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POVZETEK 
 

 

Ustvarjalnost je precej širok pojem in jo lahko najdemo na različnih področjih, tudi v 

tehniki in tehnologiji. To trditev smo v magistrski nalogi dokazali s številnimi primeri 

izvedbe ustvarjalnega pouka. Učitelj pa je tisti, ki učencem lahko ponudi tudi drugačne 

načine dela oz. tehnike ustvarjalnega reševanja tehniških in tehnoloških problemov. V 

magistrskem delu smo podrobno opredelili ustvarjalnost na splošno. Zanimal nas je sam 

proces nastajanja ustvarjalne ideje in merila, ki so potrebna, da je neka ideja sploh 

ustvarjalna. Pri tem smo poudarili tudi njeno uporabnost, namreč ni dovolj, da 

posameznik samo niza ideje, če nam te ne koristijo oz. niso uporabne. Z različnih 

vidikov smo predstavili vpliv okolja na ustvarjalnost in ugotovili, da imajo pomembno 

vlogo pri spodbujanju ustvarjalnosti pri učencih tudi učitelji. V nadaljevanju smo iz 

različnih virov med seboj primerjali ustvarjalnost in nadarjenost, saj se pogosto pojavi 

napaka v razumevanju teh dveh pojmov. Podrobneje smo predstavili pomen tehniške 

ustvarjalnosti, ki je skozi zgodovino močno vplivala na razvoj civilizacije. Zato je 

pomembno, da učence že na razredni stopnji spodbujamo k ustvarjalnemu mišljenju.  

 

V drugem delu magistrske naloge smo z vprašalnikom Tehnika in jaz anketirali 109 

učencev 5. razreda osnovne šole, saj smo želeli ugotoviti, kakšen je njihov odnos do 

predmeta tehnika in tehnologija (v okviru predmeta naravoslovje in tehnika). Prišli smo 

do ugotovitev, da so učenci najvišji rezultat na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 dosegli pri 

zavedanju, da je tehnika pomembna za življenje (M = 3,87), znanje, ki ga pridobijo, pa 

je koristno (M = 4,03). Po drugi strani pa so v povprečju M = 3,30 ocenili, da je tehnika 

zahtevna. Za namen poklicne usmeritve v tehniški poklic pa so v povprečju obkrožili 

M = 2,57. Večina vprašanih je odgovorila, da pri pouku tehnike ne bi nič spremenili, 

pogosti odgovori, med drugimi, pa so tudi, da si učenci želijo več zanimivih izdelkov, 

manj pisanja in nemira. Delo pa je nekaterim celo pretežko. Pri istem vzorcu smo 

preverjali tudi učinek ustvarjalnega reševanja tehniških in tehnoloških problemov, pri 

tem pa smo učence razdelili na eksperimentalno in kontrolno skupino. Obe skupini sta 

rešili predtest in posttest ustvarjalnosti, le da je bila eksperimentalna skupina med 

obema testoma deležna ustvarjalnih delavnic. Rezultati pri ponovnem reševanju 

posttesta v eksperimentalni skupini so pokazali statistično pomembne razlike od 



	  

predtesta. Učenci pa so v povprečju na posttestu zbrali 4,76 točke več kot na predtestu. 

Izračunali smo tudi učinek delavnic v eksperimentalni skupini v primerjavi s 

tradicionalnim poukom in ugotovili, da je ta srednje velik (Cohen d = 0,65). Model se je 

izkazal kot primeren za izobraževalno delo in omogoča enakomeren napredek, gledano 

tudi po spolu (α > 0,05). 

 

 

Ključne besede: tehniška ustvarjalnost, tehnike ustvarjalnega mišljenja, odnos do 

tehnike, test ustvarjalnosti 

  



	  

CREATIVE PROBLEM SOLVING OF TECHNICAL 

AND TECHNOLOGICAL ISSUES IN FIFTH GRADE 

OF ELEMENTARY SCHOOL 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Creativity is a rather broad concept, which can be found in several areas, including 

technical courses and technology. The thesis confirms this statement with several 

examples of implementation of creative lessons. The teacher is the person, who can 

offer their students alternative approaches or techniques of creative problem solving of 

technical and technological issues. The thesis introduces a general and detailed 

overview of creativity; the process of creating a creative idea and the standards, which 

are necessary to establish, if an idea is in fact creative. The usefulness of an idea is also 

important – it is insufficient if an individual only suggests ideas, which are not useful or 

cannot be implemented. The thesis introduces the effects of the environment to 

creativity from various perspectives; the findings suggest the teachers play an important 

part in encouraging creativity. The following part includes a comparison between 

creativity and talent by reviewing various sources to avoid a very often mistake in 

understanding these two terms. The importance of technical creativity is also discussed 

in detail, since it has strongly influenced the historical development of civilisation. It is 

very important to encourage the students to think creatively in the first grades of the 

elementary education.  

 

The second part of the thesis presents a survey Technical Course and I (Tehnika in jaz), 

which was filled out by 109 students in the fifth grade of an elementary school. The aim 

of the survey is to learn about their relationship to the technical and technological 

course (within the subjects of “Natural Sciences” and “Technical Course”). The 

findings suggest the students reached the highest results on the scale from 1 to 5 in the 

survey part of being aware technical course is important in their lives (M=3.87), and the 

knowledge they receive is useful (M=4.03). On the other hand, the students answered in 



	  

average M=3.30 they believe technical course is demanding. The students answered in 

average M=2.57 when asked if they have any intention of continuing their education in 

the course of a technical profession. Most of the participants answered they would not 

introduce changes to their technical course, while the most often answers, among 

others, included the students wish for more interesting products, less note taking and 

less disorder. Some have expressed they find it too demanding. The same sample of 

students were also tested for the effect of the creative problem solving of technical and 

technological issues, and the students were divided into an experimental and control 

groups. Both groups were given a pre-test and a post-test of creativity, while the 

experimental group participated in creative workshops between the tests. The results of 

the post-test in the experimental group have shown important differences to the pre-test. 

In average the students gathered 4.76 points higher on the post-test than on the pre-test. 

The effect of the workshops in the experimental group in comparison with the 

traditional course was also monitored and concluded it is of medium size (Cohen 

d=0.65). The model has been recognised as suitable for educational work and enables 

an even development considering the gender as well (α > 0.05). 

 

 

Keywords: technical creativity, creative thinking techniques, relationship towards 

technology, creativity test 
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1. UVOD 
 

 

Ustvarjalnost je del našega vsakdanjega življenja. Odraža se na številnih področjih. V 

magistrski nalogi nas zanima, ali smo ustvarjalni lahko tudi pri tehniki in tehnologiji. 

Odgovor najdemo v preteklih ustvarjalnih dosežkih na tehniškem in tehnološkem 

področju in v z njimi povezanem razvoju tehnološkega napredka in razvoju v 

gospodarstvu. Kako pa je z ustvarjalnim reševanjem problemov pri tehniki, v okviru 

predmeta naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole? Otrokom lahko pri pouku 

ponudimo kar nekaj problemskih situacij, ki jih poskusijo ustvarjalno rešiti. Pri tem pa 

lahko uporabimo različne oblike dela in tehnike ustvarjalnega reševanja. Učitelji so tisti, 

ki si morajo upati izvesti pouk na drugačen način in tako spodbuditi otroke k novim 

izzivom in kritičnemu razmišljanju. 

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 
Tehnološki napredek v zgodovinskem razvoju civilizacij igra zelo pomembno vlogo. V 

veliki meri je od tehnike in tehnologije odvisno gospodarstvo, ki spodbuja razvoj vedno 

novih ustvarjalnih produktov. Še več, ustvarjalnost je tretja najbolj zaželena lastnost 

oseb na trgu dela, poleg sposobnosti učinkovitega sporazumevanja in kritičnega 

razmišljanja (Avsec in Šinigoj, 2016). Učenci se srečajo z njo že zelo kmalu v otroštvu. 

Kot del obveznih predmetov pa jih spremlja tudi v osnovni šoli. Raziskave kažejo, da se 

navkljub umeščenosti v učni načrt, ustvarjalnost učencev le malo ali nič ne spreminja od 

6. do 9. razreda osnovne šole (Avsec in Modic, 2017). Dobro bi bilo vedeti, kakšno je 

stanje ustvarjalnosti pred tem obdobjem, v 5. razredu, ko se učenci že aktivno srečujejo 

s tehniškimi in tehnološkimi problemi pri vsebinah naravoslovja in tehnike. Glede na ta 

dejstva, nas zanima, kakšne so prednosti ustvarjalnega reševanja problemov pri tehniki 

in tehnologiji v osnovni šoli (v 5. razredu). Zanima nas tudi, kako odnos učencev do 

tehnike in tehnologije vpliva na reševanje tehniških in tehnoloških problemov oz. kako 

je povezan s samo ustvarjalnostjo učencev. 
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V začetnem delu magistrske naloge bomo na kratko predstavili značilnosti 

ustvarjalnosti ter se bolj podrobno osredinili na tehniško ustvarjalnost. Zanimalo nas bo, 

kaj sploh je tehniška ustvarjalnost in kako se odraža ter kakšen je njen pomen za 

civilizacijski razvoj. Širši del teoretičnega dela bomo namenili ustvarjalnemu reševanju 

tehniških in tehnoloških problemov že v osnovni šoli. Na tej točki bomo predstavili 

različne pristope, ki jih lahko izvedemo pri pouku, ter jih podkrepili z različnimi primeri 

dejavnosti. Podrobno bomo proučili tudi Učni načrt za naravoslovje in tehniko v 5. 

razredu osnovne šole, saj nas bo zanimalo, ali je v njem zapisano kaj o ustvarjalnosti. 

 

Problem, ki ga bomo predstavili v empiričnem delu magistrske naloge, se nanaša 

najprej na odnos, ki ga imajo učenci 5. razreda do tehnike in tehnologije. Nato pa nas bo 

zanimalo, ali ustvarjalne dejavnosti pri pouku tehnike in tehnologije spodbujajo 

učenčevo ustvarjalno mišljenje. Odnos do tehnike in tehnologije bomo preverili z 

vprašalniki. Za ugotovitev vpliva ustvarjalnega reševanja tehniških problemov na 

ustvarjalno mišljenje otrok pa bomo uporabili predteste in postteste ustvarjalnosti, ki jih 

med seboj tudi primerjamo.  

 

1.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Osrednji namen naše raziskave je bil poiskati možne povezave med odnosom učencev 

do TiT ter njihovim ustvarjalnim reševanjem tehnoloških problemov.  

 
Cilja raziskave (C 1-2): 

C1: Ugotoviti odnos, ki ga imajo učenci do tehnike v okviru predmeta (naravoslovje 

in) tehnika.  

C2: Ugotoviti, ali dejavnosti, pri katerih učenci ustvarjalno rešujejo tehniške in 

tehnološke probleme, spodbujajo njihovo ustvarjalno mišljenje. 

 

Raziskovalna vprašanja (RV 1-3): 

RV 1: Ali imajo učenci 5. razreda osnovne šole nadpovprečen odnos do predmeta 

(naravoslovje in) tehnika, in če da, v katerih komponentah odnosa se to kaže? 

RV 2: Kakšno je stališče/mnenje učencev 5. razreda o pouku tehnike?  
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RV 3: Kako ustvarjalni pouk pri tehniki in tehnologiji vpliva na ustvarjalno	  

mišljenje učencev 5. razreda osnovne šole? 

 

1.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
	  

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in eksplikativno eksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja.  

 

Z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja spoznavamo pedagoško 

problematiko, odnos do tehnike in tehnologije v 5. razredu, na ravni kakovosti in 

količine (Cencič, 2002). S to metodo ugotavljamo stanje v šoli, ne da bi ga vzročno 

pojasnjevali. Z eksplikativno metodo pa smo raziskovali vpliv ustvarjalnih delavnic. 

Osnovne teze bomo posplošili z vzorca na osnovno množico.  

 

Raziskovalni pristop je temeljil na kvantitativni in kvalitativni raziskavi. 

 

1.3.1 Vzorec 

 

V raziskavi je bilo udeleženih 109 učencev 5. razreda osnovne šole, v šolskem letu 

2017/2018. Raziskava je potekala v osnovnih šolah na območju osrednje Slovenije. 

1.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Učenci so med poukom rešili anketne vprašalnike, ki so bili predhodno pripravljeni. Pri 

pisanju so imeli vsi učenci enake pogoje. Vprašanja merijo zgolj želeno vsebino. Da je 

bil vprašalnik čim bolj občutljiv, smo vanj vključili večstopenjske lestvice. Pred 

začetkom ustvarjalnih delavnic so učenci rešili predtest, in sicer dokončati so morali 

določene oblike. Enak test so znova rešili po ustvarjalnih delavnicah. Oba testa pa smo 

nato med seboj primerjali glede na kriterije, ki so bili določeni vnaprej. Vsi učenci so 

reševali testa pod enakimi pogoji. Občutljivost se bo merila glede na predhodno 

določene kriterije.  
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1.3.3 Postopki obdelave podatkov 

 

Večina raziskave je temeljila na kvantitativnih postopkih obdelave. Pri prvih dveh 

raziskovalnih vprašanjih smo podatke analizirali s kvantitativnimi in kvalitativnimi 

postopki obdelave. Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala korelacija med 

rezultati iste skupine pri prvem reševanju testa in pri drugem reševanju testa. Uporabili 

smo tudi ustrezno programsko opremo za statistično obdelavo podatkov. 

1.4 PREGLED VSEBINE DRUGIH POGLAVIJ 
 

V drugem poglavju najprej predstavimo nekaj definicij ustvarjalnosti, nato predstavimo 

tudi proces ustvarjanja, merila ustvarjalne ideje, vpliv okolja na ustvarjalnost, razlike 

med ustvarjalnostjo in nadarjenostjo in merjenje ustvarjalnosti, pri tem izberemo bolj 

znane teste ustvarjalnosti. 

