustvarjalnega potenciala glede na spol 
ter rezultati t-preizkusa 

 t-preizkus 
KOLIČNIK Spol n M SD t df p 

DG Ž 27 114,37 14,63 1,346 52 0,184 
M 27 108,41 17,76 

DV Ž 27 117,85 12,55 - 0,224 52 0,824 
M 27 118,70 15,24 

IG Ž 27 97,78 11,48 - 0,355 52 0,724 
M 27 99,0 13,74 

IV Ž 27 93,19 14,50 -0,701 52 0,486 
M	 27	 95,85	 13,41	

 

Da ni statistično pomembnih razlik med dečki in deklicami in med vsemi štirimi kazalniki, 
so ugotovili tudi Lubart in sodelavci (2012) v študiji, ki so jo opravili s francoskimi otroki. 
Besançonova in sodelavci (2013) prav tako poročajo o izsledkih raziskave, v kateri niso 
ugotovili statistično pomembnih razlik v ustvarjalnem potencialu dečkov in deklic. 

 

4.1.2. Izraženost vrednosti DG, DV, IG, IV količnikov ustvarjalnega potenciala glede 
na razred, ki ga učenci obiskujejo 
	

Ugotavljali smo, ali se učenci prvega triletja med seboj razlikujejo po višini ustvarjalnega 
potenciala glede na razred, ki ga obiskujejo. 

Graf 4 prikazuje primerjavo zastopanosti vrednosti DG, DV, IG in IV količnikov 
ustvarjalnega potenciala pri učencih prvega, drugega in tretjega razreda.  

Pri učencih prvega razreda ima najvišjo povprečno vrednost količnik DV (divergentno-
verbalno področje) (M = 107,40, SD = 12,75), sledi količnik DG (divergentno-grafično 
področje) (M = 99,20, SD = 16,96). Nekoliko nižjo povprečno vrednost kot količnik DG 
ima količnik IG (integrativno-grafično področje) (M = 95,90, SD = 17,35). Najnižjo 
povprečno vrednost pri učencih prvega razreda ima količnik IV (integrativno-verbalno 
področje) (M = 83,50, SD = 7,98).  

Pri učencih drugega razreda zavzema najvišjo povprečno vrednost količnik DV 
(divergentno-verbalno področje) (M = 120,74, SD = 11,35), sledi količnik DG 
(divergentno-grafično področje) (M = 117,79, SD = 19,69). Še nekoliko nižjo povprečno 
vrednost zavzemata količnik IG (integrativno-grafično področje) (M = 94,79, SD = 12,06) 
in količnik  IV (integrativno-verbalno področje) (M = 94,58, SD = 14,73).  

Graf 4 prikazuje, da ima najvišjo povprečno vrednost pri učenih tretjega razreda količnik 
DV (divergentno-verbalno področje) (M = 120,76, SD = 14,31), sledi količnik DG 
(divergentno-verbalno področje) (M = 111,40, SD = 10,03). Nekoliko nižjo povprečno 
vrednost kot količnik DG (divergentno-grafično področje) ima količnik IG (integrativno-
grafično področje) (M = 102,12, SD = 9,95). Najnižjo povprečno vrednost zavzema  
količnik IV (integrativno-verbalno področje) (M = 98,88, SD = 13,04). 
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Graf 4. Vrednost količnikov DG, DV, IG in IV pri učencih prvega, drugega in tretjega 
razreda. 

Povprečne vrednosti količnikov na divergentnem področju (DG – divergentno-grafično 
področje in DV – divergentno-verbalno področje) so višje kot povprečne vrednosti 
količnikov na integrativnem področju (IG – integrativno-grafično področje in IV – 
integrativno-verbalno področje). Iz grafa 4 je razvidno, da količnika divergentnega 
področja po razredih zajemata vedno višje povprečne vrednosti. Na integrativnem področju 
pa vidimo, da so najbolj opazne razlike med naraščanjem povprečnih vrednosti najbolj 
opazne na integrativno-verbalnem področju (IV). To nakazuje na to, da se sposobnost 
integrativnega mišljenja (verbalnega) lahko razvija hitreje kot sposobnost divergentnega 
mišljenja (Lubart, idr., 2012).  

Tabela 3 prikazuje, da je enosmerna analiza variance pokazala statistično pomembno 
razliko med učenci prvega, drugega in tretjega razreda ter količniki DG (divergentno-
grafično področje) (F = 4,817, df = 2, p = 0,012), DV (divergentno-verbalno področje) (F 
= 4,259, df = 2, p = 0,019) in IV (integrativno-verbalno področje) (F = 5,035, df = 2, p = 
0,010). 
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Tabela 3. Osnovne statistike za izraženost količnikov ustvarjalnega potenciala glede na 
razred, ki ga učenci obiskujejo, ter rezultati enosmerne analize variance 

	 Enosmerna analiza variance 
KOLIČNIK Razred n M SD F df p 
DG 1. 10 99,20 16,96 4,817 2 0,012 

2. 19 117,79 19,69 
3. 25 111,40 10,03 

DV 1. 10 107,40 12,75 4,259 2 0,019 
2. 19 120,74 11,35 
3. 25 120,76 14,31 

IG 1. 10 95,90 17,35 2,172 2 0,124 
2. 19 94,79 12,06 
3. 25 102,12 9,95 

IV 1. 10 83,50 7,98 5,035 2 0,010 
2. 19 94,58 14,73 
3. 25 98,88 13,04 

 

Lubart in sodelavci (2012) so v raziskavi s francoskimi učenci ugotovili, da obstajajo 
statistično pomembne razlike med vsemi štirimi količniki, glede na razred, ki ga učenci 
obiskujejo. 

Da bi ugotovili, med katerima dvema razredoma je razlika statistično pomembna, samo 
naredili Bonferroni Post Hoc Test. 

Iz tabele 4 je razvidno, da je Bonferroni Post Hoc Test med parnimi primerjavami 1., 2. in 
3. razreda pokazal naslednje statistično pomembno razlike. Pri količniku DG (divergentno-
grafično področje) obstaja statistično pomembna razlika med učenci prvega in drugega 
razreda (p = 0,009). Pri količniku DV (divergentno-verbalno področje) obstaja statistično 
pomembna razlika med učenci prvega in drugega razreda (p = 0,035) ter učenci prvega in 
tretjega razreda (p = 0,026). Pri količniku IV (integrativno-verbalno področje) obstaja 
statistično pomemba razlika med učenci prvega in tretjega razreda (p = 0,008). 
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Tabela 4. Bonferroni Post Hoc Test za prisotnost količnikov ustvarjalnega potenciala glede 
na razred, ki ga učenci obiskujejo 

 
KOLIČNIK 

 
Razred 

Bonferroni Post 
Hoc Test 

p 
 
 

DG 
 

1. 2. 0,009 
3. 0,115 

2. 1. 0,009 
3. 0,531 

3. 1. 0,115 
2. 0,531 

 
 

DV 

1. 2. 0,035 
3. 0,026 

2. 1. 0,035 
3. 1,000 

3. 1. 0,026 
2. 1,000 

 
 

IV 

1. 2. 0,008 
3. 0,100 

2. 1. 0,841 
3. 0,841 

3. 1. 0,008 
2. 0,841 

 

Ustvarjalnost je razumljena kot večdimenzionalni konstrukt, ki je odvisen od določenega 
področja (Barbot, idr., 2015). Če želimo ustvarjalni potencial oceniti v celoti, moramo 
upoštevati področje ustvarjalnega izražanja (Lubart in Gauignard, 2004; Han in Marvin, 
2002; Baer, 1998, vsi v Barbot, idr., 2011). Test EPoC omogoča ocenjevanje ustvarjalnega 
potenciala na 4 področjih (divergentno-grafično področje, divergentno-verbalno področje, 
integrativno-grafično področje in integrativno-verbalno področje), kar pomeni, da lahko 
bolj natančno opišemo ustvarjalni potencial na omenjenih štirih področjih (Lubart, idr., 
2012). Znano je, da je ustvarjalni potencial pri posamezniku različen znotraj različnih 
področij (Barbot, idr., 2015), kar so pokazali rezultati v naši raziskavi. Ustvarjalni 
potencial pri vsakem učencu zavzema različne višine na posameznih področjih 
(divergentno-grafično področje, divergentno-verbalno področje, integrativno-grafično 
področje in integrativno-verbalno področje). Barbot in sodelavci (2016) razlagajo, da ima 
lahko posameznik visok ustvarjalni potencial na področju pisanja poezije, povprečen na 
področju leposlovja in nizek ustvarjalni potencial na glasbenem področju kompozicije. 
Vzroke, zakaj prihaja pri posamezniku do razlik znotraj področij, najdemo v kombiniranju 
kognitivnih, konativnih dejavnikov in motivacije v ustvarjalnem procesu (Lubart, idr., 
2013), ki so povezani z dejavniki okolja in z izkušnjami (Barbot, idr., 2016). Prav šolsko 
okolje pomembno prispeva k razvoju ustvarjalnosti (Mourgues, idr., 2014), zato si je 
potrebno v slovenski šoli bolj prizadevati za to, da se v okviru pouka spodbuja ustvarjalne 
potenciale učencev na različnih področjih. 
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Na podlagi rezultatov o višini DG, DV, IV in IG količnikov (tabela 3) in iz posameznih 
povprečij, ki smo jih dobili pri vseh osmih podtestih opazimo vzporednice. Čim bolje je bil 
izdelek ocenjen na primer na divergentno-grafičnem področju, tem višji je tudi količnik 
ustvarjalnega potenciala na divergentno-grafičnem področju. Podobno velja tudi za 
divergentno-verbalno področje, integrativno-grafično področje in integrativno-verbalno 
področje. Sklepamo lahko, da če bomo namenili skrb in pozornost za razvijanje učenčevih 
ustvarjalnih potencialov s tem, da bomo smiselno oblikovali naloge, s pomočjo katerih 
bodo učenci dobili izkušnje tako na divergentno-eksplorativnem področju kot na 
konvergentno-integrativnem področju (Barbot, idr., 2015), bodo posledično učenci dosegli 
tudi višje vrednosti pri količnikih, saj je znano, da ustvarjalni potencial lahko razvijamo 
(Besançon idr., 2013) 

 

4.1.3. Prisotnost individualnih tipov ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem 
triletju 

V poglavju 4.1.1. in 4.1.2. smo predstavili izraženost vrednosti količnikov (DG, DV, IG in 
IV) ustvarjalnega potenciala pri učencih prvega triletja osnovne šole glede na spol in 
razred, ki ga učenci obiskujejo.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri individualni tipi ustvarjalnega potenciala se 
pojavljajo med učenci tega vzorca, ter kakšen je njihov delež. 

Ker tu ne delamo primerjave med učenci, pač pa samo določimo individualni tip 
ustvarjalnega potenciala za vsakega učenca posebej, izhajamo iz vrednosti kazalnikov 
(DG, DV, IG, IV), s pomočjo katerih določimo tip ustvarjalnega potenciala (nizek tip 
ustvarjalnega potenciala, slikovni tip ustvarjalnega potenciala, besedni tip ustvarjalnega 
potenciala, visok tip ustvarjalnega potenciala, integrativni tip ustvarjalnega potenciala in 
divergentni tip  ustvarjalnega potenciala). 

V grafu 5 so predstavljeni deleži tipov ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem 
triletju. Kot vidimo prevladuje divergentni tip ustvarjalnega potenciala (f % = 42,6). To 
pomeni, da sta pri največ učencih (f  = 23), divergentna kazalnika tako na grafičnem kot na 
verbalnem  področju (DG – divergentno-grafično področje in DV – divergentno-verbalno 
področje) enaka 4 ali več, medtem ko kazalnika IG (integrativno-grafično področje) in IV 
(integrativno-verbalno področje) zavzemata vrednosti 4 ali manj. Divergentnemu tipu 
ustvarjalnega potenciala sledi visok tip ustvarjalnega potenciala (f  % = 24,1). Pri  trinajstih 
učencih (f  = 13), pri katerih je izražen visok tip ustvarjalnega potenciala. Zanj so značilne 
visoke vrednosti vseh štirih kazalnikov ustvarjalnega potenciala. To pomeni, da vsi štirje 
kazalniki zavzemajo vrednost vsaj 4 ali več. Sedem učencev (f  = 7) ima izražen slikovni 
tip ustvarjalnega potenciala (f % = 13,0). Pri slikovnem tipu ustvarjalnega potenciala 
prevladujeta kazalnika grafičnega področja (DG – divergentno-grafično področje in IG – 
integrativno-grafično področje), ki zavzemata vrednosti z vključno štiri ali več. Kazalnika 
DV (divergentno-verbalno področje) in IV (integrativno-verbalno področje) zavzemata 
vrednost štiri ali manj. Slikovnemu tipu ustvarjalnega potenciala sledi besedni tip 
ustvarjalnega potenciala (f  = 6, f % = 11,1). Pri besednem tipu ustvarjalnega potenciala 
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prevladujeta kazalnika verbalnega področja (DV – divergentno-verbalno področje in IV – 
integrativno-verbalno področje), ki zavzemata vrednosti z vključno štiri ali več. Kazalnika 
DG (divergentno-grafično področje) in IG (integrativno-grafično področje) zavzemata 
vrednosti štiri ali manj. Pri najmanj učencih je izražen nizek  tip ustvarjalnega potenciala (f  
= 5, f  % = 9,3). Za nizek tip ustvarjalnega potenciala so značilne nizke vrednosti vseh 
štirih kazalnikov ustvarjalnega potenciala, kar pomeni, da vsi štirje kazalniki zajemajo 
vrednosti 4 ali manj. Integrativni tip ustvarjalnega potenciala ni bil izražen pri nobenem 
učencu. Integrativni tip kaže premoč na integrativnem področju. Kazalnika IG 
(integrativno-grafično področje) in IV (integrativno-verbalno področje) zavzemata 
vrednost 4 ali več, medtem ko sta kazalnika divergentnega področja (DG – divergentno-
grafično področje in DV – divergentno-verbalno področje) enaka vrednosti 4 ali nižja od 
štiri. 

 

 

Graf 5. Izraženost individualnih tipov ustvarjalnega potenciala učencev v prvem triletju. 

 

Rezultati raziskave potrjujejo dejstvo, da je ustvarjalni potencial prisoten v manjši ali večji 
meri pri vsakem posamezniku (Besançon, idr., 2013; Joubert, 2001; Lubart, idr., 2013; 
Pera, 2013). To, da prihaja do razlik med učenci v njihovih individualnih tipih 
ustvarjalnega potenciala, lahko razložimo s tem, da ustvarjalnost sestavljajo tako 
kognitivni in konativni dejavniki, ki sodelujejo v ustvarjalnem procesu (Lubart, idr. 2013). 
Prisotnost in kombiniranje omenjenih dejavnikov pri posamezniku, pojasnjuje razlike v 
individualnih tipih ustvarjalnega potenciala (Lubart, 1999; Sternberg in Lubart, 1995 vsi v 
Barbot, idr., 2015). Namen testa EPoC ni le prepoznati individualni tip učenčevega 
ustvarjalnega potenciala, pač pa spodbujanje ustvarjalnega potenciala na učenčevih močnih 
in šibkih področjih (Barbot, idr., 2015). Torej lahko učitelj na osnovi poznavanja 
učenčevega tipa ustvarjalnega potenciala oblikuje aktivnosti, ki spodbujajo področja, kjer 
so bile vrednosti kazalnikov nižje (Barbot, idr., 2015). Četudi je učenčev individualni tip 
potenciala nizek, ni nujno, da bo nizek tudi ostal (Lubart, idr., 2012). Lubart in sodelavci 
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(2012) opozarjajo, da je eden od razlogov za nizek tip ustvarjalnega potenciala nizka 
motivacija. Prav motivacija pa ima pomembno vlogo v ustvarjalnem procesu (Amabile, 
1996; Cropley, 2001; Starko, 2009; Trstenjak, 1981). Barbot in sodelavci (2015) svetujejo, 
da se pri spodbujanju učenčevih ustvarjalnih potencialov ne smemo osrediniti le na 
področja, kjer je ustvarjalni potencial nižji. Svetujejo, da se najprej osredotočimo na 
področja z višjim ustvarjalnim potencialom, šele nato na področja z nižjim ustvarjalnim 
potencialom. Barbot in sodelovci (2015) priporočajo, da v primeru, ko je prevladujoče 
konvergentno mišljenje, spodbujamo obe vrsti mišljenja, saj obe vrsti sodelujeta v 
ustvarjalnem delu.  

 

4.2. Ustvarjalni odgovori pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega 
mišljenja v odvisnosti od spola učenca in od razreda, ki ga učenec obiskuje  
 

Zanimalo nas je, ali je število ustvarjalnih odgovorov, ki jih učenec poda pri slikovno-
likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja, tj. število risb, ki jih učenec 
nariše v omejenem času ob predlagani abstraktni in konkretni spodbudi, odvisno od spola 
učenca in od razreda, ki ga učenec obiskuje. 