 

V tretjem poglavju predstavimo tehniško ustvarjalnost in njen pomen v samem razvoju 

tehnike in tehnologije. Zato je pomembno, da dajemo večji poudarek predmetu tehnika 

in tehnologija že v osnovni šoli, o čemer v nadaljevanju tudi pišemo.  

 

V četrtem poglavju predstavimo šest različnih tehnik ustvarjalnega reševanja tehniških 

in tehnoloških problemov, ki jih lahko uporabimo v šoli. 

 

V petem poglavju se osredinimo na izvedbo empiričnega dela. Poročamo, kakšna je bila 

kvaliteta vzorca, vrsta in zanesljivost instrumentov uporabljenih v raziskavi. V celoti je 

predstavljen kontekst raziskovalnega dela.  

 

V šestem poglavju predstavimo dobljene rezultate in jih interpretiramo. 

 

V sedmem poglavju diskutiramo o dobljenih rezultatih ter odgovorimo na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

 

V osmem poglavju ali sklepnem delu predstavimo pomen pridobljenih podatkov za 

nadaljnje raziskave in za spremembe v šolstvu. Zanima nas tudi, kaj bi se še dalo 

raziskati na tem področju. 
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2. USTVARJALNOST 
 

 

»Beseda ustvarjalnost, oziroma tujka kreativnost, izvira iz latinske besede creo, kar 

pomeni narediti« (Pečjak in Štrukelj, 2013: 13). Vse do danes je nastalo kar nekaj 

definicij ustvarjalnosti. Nekatere so krajše, kot npr. »Ustvarjalnost je proces oblikovanja 

novih idej« (Florjančič, S. Zajc, 2002). Obstajajo pa tudi bolj razširjene definicije, npr. 

Juliet Desailly navaja, da ustvarjalnost povezujemo z dejanji, kot so: razmišljanje zunaj 

okvirov, izražanje samega sebe, ustvarjanje novih idej in tveganje (2012: 12). Vsem 

definicijam pa je skupno to, da pomenijo novost. 

 

2.1 PROCES ALI FAZE USTVARJANJA 
 

Eno izmed najbolj uveljavljenih teorij o fazah reševanja problemov v svojih knjigah in 

raziskavah povzemajo številni avtorji oz. psihologi. Nastala je v času 1. svetovne vojne, 

ko je nemški psiholog Wolfgang Köhler proučeval šimpanze in njihovo reševanje 

miselnih problemov (Makarovič, 2003). Na osnovi njegovih ugotovitev so nastale štiri 

faze, ki si sledijo v spodnjem zaporedju.  

   

1. faza: EKSPLORACIJA 

V tej fazi se seznanjamo s problemom, tako da zbiramo informacije in intenzivno 

razmišljamo o njem (B. Babšek, 2009). Pri tem ne vemo, kakšen bo končni cilj.  

 

2. faza: INKUBACIJA 

Po začetnem neuspehu se nekoliko odmaknemo od problema in o njem sploh ne 

»razmišljamo« oz. razmišljamo, a se tega ne zavedamo, saj ti procesi potekajo v naši 

podzavesti (prav tam, 2009).  

 

3. faza: ILUMINACIJA 

Tretja faza nastopi po navideznem ustvarjalnem premoru, po katerem pridemo do 

nenadne rešitve oz. nenadnega navdiha ali aha-doživetja (prav tam, 2009: 85). S 

podobnim doživetjem imamo opravka skoraj vsak dan, ko se poskušamo nečesa 
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spomniti pa se nikakor ne moremo. Po določenem času pa se nam kar naenkrat utrne 

ideja (aha-doživetje).  

 

4. faza: ELABORACIJA 

V zadnji fazi pa preverjamo rešitev problema in njegove izpeljave (Makarovič, 2003).  

V psihološki znanosti lahko opazimo tudi druge teorije o ustvarjalnem procesu ali pa so 

faze ustvarjalnega procesa različno poimenovane. Tako na primer, Poincaré popolnoma 

enako razlaga ustvarjalni proces, le da prvo fazo imenuje preparacija, zadnjo pa 

verifikacija (Poincaré, 1970).  
   

 2.2 MERILA USTVARJALNE IDEJE 
 

Merilo ustvarjalne ideje je originalnost, zaradi katere je ideja nekaj posebnega in 

nenavadnega (B. Babšek, 2009). Izvirne oz. originalne ideje so tiste, ki odstopajo od 

povprečja in ki so v množici odgovorov na določeno vprašanje redke oz. med manj 

pogostimi odgovori (prav tam, 2009).  

 

Največja prepreka pa ni v tvorjenju originalnih oziroma izvirnih idej, saj jih ima 

posameznik po navadi kar veliko. Problem se pojavi, ko moramo izbrati pravo idejo, ki 

je najbolj primerna za rešitev problema. To dokazuje raziskava, v kateri je sodelovalo 

več kot dvesto ljudi, ki so poskusno tvorili več kot tisoč idej za nova podjetja. V 

raziskavi so ugotovili, da je 87 odstotkov idej izvirnih, vendar vse ideje niso 

funkcionalne oz. uporabne, zato je večji problem kot tvoriti ideje, najti pravo (L. J. 

Kornich in Ulrich, 2011). V raziskavi je bilo prav tako ugotovljeno, da kadar skupina 

oz. vsak posameznik vzporedno rešuje določen problem, se pogosto zgodi, da se ena 

ideja lahko pojavi večkrat, vendar se to zgodi zanemarljivo malokrat (prav tam, 2011). 

Prav tako obstaja pozitivno razmerje med številom podobnih idej in njihovo vrednostjo, 

medtem ko so ideje, ki so najmanj podobne drugim, na splošno manj vredne (prav tam, 

2011). Osebe, ki rešujejo problem, moramo pri njihovem delu omejiti z določenimi 

parametri, saj lahko v nasprotnem primeru dobimo preveliko število idej, ki nam ne 

pridejo prav in niso uporabne (prav tam, 2011). 
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Objektivno vrednotenje ustvarjalne ideje je drugačno kot pri konvergentnih nalogah, 

kjer je možna samo ena pravilna rešitev. Pri ustvarjalnem razmišljanju pa je možnih več 

rešitev, za katere je težje ohranjati objektivno vrednotenje.  

 

Z vprašanjem, kako vemo, da je neka ideja sploh obetavna, se je ukvarjal prof. Justin 

Berg v svoji doktorski disertaciji (M. Berg, 2015). Dvema skupinama ljudi je pokazal 

posnetke cirkuških nastopov in jih pozval, naj ocenijo, kako uspešni bodo ti nastopi pri 

več kot 13.000 gledalcih (prav tam, 2015). Prva skupina ocenjevalcev so bili cirkusanti 

sami, ki so ocenjevali svoje nastope. V drugi skupini pa so posnetke ocenjevali 

upravniki cirkusov. Izkazalo se je, da so cirkusanti v primerjavi z upravniki cirkusov 

slabše predvidevali o uspehu svojih nastopov in so jih v povprečju ocenili bolje, kot pa 

se je kasneje izkazalo pri gledalcih (prav tam, 2015). Glede na raziskavo bi lahko 

sklepali, da imajo po navadi ustvarjalci prevelika pričakovanja do svojih idej in so zato 

manj objektivni. 

 

2.3 VPLIV OKOLJA NA USTVARJALNOST 

 

Slovenski psiholog Jan Makarovič v svoji obsežni knjigi z naslovom Antropologija 

ustvarjalnosti v enem izmed poglavij obravnava tudi vpliv okolja na ustvarjalnost. 

Glede na različne raziskave ga razdeli na tri nivoje, in sicer v mikronivo spada družina, 

ki omogoča, da se posameznikove genetske dispozicije sploh razvijejo ali pa so ravno 

zaradi vpliva družine zatrte (2003). Na tej točki izpostavi tudi dejstvo, da imajo otroci iz 

privilegirane družine večje možnosti za razvoj svoje ustvarjalnosti kot tisti, ki izhajajo 

iz prikrajšane družine (prav tam). Mikronivoju sledi mezonivo, v katerega spadajo 

mentorji in šola. V tem delu avtor navaja, da imajo otroci že od rojstva težnjo, da bi 

postali enaki odraslim, zato na razvoj ustvarjalnosti vpliva predvsem gibanje otrok v 

družbi odraslih, ne pa v družbi svojih vrstnikov (prav tam). Zadnji nivo pa je 

makronivo, v katerega spada širša družba. Tudi ta lahko v določenem prostoru in času 

spodbuja ali pa zavira ustvarjalnost posameznika (prav tam).  

 

O nekoliko drugačnih ugotovitvah, na podlagi številnih raziskav, piše Adam Grant. 

Vlogi vzornikov pripisuje večji pomen za spodbujanje ustvarjalnosti kot vlogi staršem 

(2016). Ti lahko samo do neke mere vplivajo na otrokovo ustvarjalnost, a na določeni 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

8	  

točki mora odraščajoča oseba najti svoje vzornike na izbranem področju (prav tam, 

195). Vzorniki so pogosto uspešni vrstniki ali pa mentorji v šoli oz. mentorji 

zunajšolskih dejavnosti. Torej bi po vsem tem lahko sklepali, da starši najbolje vplivajo 

na otrokovo ustvarjalnost tako, da mu omogočijo stike z različnimi vzorniki. 

 

Oba avtorja, med drugimi, dajeta tudi velik pomen otrokovim mentorjem. Ta podatek je 

koristen v šolstvu, saj opominja, kako pomembno vlogo imajo lahko učitelji pri 

spodbujanju ustvarjalnosti. Otroka lahko motivirajo za ustvarjalno iskanje rešitev pri 

kateremkoli predmetu.  

 

Eden izmed vodilnih psihologov na področju ustvarjalnega mišljenja, Edward de Bono, 

je več kot 30 let poučeval najširši razpon ljudi (od otrok do starostnikov) ustvarjalnega 

razmišljanja in kot sam trdi, je ustvarjalnost veščina, ki se jo lahko naučimo, jo 

razvijemo in uporabljamo (de Bono, 2007: 10). 

 

2.4 USTVARJALNOST IN NADARJENOST 
 

Ko govorimo o nadarjenih in ustvarjalnih otrocih, jih po navadi povežemo z dvema 

načinoma mišljenja, in sicer za nadarjene učence je značilno, da so izjemno dobri pri 

reševanju konvergentnega tipa nalog, za katere velja, da imajo eno možno rešitev, ki je 

povsem logične narave (B. Babšek, 2009). Medtem ko so ustvarjalni učenci bolj uspešni 

pri reševanju divergentnih nalog, ki ponujajo več možnih rešitev, za katere pa ni nujno 

da so logične, ampak so bolj ustvarjalne narave (prav tam, 2009:).  

 

Adam Grant na konkretnih primerih opisuje razlike med nadarjenimi in ustvarjalnimi, in 

sicer nadarjeni otroci izstopajo na določenem področju in do popolnosti obvladujejo to, 

kar počnejo (Grant, 2016). Vzemimo za primer otroka, ki je glasbeno nadarjen in do 

popolnosti obvladuje igranje na klavir, vendar po Grantovih besedah ta otrok ne dela 

ničesar novega oz. ničesar, kar bi bilo ustvarjalnega. Svoje trditve v nadaljevanju 

podkrepi z raziskavami psihologinje Ellen Winner, ki je prišla do ugotovitev, da 

nadarjeni otroci, ko odrastejo, dosežejo veliko na svojem področju in zasedajo vodilne 

položaje, le majhen delež nadarjenih otrok pa postane uspešnih odraslih ustvarjalcev 

(Winner v Grant, 2016: 23).  
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Nadarjenih in ustvarjalnih otrok ne moremo popolnoma ločiti, saj bi to pomenilo, da 

nadarjen otrok ne more biti tudi ustvarjalen (D. Eynon, 2002). Seveda obstajajo otroci, 

ki so nadarjeni in ustvarjalni hkrati. Moramo pa se zavedati, da niso vsi nadarjeni otroci 

tudi ustvarjalni in obratno (prav tam, 2002). Napisano drugače, zunaj svojega 

posebnega področja, na katerem blesti, ni nadarjena oseba pogosto nič bolj ustvarjalna 

od drugih (prav tam, 2002).  

 

2.5 MERJENJE USTVARJALNOSTI – TESTI 
 

Za merjenje ustvarjalnosti pri ljudeh je nastalo kar nekaj testov. Sami smo poiskali 

nekaj najbolj znanih, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

	  

2.5.1 Guilfordov test ustvarjalnosti 

 

J. P. Guilford je psiholog, ki je veliko prispeval k psihologiji ustvarjalnosti. Prvi je 

namreč opredelil konvergentno in divergentno mišljenje (Guilford, 1976). 

Konvergentno mišljenje je usmerjeno v eno smer in daje eno rešitev, medtem ko 

divergentno mišljenje ponuja več možnih rešitev (prav tam, 1976). Slednje pa 

povezujemo z ustvarjalnim mišljenjem (Musek, 2005). Točkovanje v testu 

ustvarjalnosti je sestavljeno iz štirih kriterijev: originalnost ali izvirnost, fleksibilnost, 

tekočnost in podrobnejša izvedba (Guilford, 1976). 

 

2.5.2 Torranceov test ustvarjalnosti 

 

E. Paul Torrance je svetovno poznan psiholog, ki je proučeval ustvarjalnost. Najbolj 

znan pa je njegov test ustvarjalnosti (TTCT – Torrance Test of Creative Thinking). 

Naredil ga je leta 1966, od takrat pa je bil test že štirikrat prenovljen (Kim, 2006). 

Torranceov test ustvarjalnega mišljenja je sestavljen iz besednega in slikovnega dela, ki 

se delita na A in B del oziroma predtest in test (prav tam, 2006). Delitev omogoča 

ponovno preverjanje ustvarjalnosti po določenem časovnem obdobju. Pri besednem 

testu se preverja šest aktivnosti, to so spraševanje, izmišljanje vzrokov, izmišljanje 
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posledic, izboljšanje izdelka, nenavadni načini uporabe kartonskih škatel in nenavadna 

vprašanja (Torrance, 2009). Pri slikovnem testu pa se preverjajo tri dimenzije, to so 

konstrukcija risbe, dokončanje risbe in ponavljajoče se oblike linij in krožcev (Kim, 

2006). Testiranci so med reševanjem časovno omejeni. 