 

4.2.1. Ustvarjalni odgovori pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-
eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od spola 
 

Ugotavljali smo, ali je število ustvarjalnih odgovorov, ki jih učenec poda pri slikovno-
likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja, tj. število risb, ki jih učenec 
nariše v omejenem času ob predlagani abstraktni in konkretni spodbudi, odvisno od spola. 

Na podlagi izračuna serije t-testov smo ugotovili, da se ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike med številom ustvarjalnih odgovorov pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-
eksplorativnega mišljenja in spolom (tabela 5). Kljub temu pa so deklice pri nalogi 
slikovno-likovnega podtesta divergentno-eksplorativnega mišljenja s podano abstraktno 
spodbudo v povprečju podale nekoliko več odgovorov (M = 6,85, SD = 4,63) kot dečki (M 
= 5,92, SD = 5,56). Pri slikovno-likovnem podtestu divergentno-eksplorativnega mišljenja 
s podano konkretno spodbudo pa so deklice (M = 6,85, SD = 3,17)  in dečki (M = 6,96, SD 
= 9,26) v povprečju podali podobno število odgovorov.  
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Tabela 5. Osnovne statistike števila ustvarjalnih odgovorov pri slikovno-likovnih podtestih 
divergentno-eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od spola ter rezultati t-preizkusa 

 t-preizkus 
PODTEST Spol n M SD t df p 
Slikovno-likovni 
podtest 
divergentno-
eskplorativnega 
mišljenja –
abstraktna 
spodbuda 

Ž 27 6,85 4,63 0,665 52 0,509 
M 27 5,92 5,56 

Slikovno-likovni 
podtest 
divergentno-
eskplorativnega 
mišljenja – 
konkretna 
spodbuda 

Ž 27 6,85 3,17 -0,059 52 0,953 
M 27 6,96 9,26 

 

Otrok skuša v slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja s 
pomočjo podanih spodbud podati čim več različnih odgovorov (Besançon, idr., 2013). 
Omenjeni testi preko otrokovega slikovnega izražanja ocenjujejo sposobnosti, ki so 
vključene v divergentno-eksplorativno mišljenje in osebnostne značilnosti. Te sposobnosti 
so fleksibilnost, izbirno kodiranje in divergentno mišljenje. Osebnostne značilnosti pa sta 
na primer odprtost za nove izkušnje in notranja motivacija (Barbot, idr., 2011; Juriševič, 
2014). Ugotovili smo, da se deklice in dečki ne razlikujejo med seboj glede na sposobnosti 
in osebnostne lastnosti, ki sodelujejo v omenjenem ustvarjalnem procesu. Da statistično ni 
pomembnih razlik pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja 
med deklicami in dečki, so ugotovili tudi Lubart in sodelavci (2012) v študiji, ki so jo 
izvedli s francoskimi učenci. 

 

4.2.2. Ustvarjalni odgovori pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-
eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenec obiskuje 
  

Ugotavljali smo, ali je število ustvarjalnih odgovorov, ki jih učenec poda pri slikovno-
likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja, tj. število risb, ki jih učenec 
nariše v omejenem času ob predlagani abstraktni in konkretni spodbudi, odvisno od 
razreda, ki ga učenec obiskuje. 

Primerjava števila odgovorov pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega 
mišljenja in razreda, ki ga otrok obiskuje, je pokazala statistično pomembno razliko med 
številom podanih odgovorov pri slikovno-likovnem podtestu divergentno-eksplorativnega 
mišljenja abstraktne spodbude (F = 3,523, df = 2, p = 0,037) (tabela 6).  
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Pri slikovno-likovnem podtestu divergentnega mišljenja na podlagi abstraktne spodbude so 
v povprečju največ odgovorov (M = 8,52, SD = 1,74) podali učenci drugega razreda. 
Najmanj odgovorov (M = 3,70, SD = 0,50) so podali učenci prvega razreda (tabela 6). 

Pri slikovno-likovnem podtestu divergentno-eksplorativnega mišljenja na podlagi 
konkretne spodbude, enosmerna analiza variance ni pokazala statistično pomembnih razlik 
(tabela 6). Podobno kot pri slikovno-likovnem podtestu divergentno-eksplorativnega 
mišljenja na podlagi abstraktne spodbude, so v povprečju največ odgovorov (M = 9,05, SD 
= 10, 66) podali učenci drugega razreda, najmanj odgovorov (M = 3,50, SD = 2, 01) pa 
učenci prvega razreda.  

Tabela 6. Osnovne statistike števila ustvarjalnih odgovorov pri slikovno-likovnih podtestih 
divergentno-eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenci obiskujejo, ter 
rezultati enosmerne analize variance 

 Enosmerna analiza variance 
PODTEST Razred n M SD F df p 

Slikovno-
likovni podtest 
divergentno-
eskplorativnega 
mišljenja –
abstraktna 
spodbuda 

1. 10 3,70 0,50 3,523 2 0,037 
2. 19 8,52 1,74 
3. 25 5,84 0,51 

Slikovno-
likovni podtest 
divergentno-
eskplorativnega 
mišljenja – 
konkretna 
spodbuda 

1. 10 3,50 2,01 2,291 2 0,111 
2. 19 9,05 10,66 
3. 25 6,64 0,58 

 

To, da so učenci drugega razreda v povprečju podali največ odgovorov, lahko sklepamo na 
podlagi Torrancovih ugotovitev o razvoju ustvarjalnosti (1967, v Barbot, idr., 2016). Ko je 
raziskoval divergentno mišljenje, je ugotovil, da se divergentno mišljenje začne razvijati v 
predšolskem obdobju ter se razvija do obdobja adolescence. Študije, ki so proučevale 
razvoj ustvarjalnosti, so pokazale, da razvoj ne poteka linearno. Pojavljajo se periode 
vzponov, stagnacij in padcev (Lubart idr., 2012). Torrance (1967, v Barbot, idr., 2016) je 
zaznal enega od padcev divergentnega mišljenja tudi okoli devetega leta starosti. Vendar 
Barbot in sodelavci (2016) opozarjajo, da z gotovostjo ne moremo trditi, da bo čisto vsak 
otrok imel padec pri točno določeni starosti, saj na to vplivajo različni dejavniki. Barbot in 
sodelavci (2016) izpostavljajo nesinhronost (asihron razvoj individualnih značilnosti, 
vključenih v ustvarjalni potencial), vplive okolja in specifičnost naloge (značilnosti 
ustvarjalne naloge in drugi metodološke posebnosti). Lubart in Lautrey (1996, v Barbot, 
idr., 2016) s padcem divergentnega mišljenja povezujeta razvoj logičnega mišljenja.  

Da bi ugotovili, med katerima dvema razredoma se pojavlja statistično pomembna razlika, 
ki jo je pokazala enosmerna analiza variance, smo naredili Bonferroni Post Hoc Test. 
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Iz tabele 7 je razvidno, da je Bonferroni Post Hoc Test pokazal statistično pomembno 
razliko med učenci prvega in drugega razreda (p = 0,043). 

Tabela 7. Rezultati Bonferroni Post Hoc Testa števila ustvarjalnih odgovorov pri slikovno-
likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga 
učenci obiskujejo 

 
PODTEST 

 
Razred 

Bonferroni Post 
Hoc Test 

p 
Slikovno-likovni 
podtest 
divergentno-
eskplorativnega 
mišljenja – 
abstraktna 
spodbuda 

1. 2. 0,043 
3. 0,735 

  2. 1. 0,043 
3. 0,226 

3. 1. 0,735 
2. 0,226 

 

4.3. Ustvarjalni odgovori pri besedno-literarnih podtestih divergentno-
eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od spola učenca in od razreda, ki ga učenec 
obiskuje 
 

Zanimalo nas je, ali  je število ustvarjalnih odgovorov, ki jih učenec poda pri besedno-
literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja, tj. število koncev zgodb glede 
na podani začetek in število začetkov zgodb glede na podani konec, ki jih učenec pove v 
omejenem času, odvisno od spola učenca in od razreda, ki ga učenec obiskuje. 

 

4.3.1. Ustvarjalni odgovori pri besedno-literarnih podtestih divergentno-
eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od spola učenca 
	

Ugotavljali smo, ali  je število ustvarjalnih odgovorov, ki jih učenec poda pri besedno-
literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja, tj. število koncev zgodb glede 
na podani začetek in število začetkov zgodb glede na podani konec, ki jih učenec pove v 
omejenem času, odvisno od spola učenca. 