 

2.5.3 REM (Remote Associates Test) 

 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je nastal test ustvarjalnosti RAT (Remote 

Associates Test) (Mednick v Cropley, 2000), ki danes skorajda ni več v uporabi. Test 

temelji na predpostavki, da so nekateri ljudje bolj ustvarjalni od drugih in jih glede na to 

tudi deli na boljše in slabše (Cropley, 2000). Test sestavlja 30 naključnih besed. Naloga 

testiranca je, da k naključnim besedam doda še eno svojo, ki bi kar najbolje povezala 

vse besede v smiselno celoto. Če testirancu to uspe, je njegov odgovor pravilen (prav 

tam, 2000). 

 

2.5.4 TCT-DP (Test for Creative Thinking – Drawing Productions) 

 

Test ustvarjalnosti TCT-DP (Test for Creative Thinking – Drawing Productions) je bil 

zasnovan tako, da zrcali bolj celovit koncept ustvarjalnosti kot tradicionalni testi 

divergentnega razmišljanja (Urban, 2005). Preizkus je namenjen različnim starostnim 

skupinam. Vsebuje nepopolne oblike, ki spodbudijo testirance k največji možni 

fleksibilnosti. Namesto konceptov in simbolov test vsebuje figuralne fragmente, ki so 

brez jasnega pomena (prav tam, 2005). Tako je na testu vsega skupaj šest figuralnih 

elementov, ki so drugačni v obliki, geometrični in negeometrični, okrogli in ravni, 

edinstveni in kompozicijski, prekinjeni in neprekinjeni, znotraj in zunaj podanega 

okvirja, postavljeni neenakomerno v dani prostor in nedokončani (prav tam, 2005). 

Testiranci na koncu vpišejo čas reševanja testa (na voljo imajo do 15 minut). Test je 

namenjen ponovnemu reševanju, saj testiranci najprej rešijo predtest, po določenem 

času pa posttest. Testa sta si med seboj podobna, razlika je le v tem, da je posttest 

prezrcaljen. Urban in Jellen (1986 v Urban, 2005) sta za dani test sestavila 14 kriterijev 

ocenjevanja, ki so bili za namene pedagoške raziskave na tehniškem področju že 

prevedeni in dopolnjeni. 
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3. USTVARJALNI POUK VSEBIN TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE 
 

 

Ustvarjalnost je prisotna na različnih področjih, tako tudi v tehniki in tehnologiji. 

Posledično smo zaradi tehniške ustvarjalnosti pridobili veliko novih tehnoloških 

sredstev in znanja, kar je skozi zgodovino spremenilo naš način življenja. Zato je 

pomembno, da učitelji s svojim znanjem učence usmerjajo v smeri tehniške 

ustvarjalnosti. 

  

3.1 TEHNIŠKA USTVARJALNOST 
 

Tehniško ustvarjalnost Papotnik (1991) razlaga kot zmožnost posameznika za 

preoblikovanje materiala in energije v dobro človeka. Opredelitve se prostorsko tudi 

razlikujejo, v nekaterih državah tehniško misleči človek pridobi naziv inovator (prav 

tam, 1991). Za ustvarjalnost velja, da jo ima vsak posameznik in jo lahko razvija z 

nenehnim postavljanjem novih problemskih situacij (de Bono, 2007).  

 

Ustvarjalna ideja je odvisna od posameznikovih ustvarjalnih tehničnih sposobnosti, kot 

so sposobnost opazovanja (tehničnih pojavov in naprav), prostorskega predstavljanja 

(razdalj, razmerij, figur, oblik ipd.), razumevanja tehničnih problemov (pravilno in hitro 

dojemanje strukture tehnične naprave, ugotavljanje zvez med deli in celoto, 

medsebojnega odnosa naprave z drugimi napravami, podobnimi po funkciji in 

različnimi po strukturi), konstruktivne fantazije in konstruktivnega mišljenja 

(fantazijsko oz. miselno ustvarjanje nove konstrukcije) in druge sposobnosti (Sagadin v 

Papotnik, 1991). 

 

Glede na intenzivnost tehniško ustvarjalnost ločimo (prav tam, 1991): 

1. Racionalizacijo – na modelu se izvede manjša dopolnitev ali popravek. 

2. Novatorstvo – izdelek je preoblikovan do te stopnje, da je ta skoraj nov. 

3. Tehniški izum – izdelek predstavlja novo rešitev tehniškega problema.  
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3.1.1 Pomen tehniškega in tehnološkega napredka za razvoj civilizacije 

 

Za tehniko in tehnologijo kot znanost velja, da sistemsko izkorišča različne veje 

znanosti in jih produktivno izrablja. Napisano drugače je znanstvenik usmerjen bolj k 

teoretičnim vprašanjem svoje vede, iznajditelj pa stvarnost izumlja (Pečjak in Štrukelj, 

2013: 22)  

 

Boj za obstanek je skozi zgodovino narekoval razvoj prvih tehnologij. Človek je že v 

najstarejši kameni dobi stremel k temu, da bi si prilagodil okolje. Namesto da bi se s 

plenom spopadel z golimi rokami, se je znašel drugače in si izdelal orožje. Za varnost 

pred zunanjimi vplivi iz okolja so začeli zidati prva bivališča ipd. Večino iznajdb iz 

preteklosti se je skozi zgodovino izpopolnjevalo v smeri večje uporabnosti. Od pisanja 

na skale v jamah do pisalnega stroja, računalnikov in množičnega tiska; od balona do 

letala, nadzvočnih letal in poletov z daljinskim upravljanjem ali pa od ročnega do 

strojnega obdelovanja poljskih površin. 

   

3.2 RAZLOGI ZA SPODBUJANJE OTROKOVEGA 

USTVARJALNEGA MIŠLJENJA PRI TEHNIKI 
	  

Otroci se s tehniško ustvarjalnostjo srečajo že pred vstopom v šolo. Pogosto ustvarjajo 

preko igre, bodisi gradijo stolpe iz različnih materialov ali izdelujejo zanimiva 

skrivališča, v katerih se igrajo ipd. Zato jim je po vstopu v šolo tehniška ustvarjalnost 

tudi razumljiva in domača (Slavinec, 2003). Zaradi tega je pomemben posvet, kako bi te 

aktivnosti ohranjali tudi na začetku otrokovega šolanja in tako vplivali na njegov 

nadaljnji razvoj (prav tam, 2003: 8). Na strokovnem posvetu Zveze za tehniško kulturo 

Slovenije je prof. dr. Avguštin Lah opozoril, da moramo podpreti razvoj in kakovost 

izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti, da bomo lahko konkurirali svetovnemu 

gospodarstvu. Pri tem pa je poudaril, da je prav ustvarjalnost ključnega pomena za 

napredek v tehnološkem razvoju (2003). 

 

Na splošno za vsakega človeka velja, da je ustvarjalno bitje in kot takemu mu monotono 

ali rutinsko delo pogosto ne ustreza, saj pri tem ne more izražati samega sebe v izdelku. 
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Skozi ustvarjalne delavnice pa svojo osebnost izraža na vedno višji strokovni, 

osebnostni in kulturni ravni (Florjančič in S. Zajc, 2002).  

 

3.3 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI 
 

Velik problem pri predmetu tehnika in tehnologija je v tem, da je ur namenjenih za ta 

predmet v osnovni šoli premalo, kar pa je v popolnem nasprotju s sodobnim svetom, v 

katerem nas tehnika obdaja vsepovsod (Fišer, 2012). Tudi kakovost poučevanja je 

pogosto slabša, saj ure pogosto izvajajo učitelji drugih predmetov, ki jim primanjkuje ur 

(prav tam, 2012). Posledično se za nadaljnje tehniško šolanje odloča premalo učencev, 

saj se raje usmerijo v druge poklice. Na ta način pa izgubljamo talente na področju 

tehnike (prav tam, 2012).  

 

Trenutno stanje v Sloveniji je takšno, da že primanjkuje delavcev in strokovnjakov na 

vseh nivojih in v vseh panogah (Prešern, 2012). Prav tako se je pojavil problem 

izostanka priznanih strokovnjakov, ki bi imeli znanja, interes in motivacijo za 

inovatorstvo oziroma za razvijanje novosti s širšega in ožjega področja tehnike (prav 

tam, 23).  

 

Navajamo raziskavo, v kateri je sodelovalo 154 učenk in učencev 8. in 9. razredov 

osnovne šole. V njej je bilo ugotovljeno, da je odnos učencev do tehnike in tehnologije 

sicer povprečen (Jenstrle, 2017: 48). Za poklic s tega področja pa bi se odločilo več 

učencev kot učenk, kljub temu pa se oboji zavedajo pozitivnega vpliva tehnike in 

tehnologije za razvoj (prav tam, 2017: 48). 

 

3.4 INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO USTVARJANJE PRI TEHNIKI 

IN TEHNOLOGIJI 
 

Učenci so lahko ustvarjalno aktivni tako individualno kot skupinsko. Individualno delo 

po navadi izberemo takrat, ko želimo, da se vsak učenec samostojno preizkusi pri 

reševanju problemov (Florjančič, S. Zajc, 2002: 66). Otroci se prav tako izražajo skozi 
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individualno delo, hkrati pa ustvarjalno reševanje vpliva na njihovo vztrajnost pri delu 

(J. Desailly, 2012: 50).  

  

V razredu, v katerem je več učencev, pa lahko organiziramo tudi skupinsko obliko 

ustvarjalnega reševanja tehniških in tehnoloških problemov. Za uspešno izvedbo pa 

moramo upoštevati, da mora imeti vsak učenec točno določeno nalogo v skupini 

(Desailly, 2012: 51). Pogosta je namreč napaka, da učenci zgolj sedijo skupaj za isto 

mizo in navidezno dajejo vtis, da skupinsko sodelujejo, v resnici pa ustvarjajo vsak 

zase. Dokazano je, da je skupinska oblika dela zelo učinkovita pri spodbujanju 

razmišljanja posameznika, vendar morajo biti zagotovljeni določeni pogoji, kot so 

pozitivna neodvisnost, osebna interakcija, individualna odgovornost v skupini, znanje o 

sodelovalnih veščinah in skupinska analiza dela (Johnson in Johnsov (1990) v Padget, 

2013: 108). 

 

3.5 USTVARJALNA UČILNICA 

 

Sodobni svet se na tehnološkem področju v razvitih državah hitro spreminja. Na trgu je 

vse več novih tehnoloških izdelkov, s katerimi so v stiku tudi otroci. Na tej točki si 

postavljamo vprašanje, ali se metode in oblike dela temu prilagajajo v kombinaciji s 

stalnim ustvarjalnim razvojem. Zato je zelo pomembo, da učitelj oblikuje okolje, v 

katerem bodo otroci osmišljali vsebino in jo lahko tudi uporabili v vsakdanjem 

življenju. Učitelji so odgovorni za ustvarjalno okolje v šolah.  

Sem sodi tudi priprava ustvarjalne učilnice, postavitev miz in stolov, ustvarjalni kotički, 

barva sten in okrasitev učilnice (Slika 1, 2). 
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Slika 1: Primer razporeditve miz in stolov za skupinsko delo 

(pridobljeno s: https://www.artcobell.com/blossomwood-elementary/2018) 
 
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
 

Slika 2: Primer tehniškega kotička 

(pridobljeno s: http://love5thgrade.blogspot.si/2014/11/take-short-tour-of-my-classroom-for.html/2018) 
 
 
Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov povezujemo z realnimi 
vsebinami, zato lahko učence odpeljemo tudi ven iz učilnice in jim predstavimo 
resnične probleme. 
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3.6 USTVARJALEN UČITELJ 
	  

Različni viri navajajo podobne lastnosti učitelja, ki vodi ustvarjalen pouk tehnike in 

tehnologije. Učitelj mora namreč obvladati tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej, pri 

čemer ohranja pravo mero humorja, sproščene odnose in prijetno ozračje (Florjančič in 

S. Zajc, 2002). Motivacijo za delo pri učencih doseže tako, da spoštuje delo vsakega 

učenca in jim omogoči možnost izbire (prav tam, 2002). Profesor Bill Lucas je nazorno 

naštel nekaj ključnih lastnosti učitelja, ki so pomembne za ustvarjalno izvedbo pouka: 

– sprejema učenčeve ideje; 

– spodbuja aktivno in ne pasivno učenje; 

– upošteva učenčeve interese, tudi če niso v skladu s kurikulom; 

– upošteva različne učne stile, ne le enega; 

– spodbuja in raziskuje čustvene odzive; 

– postavlja vprašanja in ne trditev; 

– dopušča dvoumnost, ne le gotovosti; 

– dopušča odprta vprašanja in ne sklepa prehitrih zaključkov; 

– poznan je po tem, da zna učence presenetiti, ni le predvidljiv; 

– uporablja različne tehnike ustvarjalnega poučevanja; 

– ustvarjalen pouk izvaja v različnih okoljih; 

– vključuje tako vizualne kot zvočne pripomočke; 

– vključuje otipljive primere in aktivnosti, zasnovane na osnovi izkušenj; 

– spodbuja tako skupinsko kot individualno delo (Lucas v J. Desailly, 2012: 86–87). 