Iz tabele 9 vidimo, da na podlagi izračuna t-preizkusov, ni statistično pomembnih razlik 
med številom odgovorov, ki so jih učenci podali pri besedno-literarnih podtestih 
divergentno-eksplorativnega mišljenja, in spolom. So pa deklice pri obeh podtestih v 
povprečju podale manjše število odgovorov (M = 5,22; SD = 4,37 in M = 4,62, SD = 3,83) 
kot dečki (M = 6,63, SD = 5,13 in M = 5,55, SD = 7,45).  

Tabela 8. Osnovne statistike števila ustvarjalnih odgovorov pri besedno-literarnih 
podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od spola in rezultati t-
preizkusa 

 t-preizkus 
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PODTEST  Spol n M SD t df p 
Besedno-
literarni podtest 
divergentno-
eksplorativnega 
mišljenja – 
zaključki 
zgodb 

Ž 27 5,22 4,37 -1,084 52 0,283 
M 27 6,63 5,13 

Besedno-
literarni podtest 
divergentno-
eksplorativnega 
mišljenja – 
začetki zgodb 

Ž 27 4,62 3,83 -0,574 52 0,568 
M 27 5,55 7,45 

 

Podobno kot pri slikovno-likovnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja 
(poglavje 4.2.) tudi tu učenec preko spodbud skuša podati čim več različnih odgovorov 
(Besançon, idr., 2013). Preko otrokovega izražanja oz. govora s pomočjo testa EPoC 
ocenjujemo otrokove kognitivne sposobnosti in osebnostne značilnosti, ki so pomembne 
pri produkciji odgovorov na divergentno-eksplorativen način (Barbot, idr., 2011; Juriševič, 
2014). Glede na rezultate (tabela 8) lahko za naš vzorec trdimo, da imajo dečki nekoliko 
bolj razvite omenjene sposobnosti in osebnostne značilnosti kot deklice. Ker pa t-preizkus 
ni pokazal statistično pomembnih razlik, tega ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

O podobnih izsledkih poročajo tudi Lubart in sodelavci (2012). V študiji, ki so jo opravili s 
francoskimi učenci, ni bilo statistično pomembnih razlik med deklicami in dečki pri obeh 
besedno-literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja. Prav tako pa so dečki v 
povprečju podali več odgovorov kot deklice (Lubart, idr., 2012). 

 

4.3.2. Ustvarjalni odgovori pri besedno-literarnih podtestih divergentno-
eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenec obiskuje  
	

Ugotavljali smo, ali je število ustvarjalnih odgovorov, ki jih učenec poda pri besedno-
literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja, tj. število koncev zgodb glede 
na podani začetek in število začetkov zgodb glede na podani konec, ki jih učenec pove v 
omejenem času, odvisno od razreda, ki ga učenec obiskuje. 

Enosmerna analiza variance ni pokazala statistično pomembnih razlik med številom 
ustvarjalnih odgovorov pri obeh besedno-literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega 
mišljenja (tabela 9). So pa učenci tretjega razreda podali v povprečju največ odgovorov (M 
= 7,00, SD = 5,33) pri besedno-literarnem podtestu divergentno-eksplorativnega mišljenja 
– zaključki zgodb. Najmanj odgovorov so v povprečju podali učenci prvega razreda (M = 
3,80, SD = 2, 04). Učenci drugega razreda (M = 5,63, SD = 4,80) so pri besedno-literarnem 
podtestu divergentno-eksplorativnega mišljenja – zaključki zgodb, podali v povprečju več 
odgovorov kot učenci prvega razreda in manj odgovorov kot učenci tretjega razreda. Tudi 
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pri besedno-literarnem podtestu divergentno-eksplorativnega mišljenja – začetki zgodb, so 
v povprečju najmanj odgovorov podali učenci prvega razreda (M = 2,20, SD = 1,14). 
Največ odgovorov so (M = 6,68, SD = 8,57) pri besedno-literarnem podtestu divergentno-
eksplorativnega mišljenja – začetki zgodb podali učenci drugega razreda.  

Tabela 9. Osnovne statistike števila ustvarjalnih odgovorov pri besedno-literarnih 
podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenci 
obiskujejo, ter rezultati enosmerne analize variance 

 Enosmerna analiza variance 
PODTEST Razred n M SD F df p 

Besedno-
literarni podtest 
divergentno-
eksplorativnega 
mišljenja – 
zaključki 
zgodb 

1. 10 3,80 2,04 1,702 2 0,193 
2. 19 5,63 4,80 
3. 25 7,00 5,33 

Besedno-
literarni podtest 
divergentno-
eksplorativnega 
mišljenja – 
začetki zgodb 

1. 10 2,20 1,14 1,973 2 0,150 
2. 19 6,68 8,57 
3. 25 5,04 3,93 

 

Nasprotno so v raziskavi, opravljeni s francoskimi učenci, ugotovili Lubart in sodelavci 
(2012). Rezultati omenjene raziskave so pokazali, da imajo starejši učenci navadno boljše 
dosežke kot mlajši (Lubart, idr., 2012).  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci nimajo izkušenj z divergentnim mišljenjem, saj so 
učni načrti zasnovani na podlagi konvergentnih vsebin, ki pa večinoma zahtevajo en 
pravilen odgovor (Cropley, 1992). V ustvarjalnem procesu pa sta pomembni obe vrsti 
mišljenja – divergentno in konvergentno mišljenje (Cropley, 2001; Pečjak, 1987).  Prav 
tako lahko iz rezultatov sklepamo, da imajo učenci večinoma izkušnje z iskanjem enega 
pravilnega odgovora (Cropley, 1992). Če pa želimo spodbujati ustvarjalnost, moramo v 
okviru pouka poleg zaprtih vprašanj, postavljati tudi odprta vprašanja, ki omogočajo več 
različnih odgovorov (NACCCE, 1999). 

4.4. Izraženost ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih podtestih konvergentno-
integrativnega mišljenja v odvisnosti od spola učenca in od razreda, ki ga učenec 
obiskuje 
	

Zanimalo nas je, ali je izraženost ustvarjalnega odgovora, tj. število točk, ki jih učenci 
dosežejo pri slikovno-likovnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja na podlagi 
abstraktne spodbude in pri slikovno-likovnem podtestu konvergentno-integrativnega 
mišljenja na podlagi konkretne spodbude, odvisno od spola in razreda, ki ga učenci 
obiskujejo. 
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4.4.1. Izraženost ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od spola učenca 
	

Ugotavljali smo, ali je izraženost ustvarjalnega odgovora, tj. število točk, ki jih učenci 
dosežejo pri slikovno-likovnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja na podlagi 
abstraktne spodbude in pri slikovno-likovnem podtestu konvergentno-integrativnega 
mišljenja na podlagi konkretne spodbude, odvisno od spola. 

Na podlagi izračunov t-testov smo ugotovili, da se ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike med izraženostjo ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja in spolom. Iz tabele 10 je razvidno, da so tako 
deklice (M = 4,07, SD = 1,24 in M = 3, 44; SD = 1,37) kot dečki (M = 4,19, SD = 1,39 in M 
= 3,59; SD = 1,22) dosegli podobno število točk pri obeh slikovno-likovnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja, pri čemer so bili izdelki vrednoteni od 1 do 7 točk.  
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Tabela 10. Osnovne statistike izraženosti ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih 
podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od spola ter rezultati t-
preizkusa 

 t-preizkus 
PODTEST Spol n M SD t df p 
Slikovno-
likovni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja – 
abstraktna 
spodbuda 

Ž 27 4,07 1,24 -0,310 52 0,757 
M 27 4,19 1,39 

Slikovno-
likovni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja – 
konkretna 
spodbuda 

Ž 27 3,44 1,37 -0,420 52 0,676 
M 27 3,59 1,22 

 

V poglavju 4.2. in 4.3. smo obravnavali rezultate podtestov, ki temeljijo na divergentno-
eksplorativnem mišljenju. Že v teoretičnem uvodu smo omenili, da je pri ustvarjalnosti 
pomemben tako divergentni kot konvergentni proces mišljenja (Cropley, 2001, Pečjak, 
1987). Zato test EPoC združuje podteste divergentno-eksplorativnega mišljenja in 
konvergentno-integrativnega mišljenja (Barbot, idr., 2011, 2015; Juriševič, 2014, idr.). 
Slikovno-likovni podtesti konvergentno-integrativnega mišljenja so zasnovani tako, da 
mora učenec združiti čim več podanih elementov v čim bolj izviren, ustvarjalen izdelek 
(Lubart, idr., 2012), kar je druga značilnost ustvarjalnega delovanja (Barbot, idr., 2011). V 
slikovno-likovnih podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja preko učenčevega 
izražanja tj. risanja  ocenjujemo učenčevo sposobnost združevanja idej in sposobnost 
sintentiziranja idej v originalne in unikatne produkte ter način konvergentno-integrativnega 
mišljenja (Barbot, idr., 2011). Z vidika osebnostnih lastnosti pa so pomembne vztrajnost, 
tveganje, toleranca do dvoumnosti in motivacija za uspeh (Barbot, idr., 2011, Juriševič, 
2014).  