 

Juliet Desailly izpostavi pogosto napačno mišljenje učiteljev, ki sami zase trdijo, da niso 

ustvarjalni (2012). O tem so prepričani, vendar s tem po navadi mislijo, da niso 

ustvarjalni v umetnosti. Njihovo prepričanje je zmotno, saj smo ustvarjalni lahko na 

različnih področjih, ne le v umetnosti. Razumevanje svoje lastne ustvarjalnosti pa 

vpliva na vodenje ustvarjalnega pouka (prav tam, 2012). 
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3.7 TEŽAVE PRI USTVARJALNEM POUČEVANJU TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE 
 

Obstajajo raziskave, ki dokazujejo neskladja med ustvarjalnostjo učencev v šoli in zunaj 

nje. Več ustvarjalnosti so na podlagi različnih testov pokazali učenci zunaj šole (Runko, 

Acar in Cayrdag, 2017). Nastale so različne interpretacije teh rezultatov, pri čimer je 

eden ta, da imajo učenci ustvarjalni potencial, kar dokazujejo njihove ustvarjalne 

dejavnosti in dosežki zunaj šole, vendar se ti potenciali ne prikazujejo v šoli morda zato, 

ker običajno obstaja več strukture in več omejitev v šoli, ustvarjalnost pa pomeni 

samostojnost in neodvisnost (prav tam, 2017). Zagotovo ne moremo trditi, da to čisto 

povsem velja tudi za slovensko šolstvo, saj so bile raziskave narejene v tujini. Lahko pa 

dejstva vzamemo v razmislek. 

 

Poleg določenih omejitev, ki jih predpisuje šola, pa samo načrtovanje ustvarjalnega 

pouka zna biti stresno za učitelja. Za to so krivi številni dejavniki, kot na primer strah 

pred neuspešnimi rezultati, ukvarjanje z vedenjsko težavnimi učenci, pisanje 

preobsežnih poročil in sprotnih evalvacij o ustvarjalnem poučevanju, preverjanje in 

ocenjevanje znanja, pomanjkanje časa ipd. (Starbuck, 2012). 

 

Po pregledu učbeniškega gradiva za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole 

smo ugotovili, da tehniške naloge pogosto usmerjajo učence pri ugotovitvah oz. izdelavi 

določenega izdelka. Spodnja slika prikazuje del naloge, v kateri so učencu podana jasna 

navodila, kako mora sestaviti model gugalnice (Slika 3). 
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Slika 3: Primer tehniške naloge z navodili 

(povzeto po: Florjančič, Skribe Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., Zajc, S (2016). Raziskujemo in 
gradimo 5. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. Razredu osnovne šole. Ljubljana: 

DZS. Str. 74). 
 
S praktičnim primerom pa so po navadi povezane še naloge. Primer na sliki 4 prikazuje 
nalogo dopolnjevanja. 
 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Primer dopolnilne naloge 

(povzeto po: Grubelnik, Marhl, Čuješ, R., Virtič, Mastnak (2996). Raziskujem in ustvarjam 5. Delovni 
zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 

72) 
 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

19	  

3.8 USTVARJALNO POUČEVANJE V UČNEM NAČRTU ZA 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V 5. RAZREDU 
	  

Predmetnik se je skozi zgodovino spreminjal glede na potrebe družbe. Tako je v starem 

Rimu izobraževanje temeljilo na sedmih liberalnih umetnostih ali znanostih: slovnici, 

formalni zgradbi jezika; retoriki, kompoziciji in predstavitvi argumenta; dialektiki, 

formalni logiki; aritmetiki, geometriji; glasbi in astronomiji (Robinson, 2015: 126). 

Kasneje v času renesanse pa so nekatere šole uvedle druge predmete, vključno s 

črkovanjem in gledališko vzgojo, plesom in glasbo, risanjem in športom (rokoborba, 

sabljanje, streljanje, rokomet in nogomet) (prav tam, 2015: 126).  

 

Danes prevladuje povsem nova vrsta učnega načrta, saj je prišlo v družbi do korenitih 

sprememb, in sicer naraščajoči vpliv tehnologije in znanosti je spreminjal intelektualno 

ozračje; industrializacija je spremenila gospodarsko pokrajino in psihologija je, kot 

nova znanost, prišla do novih ugotovitev inteligentnosti in učenja (prav tam, 2015). 

 

Za 5. razred so v osnovni šoli predvideni naslednji obvezni predmeti: slovenščina (175 

ur), matematika (140 ur), naravoslovje in tehnika (105 ur), družba (105 ur), angleščina 

(105 ur), šport (105 ur), likovna umetnost (70 ur), glasbena umetnost (52,5 ur) in 

gospodinjstvo (35 ur) (Učni načrt, 2011).  

 

Za vsak predmet je predviden učni načrt, to je šolski dokument, ki je sestavljen iz 

posameznih tem, splošnih in operativnih ciljev, standardov znanja in didaktičnih 

priporočil. Učiteljem služi kot vodilo, kaj naj bi učenci znali do konca šolskega leta. 

Vsebina tehnike in tehnologije v 5. razredu spada k predmetu naravoslovje in tehnika. 

Od skupnega števila ur pa je tretjina namenjena tehniki, naravoslovju pa dve tretjini 

(Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011).  

  

Ob pregledu Učnega načrta za naravoslovje in tehniko lahko opazimo, da je v njem 

poudarek tudi na ustvarjalnem poučevanju. Že med splošnimi cilji je zapisano, da si 

učenci ob opazovanju postavljajo vprašanja, načrtujejo, konstruirajo in oblikujejo nove 

tehnične sisteme. Naučijo se presojati smotrnost in učinkovitost tehnoloških postopkov 

in tehniških sredstev za doseganje zastavljenih ciljev in za natančno oceno gospodarske 
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obetavnosti (prav tam, 2011). Med podrobnim pregledom operativnih ciljev 

ustvarjalnosti nismo zasledili, zato bi lahko v tem primeru upoštevali, da daje Učni 

načrt učiteljem svobodo pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa pri tehniki. 

Pomembno je zgolj to, da so določeni cilji ob koncu leta doseženi. Za pomoč pa vsebuje 

priporočila, ki lahko pomagajo učitelju pri načrtovanju. V njih je, med drugim, 

zapisano, da naj bodo glavno vodilo učiteljevega načrtovanja, didaktični pristopi, v 

katerih bo dovolj prostora za učenčeve ideje in za doseganje ciljev (prav tam, 2011). 
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4. TEHNIKE USTVARJALNEGA REŠEVANJA 
TEHNIŠKIH IN TEHNOLOŠKIH PROBLEMOV 

	  

	  

Tehnik ustvarjalnega mišljenja je veliko. Zato jih bomo v nadaljevanju predstavili le 

nekaj, ki jih lahko uporabimo tudi v razredu. Pri tem pa moramo upoštevati, da tehniko 

oz. zahtevnost naloge prilagodimo učenčevim sposobnostim. 

 

4.1 MORFOLOŠKA MATRIKA 
 

Morfološka matrika je tehnika, s pomočjo katere si lahko pomagamo pri izbiri 

najprimernejše rešitve, npr. radi bi izdelali stojalo za sladice za šolsko prireditev. 

Problem moramo najprej razčleniti na več dimenzij (npr. material, oblika, velikost 

odlagalne površine ipd.) (Osterag in E. Osteragova, 2012). Vsaki dimenziji nato 

poiščemo različne variacije (prav tam, 2012).  

 

V preglednici 1 je predstavljen primer morfološke matrike. Črta predstavlja eno izmed 

možnih kombinacij sestave šolskega podstavka za slaščice (teh je seveda lahko več).  

 
Preglednica 1: Primer morfološke matrike. 
 
Dimenzija Variacije 

Material stiropor les plastika karton kovina 

Oblika štirikotna trikotna okrogla pravokotna oblika torte 

Velikost 

odlagalne 

površine  

20 x 20 

cm 

30 x 30 cm 40 x 40 cm 50 x 50 cm 60 x 60 cm 

Višina 0 cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 

Barva črna rdeča modra bela pisana 

Število 

stojal 

1 2 3 4 5 
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Izvirne kombinacije lahko razdelimo na dve skupini: znane in obstoječe rešitve in do 

sedaj še ne obstoječe rešitve (količinsko širša skupina) (prav tam, 2012).  

 

Morfološka analiza je sestavljena iz več faz (prav	  tam,	  2012): 

1. Natančna analiza in opredelitev problema.  

2. Specifikacija dimenzij (primerno je, da smo omejeni na bistvene dimenzije).  

3. Seznam variacij.  

4. Specifikacija ničelnih polj (neznane, nerealne kombinacije).  

5. Specifikacija polj z že znanimi rešitvami.  

6. Poudarek na zanimivih poljih, ki bi jih bilo smiselno proučiti.  

 

4.2 METODA PRISILNIH POVEZAV 
 

Za metodo prisilnih povezav je značilno, da iz ustreznega gradiva (seznama pojmov) 

naključno izberemo dva pojma, in kot pove že ime samo, smo prisiljeni ta dva pojma 

povezati v novo ustvarjalno idejo. Torej, če iščemo idejo za šolsko masko, lahko 

vzamemo določen seznam pojmov, naključno izberemo dva ali tri pojme in med njimi 

iščemo smiselne povezave. 

 

Različico te metode je izdelal tudi Edward de Bono, in sicer izžrebamo dva naključna 

pojma in s pomočjo drugega izžrebanega pojma iščemo ideje, kako bi lahko izboljšali 

lastnosti prvega pojma (de Bono: 2007). Pri tem pa poudarja, da se morajo tisti, ki 

iščejo rešitve, potruditi pri reševanju naloge, čeprav se jim zdi težko (prav tam, 2007).  

 

Kot primer navajamo prvi izžrebani pojem okno in drugi izžrebani pojem papir. Torej, s 

pomočjo drugega pojma moramo poiskati rešitve, da bomo izboljšali prvi pojem. 

Možnih predlogov je veliko, navajamo le nekatere, npr.: 

– papir zmečkamo in ga podložimo pod okno ter tako preprečimo prepih; 

– iz papirja izrežemo novoletne okraske in jih prilepimo na okno; 

– s papirjem očistimo okno. 
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4.3 TRIZ 
 

Metoda inventivnega reševanja problemov daje odgovore, kako strukturirano priti do 

novih idej. V prvi vrsti je TRIZ zelo uporabno orodje pri pridobitvi idej za proizvod ali 

storitev. Zato se ga v večji meri uporablja v gospodarskih organizacijah. Za razliko od 

znanstvenih pristopov, TRIZ ni zasnovan na podlagi aksiomov ter ne vključuje 

formalnih načinov za reševanje problemov in vrednotenje rezultatov, temveč izhaja iz 

obsežne študije predhodnih tehničnih izkušenj (Trebar, 2010). Po drugi strani pa prav 

tako uvaja številna nova načela in koncepte, ki pospešujejo razvoj novih proizvodov 

(prav tam, 2010). TRIZ ponuja široko možnost uporabe, zato poleg tehniških problemov 

lahko z njim rešujemo probleme na socialnem, intelektualnem, storitvenem področju in 

na področju planiranja. 

  

Podrobno bomo pri metodi TRIZ predstavili tehnične kontradikcije. To so nasprotujoče 

si zahteve, ki nastopijo takrat, kadar neki parameter izboljšamo in zaradi tega 

poslabšamo drugega. Na podlagi raziskav so ugotovili, da nastopa 39 parov 

nasprotujočih si parametrov (Priloga X.1) in 40 inventivnih načel za reševanje 

kontradikcij ali inventivnih problemov (Priloga X.2) (prav tam, 2010). Glede na tip 

kontradikcije, ki jo je potrebno rešiti, lahko izbiramo med 40 inventivnimi načeli. 

Orodje za izbiro inventivnih načel je Kontradikcijska matrika, ki je sestavljena iz 39 

vrstic in 39 kolon. Na navpični osi so navedene pozitivne lastnosti, ki jih želimo doseči, 

na vodoravni osi pa so navedeni negativni učinki, ki nastanejo iz poskusov doseganja 

pozitivnih učinkov. Glede na izbrani par pozitivnih in negativnih učinkov lahko 

opredelimo oziroma poiščemo inventivna načela.  

 

Celoten model TRIZ vsebuje pojme, ki jih učenci v 5. razredu še ne obravnavajo, zato 

je zanje potrebno model prilagoditi. Tako izberemo le tiste parametre, za katere vemo, 

da so jih že obravnavali (masa, dolžina, čas, ploščina, barva ...) in pripadajoča 

inventivna načela. Preglednica 2 prikazuje kontradikcijsko matriko primerno za 5. 

razred. Ta se nanaša na most, za katerega želimo, da bi zdržal čim večjo obremenitev. 

Števila, ki so zapisana v preglednici 2, se nanašajo na inventivna načela (Priloga X.2), 

iz katerih smo izbrali zgolj tista, s katerimi so učenci v 5. razredu že seznanjeni. Z njimi 

si lahko pomagajo pri reševanju tehniškega problema.  
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Primer: Želimo povečati maso mostu, da bo ta bolj trden, vendar ne želimo spreminjati 

dolžine. V tem primeru se lahko opremo na inventivno načelo segmentacije (1), ki 

ponuja možnost, da vzamemo več plasti enako dolgega materiala in jih zlepimo skupaj. 

 
Preglednica 2: Inventivna načela metode TRIZ. 

 

 

Postopek reševanja tehničnih kontradikcij je naslednji (prav	  tam,	  2010):  

1. določitev sistemskih parametrov ali lastnosti, ki jih je potrebno izboljšati; 

2. določitev sistemskih parametrov, ki se bodo poslabšali; 

3. uporaba primernih inventivnih načel (celica kontradikcijske matrike); 

4. poskusite z izbranimi načeli poiskati rešitev problema. 

 

4.4 ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA 

 

Že dlje časa uveljavljena tehnika ustvarjalnega reševanja problemov je metoda šestih 

klobukov razmišljanja, ki jo je razvil Edward de Bono in nam pomaga, da ne naredimo 

prehitrih zaključkov. Zato problem proučimo iz različnih zornih kotov. Temelji na 

paralelnem načinu razmišljanja, kjer misleci svoje poglede in misli predstavijo 

vzporedno z mislimi drugih v skupini, ko gre za isti klobuk, pri tem pa se člani skupine 

med seboj ne prepirajo in trudijo, da bi uveljavili svojo voljo, ampak skupinsko rešujejo 

problem (de Bono, 1992). Klobuki nastopijo po fazah, ki jih lahko razporedimo 

poljubno, odvisno od problema. Pri vsakem klobuku posebej pa se osredinimo na 

določen zorni kot reševanja problema (Mulej in N. Mulej, 2007). 