Na podlagi rezultatov naše raziskave smo ugotovili, da sposobnosti in osebnostne lastnosti, 
ki jih ocenjujemo s pomočjo slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega 
mišljenja, niso povezane s spolom učencev. Rezultati  naše raziskave kažejo podobne 
izsledke kot raziskava, predstavljena v priročniku testa EPoC. V raziskavi, opravljeni v 
Franciji, tudi ni bilo statistično pomembnih razlik med deklicami in dečki (Lubart, idr., 
2012). 
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4.4.2. Izraženost ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenci 
obiskujejo 
 

Iz tabele 11 je razvidno, da enosmerna analiza variance ni pokazala statistično pomembnih 
razlik med doseženimi točkami na obeh slikovno-likovnih podtestih konvergentno-
integrativnega mišljenja in razredom, ki ga učenci obiskujejo. Pri slikovno-likovnem 
podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja na podlagi podane abstraktne spodbude, so 
učenci prvega razreda v povprečju (M = 4,30, SD = 1,25) dosegli 4 točke (povprečno – 
ideja združuje različne elemente na nekoliko originalen način), učenci drugega razreda so v 
povprečju (M = 3,63, SD = 1,21) dosegli 3 točke (skromno – nekoliko originalna ideja pri 
posameznem elementu), učenci tretjega razreda (M = 4,44, SD = 1,33) pa so v povprečju 
dosegli 4 točke (povprečno – ideja združuje različne elemente na nekoliko originalen 
način).  

Pri slikovno-likovnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja na podlagi 
konkretne spodbude so bili v povprečju z najnižjimi točkami vrednoteni izdelki učencev 
drugega razreda (M = 3,11; SD = 1,24), izdelki učencev prvega razreda (M = 3,70, SD = 1, 
49), izdelki učencev tretjega razreda (M = 3,76, SD = 1,20) pa so bili vrednoteni podobno. 

Tabela 11. Osnovne statistike izraženosti ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih 
podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenci 
obiskujejo, ter rezultati enosmerne analize variance 

 Enosmerna analiza variance 
PODTEST Razred n M SD F df p 

Slikovno-
likovni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja – 
abstraktna 
spodbuda 

1. 10 4,30 1,25 2,286 2 0,112 
2. 19 3,63 1,21 
3. 25 4,44 1,33 

Slikovno-
likovni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja – 
konkretna 
spodbuda 

1. 10 3,70 1,49 1,556 2 0,221 
2. 19 3,11 1,24 
3. 25 3,76 1,20 

 

Če primerjamo vrednosti aritmetičnih sredin (tabela 11), ugotovimo, da so bili izdelki 
slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na podlagi konkretne 
spodbude vrednoteni nižje kot izdelki slikovno-likovnega podtesta konvergentno-
integrativnega mišljenja na podlagi abstraktne spodbude. Pri izdelkih slikovno-likovnega 
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podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja so kriteriji za vrednotenje izdelkov 
oblikovani tako, da so izdelki ocenjeni z višjimi točkami v primeru, da učenec predmete 
uporabi na način, ki je drugačen od vsakdanje rabe predmeta (Lubart, idr., 2012). Iz 
rezultatov raziskave sklepamo, da večina učencev ni zmožna transformacije predmetov, to 
pomeni, da  predmete  v risbah večinoma uporabljajo na običajen način. Jaušovec (1987) 
poudarja, da je pri spodbujanju ustvarjalnosti pomembno tudi vključevanje transformacije. 
Transformacija namreč omogoča, da spremenimo pomen predmeta in pridemo do novih 
rešitev.  

Izsledki naše raziskave se razlikujejo od rezultatov raziskave, opravljene v Franciji, kjer 
poročajo o statistično pomembnih razlikah pri obeh slikovno-likovnih testih konvergentno-
integrativnega mišljenja v odvisnosti od starosti. Starejši učenci so v povprečju dosegli 
boljše rezultate kot mlajši učenci (Lubart, idr., 2012).  

 

Primer 1. Rešitev slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi abstraktne spodbude. 

Naslov risbe 1: Rišem 

Učenec prvega razreda, 6 let, 1 točka. 
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Primer 2. Rešitev slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi abstraktne spodbude. 

Naslov risbe 2: V cirkusu 

Učenka drugega razreda, 8 let, 4 točke. 
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Primer 3. Rešitev slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi abstraktne spodbude. 

Naslov risbe 3: Skakajoči avto 

Učenec tretjega razreda, 8 let, 7 točk. 
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Primer 4. Rešitev slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi konkretne spodbude. 

Naslov risbe 4: Korenček 

Učenka drugega razreda, 8 let, 1 točka. 
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Primer 5. Rešitev slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi konkretne spodbude. 

Naslov risbe 5: Lahko uživaš tudi pred hišo 

Učenec tretjega razreda, 9 let, 4 točke. 
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Primer 6. Rešitev slikovno-likovnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi konkretne spodbude. 

Naslov risbe 6: Stroj, ki izdeluje strupe 

Učenec prvega razreda, 6 let, 7 točk. 

	

4.5. Izraženost ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od spola učenca in razreda, ki ga 
učenec obiskuje 
	

Zanimalo nas je, ali je izraženost ustvarjalnega odgovora, tj. zgodba s podanim naslovom 
in zgodba s podanimi nastopajočimi, odvisno od spola in razreda, ki ga učenci obiskujejo. 
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4.5.1. Izraženost ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od spola 
	

Ugotavljali smo, ali je izraženost ustvarjalnega odgovora, tj. število točk, ki jih učenci 
dosežejo pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja s podanim 
naslovom zgodbe in pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-integrativnega 
mišljenja s podanimi nastopajočimi, odvisno od spola. 

Na podlagi izračunov t-testov smo ugotovili, da se ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike med kvaliteto ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja in spolom. Iz tabele 12 je razvidno, da so deklice 
(M = 3,55; SD = 1,78 in M = 2,55, SD = 1,42) v povprečju dosegle nekoliko nižje točke pri 
obeh besedno-literarnih podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja (besedno-literarni 
podtest konvergentno-integrativnega mišljenja – naslov zgodbe in besedno-literarni podtest 
konvergentno-integrativnega mišljenja - nastopajoči)  kot dečki (M = 4,00, SD = 1,66 in M 
= 2,70, SD = 1,51). Izsledki naše raziskave se ujemajo z izsledki študije, ki so jo opravili 
Lubart in sodelavci (2012), v kateri poročajo, da ni statistično pomembnih razlik med 
deklicami in dečki pri obeh besedno-literarnih podtestih konvergentno-integrativnega 
mišljenja. 

Tabela 12. Osnovne statistike izraženosti ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnih 
podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od spola ter rezultati t-
preizkusa 

 t-preizkus 
PODTEST Spol n M SD t df p 
Besedno-
literarni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja – 
naslov zgodbe 

Ž 27 3,55 1,78 -0,947 52 0,348 
M 27 4,00 1,66 

Besedno-
literarni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja - 
nastopajoči 

Ž 27 2,55 1,42 -0,370 52 0,713 
M	 27	 2,70	 1,51	

	

Podobno kot pri slikovno-likovnih podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja se tudi 
tu od učenca pričakuje, da bo združil več samostojnih idej v novo celoto (Besançon, idr., 
2013). Kot smo že omenili v poglavju 4.4.1., tudi tu prek otrokovega govornega izražanja s 
pomočjo obeh besedno-literarnih podtestov, ocenjujemo posameznikove sposobnosti in 
osebnostne značilnosti, ki pomembno prispevajo k ustvarjalnemu produktu (Babort, idr., 
2011, Juriševič, 2014). Tudi v primeru besedilno-literarnih nalog konvergentno-
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integrativnega mišljenja so bili dečki bolj uspešni kot deklice. Takšne rezultate smo dobili 
tudi pri slikovno-likovnih podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja (tabela 10). 
Sklepamo lahko, da imajo dečki iz našega vzorca nekoliko bolj razvite kognitivne 
sposobnosti in bolj izražene osebnostne lastnosti, ki so potrebne za ustvarjalno delovanje 
na področju konvergentno-integrativnega mišljenja.  