Izboljšamo to     
spodaj, ne da bi  
poslabšali to 
desno. 

Masa 
mirujočega 
objekta 

Dolžina 
mirujočega 
objekta 

Površina 
mirujočega 
objekta 

Prostornina 
mirujočega 
objekta 

Masa mirujočega 
objekta 

 
 

10, 1 13, 2 5, 14, 2 

Dolžina mirujočega 
objekta 

28, 40  17, 7, 10, 40 2, 14 

Površina 
mirujočega objekta 

2, 14 1, 7, 4, 17  
 

 

 

Prostornina 
mirujočega objekta 
 

10, 14 2, 14   
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Beli klobuk zajema zgolj dejstva, ki so resnična. V tej fazi ne izražamo svojih mnenj in 

interpretacij. Podatki pa morajo biti preverjeni (prav tam, 2007). 

 

Rdeči klobuk zajema intuicijo in čustva. V tej fazi ni potrebno pojasnjevati, zakaj nekdo 

nečesa ne mara ali pa mu je zanimivo. Podatki so koristi, tudi če ne dajejo točnih 

dejstev (prav tam, 2007). 

 

Črni klobuk zajema previdnost in logična nasprotja. Predstavlja možne nevarnosti in 

oceno bodočega tveganja. Pri tem pa ne smemo pretiravati, saj lahko nastane premočna 

črnogledost (prav tam, 2007). 

 

Rumeni klobuk zajema optimizem. Podaja prednosti za rešitev nekega problema in 

izraža pozitivno razmišljanje ter čut za koristnost nove ideje. Nekoliko omili 

razmišljanje v črnem klobuku, vendar tudi pri tem ne smemo pretiravati (prav tam, 

2007). 

 

Zeleni klobuk zajema ustvarjalne prispevke in razmišljanje, ki je povsem premišljeno in 

hkrati ustvarjalno. Izpostavlja možnosti, da premagamo ovire, ki jih pokaže črni klobuk 

(prav tam, 2007). 

 

Modri klobuk zajema razmišljanje o razmišljanju. Sem sodi celotno dogajanje dela, kot 

je definiranje problema, vrstni red uporabe klobukov ipd. Na koncu sklep oz. povzetek 

na koncu srečanja (prav tam, 2007). 

  

4.5 MOŽGANSKA NEVIHTA ALI BRAINSTORMING 
 

Beseda brainstorming izhaja iz angleške besede brainstorm, ki v prenesenem pomenu 

besede pomeni kopičenje idej in predlogov v skupini, ki želi rešiti določen problem 

(Meško, 2000). Bistvo te tehnike je, da skupina v čim krajšem času najde čim več idej. 

Poudarek je torej bolj na količini idej kot na kakovosti idej. Zagovorniki te tehnike 

poudarjajo, da kakovost izhaja iz količine, saj iz velike količine idej lahko na koncu 

izberemo najbolj kakovostne ideje (prav tam, 2000: 180).  
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Pri izvedbi možganske nevihte je potrebno upoštevati določena načela, in sicer: 

1. »kritika, vrednotenje in ocenjevanje zavrejo ustvarjalno misel; 

2. prevelika strokovnost, znanje in izkušnje zavirajo produkcijo svežih, novih idej; 

3. v inovativnih skupinah mora vladati svoboda mišljenja; 

4. velikost skupine vpliva na kakovost komunikacije; 

5. osebnost voditelja, ki mora biti demokratično naravnan, je izredno pomembna; 

6. prostor, v katerem poteka srečanje, mora biti tih domač in prijeten ter ustrezno 

velik; 

7. tudi opazovalci niso zaželeni; 

8. najprimernejši čas trajanja je od 40 do 60 minut (Meško, 2000: 182)«. 

   

Poleg načel pa je potrebno upoštevati tudi faze izvedbe: 

1. Reševanje poskusnega problema. Fazo uporabimo takrat, če skupina v tej tehniki še 

ni izurjena. 

2. Predstavitev problema. Problem je potrebno predstaviti čim bolj nazorno.  

3. Ponovna opredelitev problema. V tej fazi problem predstavimo še iz več zornih 

kotov. 

4. Ustvarjanje idej. Skupina začne ustvarjati ideje. Kritika med udeleženci ni 

dovoljena. Voditelj ideje sproti zapisuje. 

5. Evalvacija idej. Lahko poteka takoj po fazi ustvarjanja idej ali šele čez nekaj dni. 

Ideje lahko vrednoti ista skupina, ali pa se ta zmanjša na štiri ali pet oseb. Pogosto 

pa se vrednotenja udeležijo tudi osebe, ki niso sodelovale pri nastajanju idej. Na ta 

način je evalvacija bolj objektivna. V redkih primerih vrednoti ideje voditelj 

(Meško, 2000: 182–183). 
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4.6 ZAPISOVANJE IDEJ ALI BRAINWRITING – METODA 635 
 

Metoda je podobna možganski nevihti, le da udeleženci svojih idej ne pripovedujejo, 

ampak jih zapisujejo (Lipičnik, 1999: 83). V literaturi lahko zasledimo različna 

poimenovanja, kot je brainwriting, pisno deževanje idej (Bambeck in Wolters, 1992: 

149) ali pa pisni brainstorming (Bugdahl v Meško, 2000). 

 

Poznamo več načinov zapisovanja idej, najbolj poznano je razvil Bernard Rohrbach, 

imenuje se metoda 635 (Meško, 2000: 185). Takšno ime je dobila zato, ker je v skupini 

6 udeležencev, od katerih mora vsak navesti 3 ideje v 5 minutah (Buhdahl v Meško, 

2000: 53).  

 

Zapisovanje idej poteka v treh fazah (Meško,	  2000:	  186): 

1. Opredelitev problema. Vodja natančno opredeli problem, ki je prav tako napisan 

na listu papirja. 

2. Zapisovanje idej, kroženje listov. Udeleženci svoje ideje zapisujejo v tabelo, ki 

je pripravljena predhodno. Vsak udeleženec ima za zapis 3 idej 5 minut časa. Po 

preteku časa, poda list svojemu sosedu na levi, ki najprej prebere predhodno 

napisane ideje, nato doda še tri svoje, za katere ima prav tako 5 minut časa. 

Postopek se nadaljuje vse do 6. kroga oziroma tako dolgo, dokler vsak ne dobi 

lista, na katerega je sam prej napisal 3 ideje. 

3. Vrednotenje idej. Ideje lahko vrednotimo takoj po drugi fazi, ali čez nekaj dni. 

Vrednotenje je lahko zelo dolgotrajen postopek, zaradi velikega števila idej. 

Zato je priporočljivo, da ideje razporedimo v tri skupine, in sicer uporabne; 

uporabne, ki jih je potrebno še nekoliko razviti, in neuporabne. 
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5. KONTEKST RAZISKAVE 
 

 

V nadaljevanju poročamo, kakšna je bila kakovost vzorca ter vrsta in zanesljivost 

instrumentov uporabljenih v raziskavi. V celoti je predstavljen kontekst raziskovalnega 

dela.  

 

5.1 VZOREC 
 

Raziskava temelji na namenskem vzorcu. Vprašalnik je rešilo 5 oddelkov 5. razreda 

dveh osnovnih šol na območju osrednje Slovenije v šolskem letu 2017/2018 (v mesecu 

aprilu in maju). Učencev iz vseh oddelkov skupaj je bilo 109, od tega 45 deklic (41,3 

%) in 64 dečkov (58,7 %). Učenci so v povprečju stari 10,2 leta, najstarejši je star 12 

let, najmlajši pa je star 10 let. 

 

V drugem delu raziskave smo iz istega vzorca učencev izločili en oddelek, in sicer v 

eksperimentalno skupino sta bila zajeta dva oddelka 5. razreda šole v občini Kamnik. 

Vseh učencev skupaj je 42, od tega 20 deklic (47,6 %) in 22 dečkov (52,3 %). V 

kontrolno skupino sta bila prav tako zajeta dva oddelka šole iz občine Ljubljana. Vseh 

učencev skupaj je 40, od tega 15 deklic (37,5 %) in 25 dečkov (62,5 %). Učencev iz 

vseh oddelkov skupaj je bilo 82 (Preglednica 3). 

 
 
Preglednica 3: Pregled števila sodelujočih učencev 

 Učenci Skupaj 
Deklice Dečki 

REŠEVANJE 
VPRAŠALNIKA 

45 64 109 

REŠEVANJE TESTOV USTVARJALNOSTI 
Eksperimentalna 

skupina 
20 22 42 

Kontrolna skupina 15 25 40 
Skupaj 35 47 82 
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5.2. OPIS INSTRUMENTOV IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
	  

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja magistrske naloge smo se odločili, da 

bomo uporabili vprašalnik za preverjanje odnosa učencev 5. razreda do tehnike in 

tehnologije. Strukturiran anketni vprašalnik večinoma sestavljajo ocenjevalne lestvice. 

Zadnja tri vprašanja pa so odprtega tipa. V nadaljevanju smo uporabili predtest in 

posttest ustvarjalnosti za preverjanje učinka ustvarjalnih delavnic na ustvarjalno 

mišljenje učencev. Tudi ta instrument smo predhodno sestavili. Rezultate pa smo 

vrednotili s pomočjo 14 kriterijev. 

	  

5.2.1 Vprašalnik tehnika in jaz 

	  

Strukturiran anketni vprašalnik Tehnika in jaz je za slovenski prostor in za namene 

pedagoškega raziskovanja prevedel in nadgradil Avsec (2016). Vprašalnik smo 

prilagodili za 5. razred osnovne šole in mu na koncu dodali še tri odprta vprašanja.  

 

Vprašalnik je razdeljen na tri sklope vprašanj. 1. sklop sestavlja 11 demografskih 

vprašanj. Učenca sprašujejo po spolu, starosti, razredu in navadah doma (služba staršev, 

bratov in/ali sester, uporaba tehničnih zbirk, uporaba računalnika v tehniške namene, 

poklicna naravnanost učencev in obisk tehniških delavnic). Učenci pri reševanju 

obkrožijo spol (M ali Ž), nato zapišejo starost in razred. Pri vprašanju, koliko je služba 

matere in očeta povezana s tehniko, izbirajo med ocenami od 1 do 5, pri tem »1« 

pomeni nič in »5« pomeni zelo veliko. 

 

2. sklop vprašanj je razdeljen na šest področij: 

1. področje – namen poklicne usmeritve učencev na področje TiT (4 vprašanja). 

2. področje – interes učencev za TiT (6 vprašanj). 

3. področje – odpor učencev do TiT (4 vprašanja). 

4. področje – primernost TiT glede na spol (3 vprašanja) 

5. področje – pomen TiT za življenje (4 vprašanja) 

6. področje – zahtevnost TiT (4 vprašanja) 

 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

30	  

Vprašanja v drugem delu so zaprtega tipa. Učenci obkrožijo odgovore od 1 do 5, ki 

pomenijo, koliko se z neko trditvijo strinjajo, pri tem »1« pomeni, da se s trditvijo ne 

strinjajo, »5« pa, da se s trditvijo strinjajo. 

 

3. sklop vprašanj se navezuje na sam pouk tehnike in tehnologije. Vprašanja so 

razdeljena na tri področja: 

1. področje – zadovoljstvo s poukom TiT (6 vprašanj) 

2. področje – način dela pri pouku TiT (8 vprašanj) 

3. področje – predlogi za spremembe pouka TiT (3 vprašanja) 

 

Vprašanja v tretjem delu so v 1. področju zaprtega tipa. Učenci obkrožijo od 1 do 5, 

koliko so pri pouku tehnike in tehnologije zadovoljni z različnimi konstrukti, pri tem 

»1« pomeni, da niso zadovoljni, »5« pa, da so zadovoljni. Vprašanja v 2. področju so 

prav tako zaprtega tipa. Učenci obkrožijo od 1 do 5, koliko se s trditvijo strinjajo, pri 

tem »1« pomeni, da se ne strinjajo, »5« pa, da se strinjajo. 3. področje sestavljajo tri 

vprašanja odprtega tipa. 

 
5.2.1.1 Zanesljivost in veljavnost 

 
Instrument je zanesljiv, če dobimo pri njegovi ponovni uporabi na istih osebah znova 

enake podatke (Sagadin 1991: 55). Zanesljivost vprašalnika lahko preverimo na različne 

načine, npr. s paralelnim vprašalnikom ali s primerjanjem in koreliranjem odgovorov, ki 

jih dajo vprašani na vsebinsko sorodna vprašanja (Cencič, 2002). Pogosta oblika 

preverjanja zanesljivosti je Cronbachov koeficient alfa. Čim bližja je njegova vrednost 

številki 1, tem bolj je test zanesljiv (prav tam, 2002). Uporabljamo ga lahko predvsem, 

kadar vsebuje anketni vprašalnik odgovore, kot so lestvice stališč. Zato smo za naš 

vprašalnik izračunali Cronbachov koeficient alfo za tovrstne odgovore. 

 

Zanesljivost vprašalnika smo preverjali za 2. in deloma 3. sklop vprašanj posebej. Pri 

prvem sklopu vprašanj nismo preverjali zanesljivosti, saj so vprašanja povezana 

predvsem z demografskimi podatki. Pri 3. sklopu pa odgovorov na odprta vprašanja 

nismo kodirali in so prosta. Rezultati so predstavljeni v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Vrednost Cronbach alfa za 2. in 3. sklop vprašanj 

Sklop/področje vprašanj Vrednost Cronbach α 

2/1 področje – namen poklicne usmeritve učencev na področje TiT 0,88 

2/2 področje – interes učencev za TiT 0,70 

2/3 področje – odpor učencev do TiT 0,75 

2/4 področje – primernost TiT glede na spol 0,88 

2/5 področje – pomen TiT za življenje 0,72 

2/6 področje – zahtevnost TiT 0,73 

3/1 področje – zadovoljstvo s poukom TiT 0,78 

3/2 področje – način dela pri pouku TiT 0,69 

 

Zanesljivost vprašalnika je dosežena. Najnižjo zanesljivost ima zadnje področje, vendar 

je še vseeno višje od 0,6, kar zadostuje pogojem zmerne zanesljivosti.  