 

4.5.2. Izraženost ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnih podtestih 
konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenec obiskuje  
	

Ugotavljali smo, ali je izraženost ustvarjalnega odgovora, tj. število točk, ki jih učenci 
dosežejo pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi podanega naslova zgodbe in pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-
integrativnega mišljenja na podlagi nastopajočih, odvisno od razreda, ki ga učenec 
obiskuje. 

Primerjava izraženosti ustvarjalnih odgovorov pri besedno-literarnem podtestu 
konvergentno-integrativnega mišljenja in razredov, ki jih učenci obiskujejo, je pokazala 
statistično pomembno razliko med kvaliteto podanih odgovorov pri besedno-literarnem 
podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja (F = 3,894, df = 2, p = 0,027) (tabela 13).  

Pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja na osnovi 
podanega naslova zgodbe, so učenci prvega razreda v povprečju dosegli najnižje točke (M 
= 2,70, SD = 1,34), učenci drugega razreda (M = 3,58, SD = 1,89), najvišje pa  učenci 
tretjega razreda (M = 4,36, SD = 1,52) (4 točke – povprečna zgodba s tradicionalnimi 
idejami) (tabela 13). 

Pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja so na osnovi 
nastopajočih likov v zgodbi (tabela 13), učenci prvega razreda dosegli najnižje točke (M = 
1,80, SD = 0,42), učenci drugega razreda so v povprečju dosegli 3 točke (M = 2,63,  SD 
=1,42), prav tako tudi učenci tretjega razreda (M = 2,96, SD = 0,33) (3 točke – zgodba s 
tradicionalnimi idejami, ki so nekoliko izboljšane – ideja čarobnosti). 
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Tabela 13. Osnovne statistike izraženosti ustvarjalnega odgovora pri besedno-literarnih 
podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od razreda, ki ga učenci 
obiskujejo, ter rezultati enosmerne analize variance 

 Enosmerna analiza variance 
PODTEST Razred n M SD F df p 

Besedno-
literarni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja – 
naslov zgodbe 

1. 10 2,70 1,34  
3,894 

 
2 

 
0,027 2. 19 3,58 1,89 

3. 25 4,36 1,52 

Besedno-
literarni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja - 
nastopajoči 

1. 10 1,80 0,42  
2,380 

 
2 

 
0,103 2. 19 2,63 1,42 

3. 25 2,96 0,33 

 

Da bi ugotovili, med katerima dvema razredoma se pojavlja statistično pomembna razlika, 
ki jo je pokazala enosmerna analiza variance, smo naredili Bonferroni Post Hoc Test. 

Iz tabele 14 je razvidno, da je Bonferroni Post Hoc Test pokazal statistično pomembno 
razliko med učenci prvega in tretjega razreda (p = 0,027).  

Tabela 14. Rezultati Bonferroni Post Hoc testa za izraženosti ustvarjalnega odgovora pri 
besedno-literarnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja v odvisnosti od 
razreda, ki ga učenci obiskujejo 

 
PODTEST 

 
Razred 

Bonferroni Post 
Hoc Test 

p 
Besedno-literarni 
podtest 
konvergentno-
integrativnega 
mišljenja – naslov 
zgodbe 

1. 2. 0,525 
3. 0,027 

2. 1. 0,525 
3. 0,369 

3. 1. 0,027 
2. 0,369 

 

Razliko med učenci prvega razreda in učenci tretjega razreda lahko razložimo z dejstvom, 
da so učenci prvega razreda večinoma pripovedovali zgodbe, ki so vključevale znane, 
tradicionalne ideje. Posledično so bile te zgodbe vrednotene z nižjimi točkami. Pri učencih 
tretjega razreda so se v velikem številu primerov pojavljale zgodbe, ki so vključevale idejo 
čarobnosti, personifikacijo in ne tradicionalne ideje, kar pomeni, da so bile te zgodbe 
ocenjene z višjimi točkami.  
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Lubart in sodelavci (2012) poročajo, da so v raziskavi, ki so jo opravili v Franciji s 
francoskimi učenci, ugotovili statistično pomembne razlike pri besednem podtestu 
konvergentno-integrativnega mišljenja – naslov zgodbe in pri besednem podtestu 
konvergentno-integrativnega mišljenja – nastopajoči. Starejši učenci so v povprečju 
dosegli boljše rezultate na obeh omenjenih podtestih (Lubart, idr., 2012).  

Pri obeh besedno-literarnih podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja so bili izdelki 
učencev ocenjeni z nižjimi točkami (tabela 13) kot izdelki pri obeh slikovno-likovnih 
podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja (tabela 11). Številni avtorji opozarjajo, da 
je ustvarjalnost v šoli bolj vezana na umetniške predmete, pozabljena pa pri predmetih, ki 
niso umetniške narave (Jeffrey in Craft, 2001; NACCCE, 1999; Vygotsky, 2004). Pri nas 
pa je med splošnimi cilji pri predmetu slovenščina zapisano tudi razvijanje ustvarjalnosti 
(Poznanovič Jezeršek idr., 2011).  

 

Ključavnica 
Fantek je šel ven in zaklenil vrata. In ko je prišel nazaj, je videl, da je ključavnica 
zlomljena in ni mogel not. In potem. Šel je noter čez oken, zraven sebe je imel kužka. 

Učenka tretjega razreda, 8 let, doseženo število točk: 2. 
Primer 7. Rešitev besedno-literarnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
osnovi podanega naslova zgodbe 

 

	
Ključavnica 
Nekoč pred davnimi časi je živela družina, ki je imela zastarjavelo ključavnico. Ni se dala 
več odpirati in zapirati. En dan je že odpadla skoraj. Potem so živeli nekaj časa v domu. 
Nismo imeli nič za jest, nič za pit. Enkrat pa je potrkal na vrata palček in je rekel: »A vam 
ključ ne dela?« In rekli so: »Ja.« Potem je palček popravil ključavnico in so šli po hrano in 
so naredili žurko. Potem so dobili službo in so spet mel denar. 
 

Učenka prvega razreda, 6 let, doseženo število točk: 3. 
Primer 8. Rešitev besedno-literarnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
osnovi podanega naslova zgodbe 
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Ključavnica 
 
V trgovini se je prodajala ključavnica in je prišel nek gospod in jo je kupil. In jo je odnesel 
domov in jo je pritrdil na vrata. Ključavnica je čez nekaj let postala stara in ji je bilo zelo 
dolgčas. Želela si je prijateljev. Prijateljev ni imela zato, ker je skos bila na vratih. Ko je 
gospod odšel, jo je zaklenil, ko je prišel je pa odklenil. Tako je bilo vsak dan vsako leto. 
Vsakič, ko jo je zaklenil, se je počutila zelo stisnjena. Zato je tudi počasi postala tako zelo 
žalostna, da je zajokala. Ko pa je bila odklenjena, je ji bilo dolgčas zaradi tega, ker ni imela 
prijateljev. In je samo razmišljala o prijateljih, ker jih ni imela. Zelo rada je poslušala kako 
gospod kuha kosilo in kaj govori. Vedno je lepo dišalo, kot da bi bilo tako okusno, kot da 
bi jedel. Zato je včasih želela jesti. Ampak ni mogla, ker je bila skos na vratih. Ko pa je 
postala prestara in jo je gospod dal stran in hotle kupiti novo, je doživela, da je nekoč padla 
iz neke police in tam so bili še ostali. Dobila je nekaj prijateljev. Ampak čez par let je 
morala na odpad in zato si je tako želela ostati tam, ampak je gospod ni slišal. Odnesel jo je 
na odpad in tam je bila zelo dolgo časa, dokler ni po nekem traku prišla do nekega stoja, ki 
jo je stisnil in tako je spet prišla v založbo in tam jo je spet kupil isti gospod. In spet je bila 
na vratih, ampak takrat so jo prijatelji obiskovali, ker so vedeli, da je na vratih. Prej pa 
niso, zato so bili skos na policah. Ko so jo obiskali in se pogovarjali, kako bi ključavnico 
spravili dol. Ampak ključavnica ni mogla, dokler je ni gospod dal stran. Zato so pogosto 
prišli in se pogovarjali. Ona je bila na vratih, drugi pa od spodaj. Pogovarjali so se recimo, 
kako bi bilo prijetno, da bi se kdaj skupaj igrali, ampak se niso morali, ker je bila 
ključavnica pripeta na vrata. Ko je gospod spet nekega jutra odšel, so prišli prijatelji in jo 
spravili dol. Od takrat naprej je ključavnica stala na polici in se igrala s prijatelji. 
 