 

Veljavnost je lastnost instrumenta, da meri točno tiste podatke, ki jih želimo dobiti 

(Sagadin, 1991). Vsebina instrumenta je povezana z zastavljenimi cilji raziskave. 

Proučevali smo točno to, kar nas je zanimalo, tako da je vsebinska veljavnost dosežena.  

	   	  

5.2.2 Test ustvarjalnosti – TCT-DP 

	  

Test ustvarjalnosti smo opisali že v poglavju 2.5. Naš instrument za preverjanje 

ustvarjalnosti je imel na vrhu prostor, kamor so učenci na začetku vpisali svoje podatke 

(spol, razred/starost in zaporedno številko). Zaporedno številko so učenci dobili pred 

reševanjem testa. Prav tako smo si še v posebno tabelo posebej zapisali, kateri učenec 

ima katero številko, saj so jo morali napisati tudi na posttestu.  

 

Osrednji del je predstavljal okvir, v katerem je bilo 5 nedokončanih oblik: polkrog, 

pravi kot, točka, ukrivljena črta in prekinjena črta. Zunaj okvirja pa je bila narisana še 

ena nedokončana oblika, in sicer manjši odprt kvadrat. Učencem so bila podana 

navodila, da potem, ko izpolnijo osnovne podatke, s testom naredijo, kar želijo. Paziti 
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morajo edino na čas, ki jih omejuje na 15 min. Ko končajo z ustvarjanjem, morajo 

pogledati na štoparico in vpisati čas reševanja. Učenci dobijo povsem enaka navodila 

tako za predtest kot za posttest. Edina razlika v instrumentih je ta, da je posttest 

prezrcaljen za 180 stopinj. 

 

5.2.2.1 Zanesljivost 

 
Zanesljivost testa smo preverili s Cronbach α koeficientom, in sicer za predtest in 

posttest obeh skupin. Pridobljeni podatki kažejo na dobro zanesljivost, predstavljeni so 

v preglednici 5. 

 
Preglednica 5: Vrednost Cronbach alfa za predtest in posttest v obeh skupinah 

Test Vrednost Cronbach α 

Predtest 0,77 

Posttest 0,82 

 

5.2.2.2 Objektivno vrednotenje TCT-DP testov 

 
Za čim bolj nepristransko vrednotenje in ocenjevanje testov smo prevzeli že narejen 

kriterij ocenjevanja za TCT-DP test ustvarjalnosti, ki sta ga oblikovala Hans Jellen in 

Klaus K. Urban (v Urban, 2005). Sestavljen je iz štirinajstih kategorij, ki so znotraj 

točkovana, tako da pri vsaki kategoriji lahko učenec dobi največ 6 točk oz. 3 točke. 

Vseh možnih točk skupaj je 72. 

 
1. Stalnost: upošteva se vsaka uporaba, nadaljevanje ali razširitev nedokončanih oblik. 

Teh je vsega skupaj 6. Kriterij določa od 0 do 6 točk. 

	  
2. Dovršenost: upošteva se vsak dodatek, zaključek ali dopolnilo, ki je uporabljen, 

nadaljuje ali razširja nedokončano obliko. Kriterij določa od 0 do 6 točk. 

 
3. Uporaba novih elementov: upošteva se vsaka nova figura, simbol ali oblika. Kriterij 

določa od 0 do 6 točk. 

 
4. Zveznost med elementi: upoštevajo se povezave z narisano linijo, ki povezujejo eno 

nedokončano obliko ali en element z drugimi. Kriterij določa od 0 do 6 točk. 
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5. Prisotnost tematike: upošteva se vsaka oblika, ki je ustvarjena, da prispeva k širši 

kompoziciji in celostni tematiki – upošteva se ustvarjen motiv. Kriterij določa od 0 

do 6 točk. 

 
6. Preseganje meja glede na zunanji element: upošteva se uporaba in 

nadaljevanje/razširitev majhnega odprtega kvadrata zunaj okvirja. Kriterij določa 0, 

3 in 6 točk glede na način uporabe kvadrata. 

 
7. Preseganje meja, brez ozira na zunanji element: upošteva se uporaba prostora zunaj 

okvirja, ki nima povezave z zunanjim elementom, od njega je neodvisna. Kriterij 

določa 0, 3 in 6 točk, ki se določijo glede na obseg neodvisne uporabe prostora 

zunaj okvirja. 

 
8. Uporaba perspektive: upošteva se vsak poskus tridimenzionalnosti. Kriterij določa 

od 0 do 6 točk, šteje se vsak poskus. 

 

9. Uporaba humorja in čustvenih tem: upošteva se vsaka vrsta risanja, ki v nas prebudi 

humoren odziv, prikazuje čutenje, čustvo ali močno ekspresivnost. Kriterij določa 

od 0 do 6 točk, šteje se vsak posamezen izraz. 

	  
10. Nekonvencionalna uporaba materialov: upošteva se vsaka nekonvencionalna 

manipulacija materiala – papirja. Kriterij določa 0 ali 3 točke, če se pojavi 

nekonvencionalnost. 

 
11.  Nekonvencionalnost v uporabi abstraktnih elementov: upošteva se vsak element ali 

risba, v kateri so prisotni surrealizem, fikcija ali/in abstrakcija. Kriterij določa 0 ali 3 

točke, če se pojavi nekonvencionalnost. 

 
12. Nekonvencionalnost v uporabi simbola: upošteva se vsaka raba simbolov ali 

znakov. Kriterij določa 0 ali 3 točke, če se pojavi nekonvencionalnost. 

 
13. Nekonvencionalnost v podanih elementih: upošteva se nekonvencionalna uporaba 

danih elementov testa. Kriterij določa 0, 1, 2, 3 točke, če se pojavi 

nekonvencionalnost. 
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14. Hitrost: upošteva se samo v primeru, da je učenec pri prejšnjih kriterijih ocenjevanja 

(od 1 do 13) zbral vsaj 25 točk. V tem primeru dobi toliko točk, kot je prikazano v 

preglednici 6. V primeru, da učenec rešuje dlje kot 12 min, ne dobi nobene točke. 

 
Preglednica 6: Število točk na TCT-DP testu glede na čas reševanja 

Čas reševanja Število točk 
≤ 1 min. 59 s 6 

2 min.–3 min. 59 s 5 
4 min.–5 min. 59 s 4 
6 min.–7 min. 59 s 3 
8 min.–9 min. 59 s 2 

10 min.–11 min. 59 s 1 
≥ 12 min. 0 

 

5.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Raziskava je bila izvedena v času pouka v mesecu aprilu in v začetku maja. Pri 

anketiranju je vsak učenec sedel na svojem mestu in v tišini samostojno reševal 

vprašalnik prib. 10 min. Pred reševanjem je potrebno poudariti, da naj za posamezno 

vprašanje ne porabijo preveliko časa. 

 

Po vprašalniku so učenci rešili predtest ustvarjalnosti, za katerega so imeli največ 15 

minut časa. Pred reševanjem so izpolnili podatke, nato pa v tišini nadaljevali delo. 

Dobili so povsem ohlapna navodila, in sicer, da naj na listu ustvarijo, kar želijo. Ko 

končajo z delom, morajo zapisati čas, ki so ga potrebovali (do največ 15 min.) 

 

Po približno enem tednu oz. dveh tednih (odvisno od razpoložljivosti učiteljic) so 

učenci znova reševali posttest ustvarjalnosti, za katerega so navodila povsem enaka kot 

pri predtestu. Edina razlika, ki se je v času raziskave pojavila, je ta, da so učenci 

razdeljeni na eksperimentalno in kontrolno skupino. Eksperimentalna skupina je med 

prvim in drugim reševanjem testa ustvarjalnosti aktivno prisotna pri tehnikah 

ustvarjalnega reševanja tehniških in tehnoloških problemov, medtem ko kontrolna 

skupina na delavnicah ni prisotna. Izvedba delavnic je opisana v naslednjem poglavju.  
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5.3 IZVEDBA USTVARJALNIH DELAVNIC 
 

V eksperimentalni skupini smo med testom ustvarjalnosti A in testom ustvarjalnosti B 

izvedli ustvarjalne tehniške dejavnosti, ki so potekale prib. štiri šolske ure (po dve 

srečanji). Delavnice smo načrtovali in izvedli sami. Med obema srečanjema pa je bilo 

prib. en teden premora. Delavnice smo izvedli zato, ker nas je zanimalo, ali bodo te 

vplivale na ustvarjalno mišljenje otrok pri ponovnem reševanju testa B.  

 

Spodaj sta navedeni dve preglednici. Spodaj sta navedeni dve preglednici. Preglednica 7 

(z vključeno preglednico 8) predstavljata ustvarjalne delavnice na prvem srečanju, 

preglednica 9 pa ustvarjalne delavnice na drugem srečanju.  

 

	  
 
Preglednica 7: Dejavnosti na prvem srečanju 

UVODNI DEL 

 
Pogovor o ustvarjalnosti (10 min.) 
 
Pogovor o pojmu ustvarjalnosti se navezuje na nadaljnji potek dela. Na tej točki se 
osredinimo na naslednja vprašanja: 

– Kaj je ustvarjalnost? 
– Kakšne so lastnosti ustvarjalne ideje? 
– Ali obstaja ustvarjalnost tudi pri tehniki in tehnologiji? 
– Ali je vsaka ustvarjalna ideja tudi uporabna? 

 

OSREDNJI DEL 

 

Morfološka matrika (20 min.) 
 

Učenci so razdeljeni v skupine po štiri. Naloga vsake skupine je, da najprej izžreba 

naključne lastnosti vzglavnika. Te nato vpišemo v tabelo, ki jo prikažemo na 

elektronski prosojnici tako, da jo lahko vsi vidijo. 

 
Preglednica 8: Dejavnosti na prvem srečanju 
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Vsaka skupina mora nato kar najbolje utemeljiti, zakaj bi se izbran izdelek 

(vzglavnik) dobro obnesel na trgu. Poudariti mora njegove posebne lastnosti in 

uporabnost. Prav tako mora upoštevati način prevoza in prednosti prodaje. 

V skupini imajo učenci najprej 5 min. časa, da se pogovorijo o prednostih svojega 

izdelka, nato pa ga predstavijo drugim skupinam, vendar morajo biti pri tem 

prepričljivi, kot da bi jim želeli izdelek prodati. Druge skupine njihovo 

predstavitev komentirajo. Na koncu se pogovorimo, kateri vzglavnik se vsem 

skupaj zdi najboljša izbira.  

 
Metoda prisilnih povezav (20 min.) 

 
Na mizi imamo kupček povsem naključno izbranih besed. Pokličemo enega izmed 

učencev, ki izžreba dve besedi. Skupine morajo razmisliti, kako bi s pomočjo 

druge naključne besede izboljšali postopek, funkcijo ali naravo prve naključne 

besede. 

Primer izvedbe v razredu: 

– Prva naključna beseda so hlače.  

– Druga naključna beseda je svinčnik. 

Učenci so našteli naslednje ideje: 

– S svinčnikom lahko rišemo po hlačah. 
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– S svinčnikom lahko narišemo hlače. 

– Naredimo hlače v obliki svinčnika. 

– Svinčnike lahko uporabimo za zanke in skozi nje namestimo pas. 

– S svinčnikom lahko preluknjamo hlače in so tako bolj moderne. 

– Iz svinčnikov naredimo naramnice za hlače. 

– S svinčnikom zarobimo hlačnico. 

– ... 

Pomembno pri tej nalogi je, da vsako idejo tudi skupaj komentiramo. Pri tem se, 

med drugim, osredinimo na njeno originalnost in uporabnost. 

 

Zapisovanje idej (20 min.) 

 
Vsaka skupina dobi svoj problem, za katerega poskuša poiskati različne rešitve. 

Vsak udeleženec v skupini ima za navedbo treh idej 3 minute časa. Sodelujoči 

sedijo v krogu in po preteku časa vsak svoj listek poda naprej k sosedu. Ta prebere 

prejšnje ideje in doda še nove tri ideje ter po treh minutah listek znova poda naprej. 

Vsak udeleženec pride na vrsto vsaj dvakrat. 

 

Primeri problemov in primeri rešitev učencev:  

1. Kako bi lahko pozimi še odstranjevali sneg s ceste?  

Nekaj odgovorov učencev: 

– več plužnih strojev, 

– vsak bi poskrbel za določen del ceste, 

– z avtobusom, ki bi imel plug, 

– s posebnimi grelci pod asfaltom ... 

 

2. Kako bi lahko še učinkovito jeseni pobirali jabolka z dreves? 

Nekaj odgovorov učencev: 

– s hoduljami, 

– s skakanjem na trampolinu, 

– z letečim balonom, 

– z dolgimi škarjami ... 
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3. Kaj bi lahko naredili z zavrženimi CD-ji? 

Nekaj odgovorov učencev: 

– uporabili bi jih za okras na drevesu, 

– uporabili bi jih za manjše ogledalo, 

– uporabili bi jih za frizbi, 

– uporabili bi jih za nož ... 

 

4. Kako bi, poleg ključavnice, še lahko zavarovali hišo pred vlomom? 

Nekaj odgovorov učencev: 

– z lažnim lajanjem, 

– z električno kljuko, 

– s kljuko, ki se samodejno skrije, 

– s skreiranjem glasu ... 

 

 

5. Kako bi opremili budilko, da bi bila ta še bolj učinkovita pri zbujanju? 

Nekaj odgovorov učencev: 

– dodali bi ji svetlobni alarm, 

– da bi nas zjutraj polila z vodo, 

– dodali bi ji hupo, 

– povečali bi jo ... 

 

6. S čim bi lahko opremili kolo, da bi bilo to še bolj uporabno? 

Nekaj odgovorov učencev: 

– dodali bi mu ležišče, na katerem bi kolesar lahko počival, 

– opremili bi ga s štirimi kolesi, 

– s senzorjem za dež, ki aktivira dežnik, 

– dodali bi mu super pogon ... 
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ZAKLJUČNI DEL  

 

Pogovor o delavnicah (5 min.) 