Učenec tretjega razreda, 8 let, doseženo število točk: 7. 
 
Primer 9.  Rešitev besedno-literarnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
osnovi podanega naslova zgodbe 

	

 
Ptič je šel na drevesu poletet, pol ni več šel v zrak in dol in otrok je poklical odraslo osebo 
in ta je dala ptička dol. 
 

Učenec drugega razreda, 6 let, doseženo število točk: 1. 
 

Primer 10. Rešitev besedno-literarnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi nastopajočih 
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Je bil en otrok, k je šel s strejšo osebo – oči, v trgovino pa je kupil enga novga ptička. Ko 
je prišel nazaj pa je … k je pršu nazaj pa je am… temu otroku dal ptička. Pa je bil ful vesel 
pa se je zahvalu očiju. Pol sta šla pa skupaj pa sta skrbela za tega ptička. Pol  je pa enkrat 
šel ta otrok na počitnice, pa je za tega ptička skrbel samo oči, pol je pa v šolo nesel tega 
ptička pokazat ostalim otrokom. Pa so potem ostali otroci so bli ful veseli pa so ga vprašal, 
kje je to kupu. Pa je reku, da ne ve. Da je šel njegov oči  v trgovino pa da je oči reku, da 
lahko vsakmu enga ptička pač … ve kje se to kupi. Pol je bil pa ta otrok ful vesel tega 
svojga ptička pa je bla … pa je bil glih njegove najljubše barve. Rumene.  Pa je mel 
skopčovko pa ji je dal ime Koki. 
 
 

Učenka tretjega razreda, 8 let, doseženo število točk: 4. 
 

Primer 11. Rešitev besedno-literarnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi nastopajočih 

 
V neki hiši zraven jase sta živela otrok in stara mama. Preživljala sta se večinoma s 
češnjami. Imela sta  vel... večjo, veliko češnjo v vasi. Njene češnje s bile tako sladke kot 
bonbon. Vsak jih je hodil probat. Nekega dne je bilo vedno manj češenj.  Vsako noč jih je 
pet manjkalo. Spraševala sta se zakaj, zato sta ponoči  počakala kam gredo vse češnje. 
Prišla je ptica, ki je bila zelo majhna. Pokljuvala je pet češenj in odšla. Drugo jutro sta 
češnjo z mrežo zavarovala, da je ne bi pojedli. Zvečer sta opazovala, kako je postala ptica 
veli...,  zelo, zelo večja, ker ni jedla češenj. Drug dan sta se zbudila v hrupu, kako so ljudje 
kričali. Takoj sta stekla ven, saj jih je preganjala ptica. Potem sta se spraševala, kako je to 
in otrok je odšel na obisk. Ptica je drugo noč izginila. Otrok je šel na lov za ptico, vzel še 
zadnje češnje. Ko je prišel, ko je videl ptico, kako je bila v brlogu, bila je tako vlka kot hiša 
in potem se je naenkrat spotaknil in padla mu je malica. Tekel je stran tako hitro kot lahko 
in ko se je obrnil, ni bilo ničesar in ptica je postala majhna. Ampak eno pero je odpadlo in 
postalo zlato. Potem je šel domov, vzel ptico, jo dal v kletko in mami, babi povedal, kaj se 
je zgodilo. In od naprej sta jo hranila s češnjami, ona pa jim je dala zlata peresa. Tako sta 
najbogatejša v vasi. Konec.  
 

Učenec tretjega razreda, 9 let, doseženo število točk: 7. 
 

Primer 12. Rešitev besedno-literarnega podtesta konvergentno-integrativnega mišljenja na 
podlagi nastopajočih  
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5. SKLEPI 
	
Cilji raziskave so bili ugotoviti, ali se učenci prvega triletja osnovne šole razlikujejo po 
višini ustvarjalnega potenciala glede na razred in spol, kateremu individualnemu tipu 
ustvarjalnega potenciala ustrezajo in kakšen je odnos med številom in izraženostjo podanih 
ustvarjalnih odgovorov ter razredom in spolom učencev. 

Analiza rezultatov s področja prepoznavanja ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem 
triletju osnovne šole, pridobljenih s testom EPoC, je pokazala, da med učenci, ki so bili 
vključeni v vzorec, prevladuje divergentni tip ustvarjalnega potenciala. Kar 23 (f = 42,6 %) 
učencev ustreza divergentnemu tipu ustvarjalnega potenciala. Precej pogost je tudi visok 
tip ustvarjalnega potenciala, kar smo prepoznali pri trinajstih učencih (f = 24,1 %). Pri 
sedmih (f = 13, 0 %) učencih je izražen slikovni tip ustvarjalnega potenciala, pri šestih (f = 
11,1 %) učencih pa besedni tip ustvarjalnega potenciala. Pet učencev (f = 9,3 %) ustreza 
nizkemu tipu ustvarjalnega potenciala. Poleg omenjenih tipov ustvarjalnega potenciala, 
avtorji testa omenjajo še integrativni tip ustvarjalnega potenciala. V našem vzorcu ni 
ustvarjalni potencial nobenega učenca ustrezal integrativnem tipu ustvarjalnega potenciala. 
Morebiten razlog za to, da pri nobenem učencu ni izražen integrativni tip ustvarjalnega 
potenciala je to, da so učenci pri konvergentno-integrativnih nalogah dosegali nižje 
rezultate, kar posledično pomeni, da tudi vrednosti obeh kazalnikov, integrativno-
verbalnega in integrativno-slikovnega, niso bile višje od vrednosti štiri ali več. 

Ugotovili smo, da se med dečki in deklicami ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
med vrednostnimi DG, DV, IG, IV količnikov ustvarjalnega potenciala, kar je razvidno 
tudi iz povprečnih vrednosti aritmetičnih sredin. Razlike v vrednostih aritmetičnih sredin 
deklic in dečkov na vseh štirih področjih (DG – divergentno-grafično področje, DV – 
divergentno-verbalno področje, IG – integrativno-grafično področje, IV – integrativno-
verbalno področje) so majhne. Na splošno pa lahko trdimo, da so povprečne vrednosti  
količnikov DG (divergentno-grafično področje) in količnikov DV (divergentno-verbalno 
področje) ustvarjalnega potenciala višje kot povprečne vrednosti količnikov IG 
(integrativno-grafično področje) in količnikov IV (integrativno-verbalno področje) 
ustvarjalnega potenciala. 

Nasprotno pa smo ugotovili pri primerjavi vrednosti količnikov DG, DV, IG, IV 
ustvarjalnega potenciala in razredov, ki jih učenci obiskujejo. Ugotovili smo, da razred oz. 
obdobje, ki ga otrok preživi v vzgojno-izobraževalnem sistemu, vpliva na izraženost 
ustvarjalnega potenciala. Pri količniku DG (divergentno-grafično področje) ustvarjalnega 
potenciala je bila statistično pomembna razlika (p = 0,009) med učenci prvega razreda in 
učenci drugega razreda. Pri količniku DV (divergentno-verbalno področje) obstaja 
statistično pomembna razlika med učenci prvega in drugega razreda (p = 0,035) in učenci 
prvega in tretjega razreda (p = 0,026). Pri  količniku IV (integrativno-verbalno področje) je 
prišlo do statistično pomembnih razlik med učenci prvega in tretjega razreda (p = 0,008). 
Na osnovi pridobljenih podatkov sklepamo, da so se statistično pomembne razlike 
pojavljale na verbalnem področju predvsem zato, ker je v našem izobraževalnem sistemu 
večji poudarek na verbalnem področju izražanja. To je razvidno tudi iz povprečnih 
vrednosti aritmetičnih sredin. Razlika je precej očitna med vrednostjo aritmetične sredine 
IV količnika pri učencih prvega razreda (M = 83,50, SD = 7,98) in vrednostjo aritmetične 
sredine IV količnika pri učencih tretjega razreda (M = 98,88, SD = 13,40). 
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Ugotovili smo, da spol ne vpliva na število podanih ustvarjalnih odgovorov pri slikovno-
likovnih in besedno-literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja  in ne 
vpliva na izraženost ustvarjalnega odgovora pri slikovno-likovnih in besedno-literarnih 
podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja, saj so rezultati pokazali, da pri nobenem 
podtestu ni statistično pomembnih razlik med učenci in učenkami.  

Rezultati so pokazali, da je število ustvarjalnih odgovorov odvisno od razreda, ki ga učenci 
obiskujejo, v primeru slikovno-likovnega podtesta divergentno-eksplorativnega mišljenja 
na osnovi abstraktne spodbude. Med učenci prvega in drugega razreda so statistično 
pomembne razlike (p = 0,043). 