 
Učenci na kratko povedo svoje mnenje o ustvarjalnih delavnicah, ki so jih izvajali. 

Zanima nas, ali so dobili kakšno novo idejo. Povprašamo jih po njihovem mnenju 

o tem, kakšen je sploh bil pomen ustvarjalnega reševanja tehniških in tehnoloških 

problemov.  
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Preglednica 9: Dejavnosti na drugem srečanju 

UVODNI DEL 

 

Škatla idej (15 min.)  

 
Z učenci se posedemo v krog. Na sredino kroga postavimo škatlo, v kateri je 

taborniška svetilka. Skupaj se pogovorimo o njenih lastnostih. V nadaljevanju vsak 

učenec dobi en samolepilni listek, na katerega zapiše eno idejo, kako bi svetilko 

naredili še bolj uporabno na taborjenju. Za zapis ideje imajo 5 min. časa. Po preteku 

časa, vsak učenec prebere svojo idejo in listek nalepi na škatlo, ki jo nato poda 

naprej svojemu sosedu, ki naredi enako. 

 

Nekaj primerov idej, ki so jih zapisali učenci: 

- svetilka bi lahko vsebovala strup proti komarjem, 

- svetilka bi lahko spreminjala barvo svetlobe, 

- v škatlo bi izrezali vzorec in vanjo položili svetilko, 

- na dno bi ji namestili magnet, da je veter ne bi premaknil, 

- svetilki bi dodali radio ... 

	  

Na sliki je prikazana škatla idej, narejena v 5. razredu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Škatla idej na primeru taborniške svetilke 
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GLAVNI DEL 

 

Nenavadne uporabe predmetov (25 min.) 

 
Učenci so razdeljeni v skupine po štiri. Vsaka skupina dobi en predmet, za katerega 

mora, poleg najbolj osnovne funkcije uporabe, našteti še druge možnosti uporabe. 

Razmisliti morajo, za kaj vse bi predmet lahko še uporabili. Ideje si sproti zapisujejo 

na list papirja. 

 

Primer izvedbe dejavnosti v učilnici: 

 

1. primer: Gumijast zamašek 

Uporaba: za zapiranje steklenic. 

Druge možnosti uporabe: 

– za stiskanje v pesti, kar deluje pomirjujoče, 

– nos za snežaka, 

– klobuk za barbiko, 

– model za risanje krogov, 

– model za oblikovanje piškotov ... 

 

2. primer: Plastičen cvetlični lonec z luknjami 

Uporaba: za gojenje rastlin. 

Druge možnosti uporabe: 

– inštrument (boben), 

– klobuk, 

– nagobčnik za psa, 

– lonček za svinčnike, 

– podstavek ... 

 

3. primer: Ščipalka 

Uporaba: za obešanje perila 

Druge možnosti uporabe: 

– uhani, 

– držalo za svinčnik, 
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– gumb na jopici, 

– pinceta, 

– za spenjanje las ... 

 

4. primer: Strgalo za led 

Uporaba: za strganje lesu iz vetrobranskega stekla 

Druge možnosti uporabe: 

– praskalo za hrbet, 

– grablje za vrt, 

– manjša lopata, 

– pripomoček za risanje črt ... 

 

5. primer: Lesena palčka za sladoled 

Uporaba: pripomoček za uživanje sladoleda 

Druge možnosti uporabe: 

– pripomoček za risanje po kavi, 

– zdravnik bi lahko s pomočjo palčke pregledal grlo, 

– bralno kazalo, 

– kazalec na uri, 

– pilica za nohte ... 

 

6. primer: Kavna žlička 

Uporaba: za pripravo kave 

Druge možnosti uporabe: 

– katapult, 

– tekma v nošenju jajc, 

– palica za boben, 

– roka iz žlice, 

– pripomoček za obuvanje čevljev ... 

 

Na koncu dejavnosti vsaka skupina poroča svoje ideje drugim skupinam. 
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TRIZ (30 min.)  

 
Učencem najprej razložimo, kako deluje tehnika ustvarjalnega reševanja problemov 

TRIZ. Obrazložimo jim, da ta sicer vsebuje 40 inventivnih načel, vendar ker sami 

določenih pojmov do sedaj v šoli še niso obravnavali, smo izbrali 10 inventivnih 

načel in parametre, ki so jih do sedaj že obravnavali. Načela predstavljajo napotke, 

ki nas usmerjajo pri reševanju problema.  

Delo ponovno poteka v skupinah. Vsaka skupina dobi list z inventivnimi načeli in 

tabelo s parametri. Njihova naloga je, da s pomočjo tehnike TRIZ poskušajo rešiti 

problem.  

Problem: Izdelati želimo čim bolj uporaben most (trpežen, estetsko oblikovan ...). Pri 

tem pa moramo upoštevati, da sta stebrička za most lahko oddaljena od 16 do 25 

cm. Vsaka skupina ima na razpolago 2 lista papirja (A4 format), folijo (30 x 10 cm), 

4 plastične slamice in 200 g plastelina. Lahko uporabijo vse materiale, ki jih imajo 

na razpolago ali pa samo nekatere. Pri reševanju si pomagajo s tabelo TRIZ. 

Primer: 

1. Mostu bi povečali maso, da bi bil bolj trpežen, pri tem pa ne želimo povečati 

njegove širine, 

Rešitev: Povečajte število plasti objektu (segmentacija – št. 1) 

2. Želeli bi naredili bolj širok most za večpasovno cesto, vendar ni dovolj 

papirja. 

Rešitev: Zamenjajte homogene materiale (papir) s kompozitnimi (dodamo folijo) 

(kompozitni materiali – št. 40). 

3. Želeli bi naredili most v obliki tunela, vendar bi s tem porabili preveč 

materiala. 

Rešitev: Nadomestite linearne dele ali ploskve z zaobljenimi (sferičnost/ukrivljenost 

– št. 14). 
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Uporabnost mostu na koncu preverimo z dodajanjem bremena (50 g uteži). Poleg 

uporabnosti pa preverimo tudi izvirnost mostu. 

Na spodnji sliki je prikazan šolski primer izdelave mostu. Uporabljen material: 2 

lista papirja (A4 format), 4 slamice in folija. Med stebričkoma je 17 cm razdalje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Primer izdelave mostu po tehniki reševanja problemov TRIZ 

ZAKLJUČNI DEL  

 
Pogovor o delavnicah (5 min.) 

 
Podobno kot na prejšnjem srečanju učence ponovno pozovemo, da povedo svoje 

mnenje o ustvarjalnih delavnicah.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 

V nadaljevanju podajamo rezultate, ki smo jih pridobili v raziskavi in ki so povezani z 

raziskovalnimi cilji (C1–2) in vprašanji (RV1–3). 

 

6.1 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 
 

Predstavili vam bomo rezultate anketnega vprašalnika za vsak sklop vprašanj posebej. 

Pri večini vprašanj so morali učenci obkrožiti odgovore na ocenjevalni lestvici, katere 

največja vrednost je 5, njena aritmetična sredina pa 2,5. Rezultate bomo predstavili z 

aritmetično sredino. Pri drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo tudi, kako so na 

vprašanja odgovarjali dečki in kako deklice. Zadnja tri vprašanja so bila odprtega tipa, 

zato smo pri teh odgovore razvrstili v posamezne kategorije. Učenci so rešili vprašalnik 

pred izvedbo ustvarjalnih delavnic, tako da so imeli o tehniki in tehnologiji že 

predhodno mnenje.  

 

1. sklop vprašanj 

 

V tem sklopi smo učence spraševali po demografskih podatkih in dobili smo rezultate, 

ki so nam v pomoč pri razumevanju, ali učenci odraščajo v okolju, ki je povezano s 

tehniko in tehnologijo. 

 

Pri vprašanju, ali je poklic staršev na katerikoli način povezan s tehniko, so učenci 

izbirali med števili od 1 do 5 (»1« pomeni nič, »5« pomeni zelo veliko). Izračunali smo 

aritmetični sredini njihovih odgovorov in prišli do rezultatov, da so očetje s tehniškim 

poklicem povezani 2,90 povprečne vrednosti, kar je 0,93 več od mater, ki so s tehniškim 

poklicem povezane 1,93 povprečne vrednosti. V nadaljevanju je 57,3 % učencev 

odgovorilo, da imajo doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, 

zbirke elektronike in robotike, medtem ko je 42,7 % učencev odgovorilo, da teh zbirk 

nimajo doma. 53,7 % učencev je odgovorilo, da imajo doma delavnico ali prostor, kjer 

lahko izvajajo razna tehniška dela in popravila, medtem ko je 46,7 % učencev obkrožilo 

odgovor »NE«. 25 % učencev doma uporablja računalnik za tehniško risanje, 3D-
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modeliranje in/ali programiranje, medtem ko preostalih 75 % učencev računalnika ne 

uporablja v te namene. 14 % anketirancev ima brata ali sestro, ki ima tehniški poklic ali 

pa se izobražuje na tem področju. 33,3 % učencev obiskuje ali je obiskovalo 

zunajšolsko tehniško dejavnost ali krožek. 

 
 
2. sklop vprašanj 

 

Pregledali bomo, kolikšno povprečno vrednost so dosegli učenci in učenke 5. razreda 

osnovne šole pri posameznih področjih. 

 
Preglednica 10: Odnos učencev do TiT na lestvici od 1 do 5 

 M ( )  Ž ( ) Skupno ( )  
Namen poklicne usmeritve na področje 

TiT 3,06 2,08 2,57 
 

Interes učencev za TiT 3,19 2,82 3,01  
Odpor učencev do TiT 2,02 2,42 2,22  
Primernost TiT za moški spol 3,60 2,80 3,20  
Pomen TiT za življenje 4,01 3,73 3,87  
Zahtevnost TiT 3,46 3,13 3,30  

 

 
Rezultati kažejo (Preglednica 10), da so učenci najvišje na lestvici stališč v povprečju 

izbrali pomen TiT za življenje oz. prihodnost (3,87). V primerjavi z drugimi področji so 

najnižji rezultat aritmetične sredine pripisali odporu do TiT (2,22). Tudi med spoloma 

so se pojavile razlike. Največje razlike so se pojavile pri namenu poklicne usmeritve na 

področje TiT, saj so dečki na lestvici stališč v povprečju dosegli rezultat 3,06, kar je 

0,98 več kot deklice, ki so dosegle 2,08 povprečne vrednosti. Prav tako so dečki v 

povprečju višje na lestvici stališč obkrožili, da je tehnika bolj primerna za fante kot 

dekleta, in sicer njihov rezultat znaša 3,60, kar je za 0,80 več od deklic, ki so dosegle 

2,80 povprečne vrednosti. Manjše razlike med spoloma so se pojavile na drugih 

področjih. Dečki imajo za 0,37 večji interes za TiT kot deklice, medtem ko imajo 

deklice za 0,40 večji odpor do TiT. Nekoliko večji pomen TiT za življenje in prihodnost 

pripisujejo dečki, ki imajo v primerjavi z deklicami 0,28 večji rezultat. Tehnika je za 
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0,33 bolj zahtevna dečkom kot deklicam, saj so dosegli povprečni rezultat 3,46, medtem 

ko so deklice dosegle 3,13.  

 

3. sklop vprašanj 

 

Pregledali bomo, kako so učenci zadovoljni s samim poukom tehnike in tehnologije v 5. 

razredu osnovne šole.  

 
 
Preglednica 11: Zadovoljstvo učencev s poukom tehnike na lestvici od 1 do 5 

 Povprečna vrednost ( ) 
Obravnavane teme 3,67 

Število ur na teden 3,10 

Zanimivost pouka 3,74 

Uporabnost pridobljenega znanja 4,03 

Kakovost učbenikov in delovnih zvezkov 3,68 

Učno okolje/učilnica 3,90 

 

 

Najvišjo povprečno vrednost so učenci na lestvici od 1 do 5 pripisali uporabnosti TiT – 

4,03, kljub temu podatku pa so jim obravnavane teme pri pouku za 0,36 manj zanimive, 

kar je 3,67 povprečne vrednosti (Preglednica 11). Najmanj, a še vseeno nad povprečno 

vrednostjo so zadovoljni s številom ur, ki so namenjene vsebinam tehnike, kar je 3,10 

povprečne vrednosti.  
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Naslednja Preglednica 12 je povezana s samim potekom dela pri pouku TiT. Učenci so 

na lestvici stališč od 1 do 5 obkrožili, koliko se s posamezno trditvijo o poteku dela 

strinjajo.  

 
Preglednica 12: Odnos učencev do načina dela pri pouku TiT na lestvici od 1 do 5 

 Povprečna vrednost 
( ) 

 
Učitelj pri pouku učencem pomaga in jih usmerja. 4,08 

Učitelj pokaže veliko zanimivih izdelkov in idej. 4,26 
Pri pouku tehnike učenci radi sodelujejo. 4,11 
Pri pouku tehnike naredijo učenci veliko izdelkov. 3,37 
Vsi učenci naredijo enake izdelke. 3,25 
Pri pouku tehnike pridobijo učenci veliko novega znanja. 4,27 
Med poukom pogosto sodelujejo s sošolcem. 3,45 
Med poukom je pogosto prisotno skupinsko delo. 3,28 

 

 

Rezultati so pokazali, da se učenci najbolj strinjajo s trditvijo, da pri pouku tehnike 

pridobijo veliko novega znanja (povprečna vrednost 4,27). Za samo 0,01 razlike se prav 

tako strinjajo s trditvijo, da jim učitelj pokaže veliko zanimivih izdelkov in idej, kar je 

4,26 povprečne vrednosti. Visoko umeščeni sta tudi trditvi, da učenci pri pouku tehnike 

radi sodelujejo (4,11 povprečne vrednosti) in da učitelj pri pouku učencem pomaga in 

jih usmerja (4,08 povprečne vrednosti). Učenci se s trditvijo, da vsi naredijo enake 

izdelke, strinjajo nekoliko manj (3,25 povprečne vrednosti), prav tako s trditvijo, da je 

med poukom pogosto prisotno skupinsko delo (3,28 povprečne vrednosti). Trditev, da 

pri pouku učenci naredijo veliko izdelkov, je dosegla povprečno vrednost 3,37. 