Ugotovili smo tudi, da je izraženost ustvarjalnega odgovora odvisna od razreda, ki ga 
učenci obiskujejo, v primeru besedno-literarnega podtesta konvergentno-integrativnega 
mišljenja. 

Pri obeh slikovno-literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja so najmanj 
odgovorov v povprečju podali učenci prvega razreda, nato pa učenci tretjega razreda. 
Učenci drugega razreda so v povprečju podali največ odgovorov. Pričakovali smo, da bodo 
v povprečju največ odgovorov podali najstarejši učenci. Razloga za to, da so učenci 
drugega razreda v povprečju podali več odgovorov od učencev tretjega razreda, sta dva. 
Prvi razlog je, da je morda prišlo do upada v divergentnem mišljenju pri učencih tretjega 
razreda, vendar tega ne moremo z gotovostjo trditi. Drugi razlog je ta, da je nekaj učencev 
drugega razreda podalo veliko število odgovorov (in močno odstopajo od ostalih učencev 
drugega razreda), to pa je vplivalo na vrednost aritmetične sredine, za katero vemo, da je 
občutljiva na ekstremne vrednosti. 

Pri obeh besedno-literarnih podtestih divergentno-eksplorativnega mišljenja sicer ni 
statistično pomembnih razlik, vendar povprečne vrednosti aritmetične sredine, pri podtestu 
s podanim začetkom zgodbe, naraščajo premo sorazmerno z razredi. Najmanj koncev 
zgodb so podali učenci prvega razreda. Nekoliko več koncev zgodb so podali učenci 
drugega razreda, največ pa učenci tretjega razreda. Pri besedno-literarnem podtestu s 
podanim koncem zgodbe, pa so pričakovano učenci prvega razreda dosegli najnižje število 
točk, nato učenci tretjega razreda, v povprečju pa so največ začetkov zgodb podali učenci 
drugega razreda. Ugotovili smo, da so učenci imeli več težav pri reševanju besedno-
literarnega podtesta divergentno-eksplorativnega mišljenja na osnovi podanega konca 
zgodbe. Sklepamo, da učenci nimajo toliko izkušenj z izmišljanjem začetka zgodbe kot z 
izmišljanjem konca zgodbe, saj se pri pouku velikokrat pojavljajo naloge, ko morajo 
učenci nadaljevati zgodbo, zgodbi spremeniti konec in tvoriti narobe pravljico (Poznanovič 
Jezeršek idr., 2011).  

Pri obeh slikovno-likovnih podtestih konvergentno-integrativnega mišljenja ni bilo 
statistično pomembnih razlik med izraženostjo ustvarjalnega odgovora in razredom, ki ga 
učenci obiskujejo. Izdelki učencev so bili pri slikovno-likovnem podtestu konvergentno-
integrativnega mišljenja na podlagi abstraktne spodbude višje ocenjeni kot izdelki na 
podlagi konkretne spodbude, kar je razvidno tudi iz aritmetičnih sredin. Izdelki pri 
slikovno-likovnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja na podlagi konkretne 
spodbude so bili ocenjeni z nižjimi točkami. Le redki učenci so en predmet ali nekaj 
predmetov uporabili v nenavadnem okviru. Posledično je bilo le nekaj izdelkov ocenjenih 
z višjimi točkami.  
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Rezultati so pokazali, da je izraženost ustvarjalnega odgovora odvisna od razreda, ki ga 
učenci obiskujejo, pri besedno-literarnem podtestu konvergentno-integrativnega mišljenja 
na osnovi podanega naslova zgodbe. Med učenci prvega in tretjega razreda obstaja 
statistično pomembna razlika v povprečnem številu doseženih točk, s katerimi je bila 
zgodba ocenjena. Učenci tretjega razreda so podali bolj ustvarjalne zgodbe, kar pomeni, da 
so dosegli višje točke. Prav tako so pričakovano učenci tretjega razreda povedali najboljše 
zgodbe s predlaganimi nastopajočimi liki, čeprav v tem primeru razlike med razredi niso 
statistično pomembne. Zaključimo lahko, da so starejši učenci podali bolj ustvarjalne 
odgovore kot mlajši učenci. Sklepamo, da na to vplivajo izkušnje, predvsem tiste s 
pripovedovanjem zgodb, ki jih otroci pridobijo tekom šolanja. 

Ker razlike v večini primerov enosmerne analize variance niso statistično pomembne, bi 
bilo potrebno raziskavo narediti na večjem vzorcu. Kot pomanjkljivost moramo izpostaviti 
tudi to, da so bili izdelki vrednoteni po kriterijih, ki so oblikovani za vrednotenje v 
Franciji. Če bi imeli na voljo slovenske kriterije za vrednotenje, bi bili morda rezultati 
drugačni. Povsem mogoče je, da so bili izdelki v raziskavi tega magistrskega dela 
vrednoteni bolj strogo, kot so bili vrednoteni izdelki v Franciji, oz. morda je tisto, kar je pri 
nas povsem običajno in vsakdanje, za francoske otroke novo in nenavadno ter zato tudi 
ustvarjalno. 

Kljub pomanjkljivostim, ki smo jih omenili zgoraj, menimo, da bo test EPoC, skupaj z 
oblikovanimi slovenskimi kriteriji za vrednotenje, nepogrešljiv pripomoček za ocenjevanje 
ustvarjalnega potenciala v slovenskem šolskem prostoru. Na osnovi izkušenj, ki smo jih 
pridobili v času testiranja s testom EPoC, lahko zagotovimo, da so podtesti testa EPoC 
učencem zanimivi. Učenci so motivirani za delo in se večinoma veselijo drugega dela 
testiranja. Z vidika izvedbe je test EPoC enostaven za uporabo. Navodila za izvedbo 
testiranja so jasna in preprosta. Menimo, da je največja vrednost testa EPoC to, da 
testiranje lahko izvaja učitelj. Ta z učenci preživi največ časa ter posledično učence tudi 
najbolje pozna. Učitelj lahko informacije, ki jih je o učencih pridobil s pomočjo testa 
EPoC, smiselno vključi v pouk in v nadaljnje spodbujanje učenčevega ustvarjalnega 
potenciala. 

V literaturi so na voljo številna priporočila za razvijanje ustvarjalnega mišljenja in 
ustvarjalnega potenciala, ki jih lahko učitelj uporabi v okviru pouka. Glede na podatke, ki 
smo jih pridobili v raziskavi, v nadaljevanju predstavljamo primere nalog za razvijanje 
ustvarjalnega potenciala, ki so povezane z obema področjema mišljenja in izražanja pri 
testu EPoC. 

Če otrok kaže premoč na divergentno-eksplorativnem področju, Barbot in sodelavci 
(2015), svetujejo, da učitelj spodbuja tako divergentno-eksplorativno področje kot 
konvergentno-integrativno področje. To lahko stori tako, da učencu poda vprašanje, na 
katerega je mogoče odgovoriti na več načinov. Pri tem lahko učenec uporabi tehniko 
možganske nevihte. Nato pa mora učenec izmed vseh idej izbrati najbolj nenavadne in 
originalne ideje. Na ta način spodbujamo integrativno področje.  

Če učenec kaže premoč na integrativnem področju, Barbot in sodelavci (2015) priporočajo 
dejavnost, s pomočjo katere se učenec spomni zgodbo in jo pove učitelju. Nato naj učitelj 
pove svojo zgodbo, v njej pa naj uporabi elemente, ki jih je učenec uporabil v svoji zgodbi. 
Potem učenec pove svojo zgodbo na osnovi učiteljeve zgodbe.  
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Tudi v primeru, da je prevladujoče eno od področij – besedno-literarno ali slikovno-
likovno področje – je smiselno, da razvijamo obe področji (Barbot, idr., 2015). Barbot in 
sodelavci (2015) v tem primeru priporočajo aktivnost, s pomočjo katere učenec nariše 
risbo in ko z risanjem zaključi, pripoveduje zgodbo, ki temelji na risbi. 

Pravkar predstavljene aktivnosti lahko učitelj prilagodi in uporabi tudi pri poučevanju 
ostalih predmetov.  
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7. PRILOGE 
	

Priloga 1. Soglasje staršev za sodelovanje otrok pri testiranju s testom za ugotavljanje 
ustvarjalnega potenciala 

	

	

 



Univerza	v	Ljubljani	–	Pedagoška	fakulteta																																																						Maruša	Zabukovec;	magistrsko	delo	
	

84	
	

 

 