Pogostost sodelovanja s sošolci pa so ocenili na 3,45 povprečne vrednosti.  
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Zadnje področje v 3. sklopu vprašalnika, ki vsebuje tri odprta vprašanja, smo analizirali 

nekoliko drugače, saj smo odgovore učencev združili v podobne kategorije. Pri tem smo 

upoštevali tiste odgovore, ki se pojavijo v vsaj dveh vprašalnikih.  

 
Preglednica 13: Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov učencev o težavah pri pouku 
tehnike, glede na njihovo mnenje 

Težave pri pouku TiT f f% 
Učenci ne vidijo težav pri pouku: 29 31,1 
Pretežko: 16 17,2 
Nemir: 10 10,8 
Ni dovolj zanimivo: 9 9,7 
Premalo pouka: 8 8,6 
Nevarnost pri delu: 5 5,4 
Skupinsko delo: 5 5,4 
Natančno merjenje: 3 3,2 
Lepljenje (premalo močna lepila): 3 3,2 
Zamujanje z delom: 3 3,2 
Delo po navodilih/načrtu: 2 2,2 
Skupaj (št. odgovorov) 96 100 

 
 
Izpostavili bomo najpogostejše odgovore (Preglednica 13), in sicer večina učencev 

(31,1 %) je napisala, da ne vidijo težav pri pouku tehnike v 5. razredu osnovne šole. 

17,2 % učencem se tehnika zdi pretežka, medtem ko 10,8 % učencev moti nemir pri 

pouku. Od vseh odgovorov nismo upoštevali enega, ki ni spadal v nobeno kategorijo. 12 

učencev od 109 ni izpolnilo polja za odgovor, torej je bila odzivnost 89 %. 
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Preglednica 14: Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov učencev o tem, kaj bi sami 
vključili v pouk tehnike 

Kaj bi vključili v pouk? f f% 
Zanimive izdelke: 20 23,3 
Nič: 14 16,3 
Več poskusov: 10 11,6 
Več lesenih izdelkov: 9 10,5 
Skupinsko delo: 9 10,5 
Delo s sodobnimi napravami (računalniki, roboti, 

tablice ...): 7 8,1 

3D-izdelki: 3 3,5 
Delo s stroji: 3 3,5 
Glasbo: 3 3,5 
Samostojno delo: 2 2,3 
Več demonstracij 2 2,3 
Projekti 2 2,3 
Barvanje 2 2,3 
Skupaj (št. odgovorov) 86 100 

 
 
Izpostavili bomo najpogostejše odgovore (Preglednica 14), in sicer večina učencev 

(23,3 %) je napisala, da bi v pouk tehnike vključili več zanimivih izdelkov. 16,3 % 

učencev ne bi spremenilo ničesar pri pouku, medtem ko je 11,6 % učencev napisalo, da 

bi v pouk vključili več poskusov. Med pogoste odgovore spada tudi skupinsko delo 

(10,5 %), več lesenih izdelkov (10,5 %) in delo s sodobnimi napravami (8,1 %). Od 

vseh odgovorov jih nismo upoštevali 8, ki niso spadali v nobeno kategorijo. 11 učencev 

od 109 ni izpolnilo polja za odgovor, torej je bila odzivnost 90 %. 
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Preglednica 15: Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov učencev o tem, kaj bi lahko 
izključili iz pouka tehnike. 

Kaj bi izključili iz pouka? f f% 
Nič: 45 62,5 
Pisanje v zvezek: 10 13,9 
Dolgočasne izdelke 5 6,9 
Ocenjevanje: 4 5,5 
Težko delo: 3 4,2 
Hrup: 3 4,2 
Papirnate izdelke: 2 2,8 
Skupaj (št. odgovorov) 72 100 

 
 

Izpostavili bomo najpogostejše odgovore (Preglednica 15), in sicer v veliki večini (62,5 

%) učenci iz pouka ne bi ničesar izključili. Na drugem mestu, vendar v odstotkih v 

precej manjši vrednosti, je 13,9 % učencev napisalo, da bi izključili pisanje v zvezek. 

Od vseh odgovorov jih nismo upoštevali 12, ki niso spadali v nobeno kategorijo. 18 

učencev od 109 ni izpolnilo polja za odgovor, torej je bila odzivnost 83,5 %. 

	  

6.2 VPLIV USTVARJALNEGA REŠEVANJA TEHNIŠKIH IN 

TEHNOLOŠKIH PROBLEMOV NA USTVARJALNO MIŠLJENJE 

UČENCEV 
	  

Predstavili vam bomo rezultate reševanja predtesta in posttesta za eksperimentalno in 

kontrolno skupino posebej. Rezultate obeh skupin bomo med seboj primerjali in 

izračunali še učinek eksperimenta izražen z mero Cohen d.  

 

Rezultati v eksperimentalni skupini 

 

Kadar imamo eno skupino, za katero zberemo dve meritvi, npr. primerjamo začetno in 

končno stanje, uporabimo t-test za parno primerjavo. Z njim bomo ugotovili, ali se 

aritmetične sredine ocen na testu ustvarjalnosti statistično pomembno razlikujejo.  
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Vrednost t-testa za parno primerjavo je statistično pomembna (t = -3,499; g = 39; α = 

0,001). Povprečno število točk zbranih na predtestu in posttestu se statistično 

pomembno razlikuje. S tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci na posttestu (M = 27,19) zbrali višje število točk kot na predtestu 

(22,43). Učenci so v povprečju na posttestu zbrali 4,76 točke več. 

 

Rezultati v kontrolni skupini 

 

Za primerjavo med eksperimentalno in kontrolno skupino smo t-test za parne 

primerjave uporabili tudi za izračun rezultatov v kontrolni skupini. Ugotovili smo, da 

vrednost t-testa za parno primerjavo ni statistično pomembna (t = 0,194; g = 39; α = 0, 

847). Med predtestom in posttestom se ne pojavljajo statistično pomembne razlike, zato 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da 

so učenci na posttestu (20,53) dosegli nekoliko nižji rezultat kot na predtestu (20,73), 

saj so dosegli za 0,200 manj točk od povprečne vrednosti na predtestu. 

 
Primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino 

 

Za bolj konkretno primerjavo med obema skupinama smo uporabili t-test za neodvisne 

vzorce. Najprej smo z Levenovim testom preverili, ali se varianci razlikujeta statistično 

pomembno. Ugotovili smo, da je stopnja tveganja večja od 5 %, zato lahko izračunamo 

t-test za neodvisne vzorce. Torej, ob upoštevanju predpostavke o homogenosti variance 

(F = 2,222; α = 0,140) je t-test za neodvisne vzorce pokazal, da se med eksperimentalno 

in kontrolno skupino pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnem številu točk 

na testu ustvarjalnosti (t = 2,884, g = 80; α = 0,005). Podatke lahko posplošimo na 

osnovno množico in s tveganjem manjšim od 1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učenci iz eksperimentalne skupine na posttestu dosegli višje število točk kot učenci iz 

kontrolne skupine. 

 

Iz podatkov, ki smo jih dobili s t-testom za parne primerjave, smo izračunali še učinek 

Cohen d. Uporabili smo formulo:  

Cohen d = |2t|/√g, pri čemer t predstavlja vrednost t-testa in g predstavlja število 

prostostnih stopenj. 

Izračun smo preverili s formulo:  
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 , pri čemer smo v števcu odšteli aritmetični sredini v predtestu in post 

testu, v imenovalcu pa je skupni standardni odklon. 

 

Rezultat: Cohen d = 0,65, kar pomeni, da je učinek naše raziskave zmeren do visok. 

 

Primerjava dosežkov ustvarjalnosti po spolu 

 

S pridobljenimi podatki smo želeli preveriti tudi, ali se med spoloma pojavljajo razlike 

v reševanju prettesta in posttesta. Učenke (n = 35) so v povprečju napredovale za 1,85 

točke, medtem ko so bili učenci (n = 47) za spoznanje boljši, povprečen napredek je bil 

2,70 točke. Levenov test enakosti varianc čez skupini nam potrdi ničelno hipotezo 

(F = 0,004, g1 = 1, g2 = 80; α = 0,95). Analiza varianc za neodvisne vzorce je pokazala, 

da ni statistično značilnih razlik med moškim in ženskim spolom (F = 0,215; α = 0,64). 

Razlika, ki je nastala v srednji vrednosti napredka gledano po spolu, se šteje kot 

posledica statistično nepreverjenih dejavnikov.  
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7. DISKUSIJA 
 

 

V nadaljevanju podajamo diskusijo o doseganju ciljev raziskave z odgovori na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

	  
Cilja dela sta bila (C1 in C2): 
 

C1: Ugotoviti odnos, ki ga imajo učenci do tehnike v okviru predmeta (naravoslovje in) 

tehnika.  

 

Odnos smo preverjali z vprašalnikom Tehnika in jaz (Poglavje 5.2.1). Večino 

odgovorov smo pridobili z ocenjevalnimi lestvicami. Zadnja tri vprašanja pa so bila 

odprtega tipa. Ugotovili smo (Poglavje 6.1), da imajo učenci povprečen odnos do TiT. 

Zavedajo se pozitivnega učinka TiT za prihodnost. V povprečju pa imajo dečki večji 

namen poklicne usmeritve v tehniške poklice kot deklice. Podobne rezultate je pokazala 

tudi raziskava, ki je bila izvedena v 8. in 9. razredu osnovne šole (Poglavje 3.3). V 

nadaljevanju so rezultati pokazali, da so učenci s poukom in njegovimi konstrukti 

nadpovprečno zadovoljni (Poglavje 6.1). Večina učencev ne bi pri pouku ničesar 

spremenila, nekatere pa moti prezahteven pouk, nemir in pisanje. Vključili bi več 

zanimivih izdelkov in skupinsko delo.  

 

C2: Ugotoviti, ali dejavnosti, pri katerih učenci ustvarjalno rešujejo tehniške in 

tehnološke probleme, spodbujajo njihovo ustvarjalno mišljenje. 

 

Rezultate smo preverjali s predtesom in posttestom ustvarjalnosti (Poglavje 5.2.2). 

Vzorec smo razdelili na dve skupini, in sicer eksperimentalno in kontrolno. Obe skupini 

sta rešili najprej predtest ustvarjalnosti in kasneje (po nekaj dneh) posttest 

ustvarjalnosti. Razlika med skupinama je bila ta, da so se učenci v eksperimentalni 

skupini pred ponovnim reševanjem testa udeležili na delavnic, na katerih so ustvarjalno 

reševali tehniške in tehnološke probleme. Rezultati so pokazali statistično pomembne 

razlike pri ponovnem reševanju eksperimentalne skupne (Poglavje 6.2), saj je ta, v 

primerjavi s kontrolno skupino, dosegla boljše rezultate kot na predtestu. 
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Odgovori na raziskovalna vprašanja (RV1-3): 
 

R1: Ali imajo učenci 5. razreda nadpovprečen odnos do tehnike in tehnologije, če da, v 

katerih komponentah se to kaže? 

 

Ugotovili smo, da so učenci največjo vrednost pripisali pomenu tehnike in tehnologije 

za življenje, saj je bila njihova povprečna ocena 3,87. V primerjavi z deklicami so dečki 

v povprečju dosegli 4,01 nadpovprečne vrednosti, deklice pa 3,73. Tehnika in 

tehnologija sta učencem nadpovprečno zahtevni (M = 3,30). Zanimivo pri tem 

odgovoru je to, da se dečkom (M = 3,46) zdita bolj zahtevni kot deklicam (M = 3,13). V 

nadaljevanju pa so dečki v povprečju 3,80 mnenja, da sta tehnika in tehnologija bolj 

primerni za fante kot dekleta, medtem ko so deklice dosegle 2,80 povprečne vrednosti. 

Oboji imajo nadpovprečen odnos do TiT, saj so dosegli skupen rezultat 3,01 (dečki 3,19 

in deklice 2,82), kljub temu imajo dečki v povprečju (M = 3,06) nadpovprečen namen 

poklicne usmeritve na tehniško področje kot deklice (M = 2,08). S trditvami, ki se 

nanašajo na odpor do TiT se učenci strinjajo pod povprečno vrednostjo (M = 2,22). 

 

R2: Kakšno je stališče/mnenje učencev 5. razreda o pouku tehnike? 

 

Rezultati so pokazali, da so učenci na lestvici stališč od 1 do 5 nadpovprečno zadovoljni 

s podanimi konstrukti pouka tehnike in tehnologije. Najvišjo vrednost so pripisali 

pridobljenemu znanju (M = 4,03), temu sledi učno okolje (M = 3,90) in zanimivost 

samega pouka (M = 3,74). Podobne rezultate smo dobili za kakovost učbenikov in 

delovnih zvezkov (M = 3,68) in za obravnavane teme (M = 3,67). Najmanj, a kljub 

temu nadpovprečno so učenci zadovoljni s številom ur na teden, ki so namenjene 

tehniki (M = 3,10). V nadaljevanju so odgovarjali, da jim učitelj pokaže veliko 

zanimivih izdelkov in idej (M = 4,26). Visoko umeščeni sta tudi trditvi, da učenci pri 

pouku tehnike radi sodelujejo (M = 4,11) in da učitelj pri pouku učencem pomaga in jih 

usmerja (M = 4,08). Učenci se s trditvijo, da vsi naredijo enake izdelke, strinjajo 

nekoliko manj (M = 3,25), prav tako s trditvijo, da je med poukom pogosto prisotno 

skupinsko delo (M = 3,28). Trditev, da pri pouku učenci naredijo veliko izdelkov, je 

dosegla povprečno vrednost 3,37. Pogostost sodelovanja s sošolci pa so ocenili na 3,45 

povprečne vrednosti. Pri vseh treh odprtih vprašanjih so v večini odgovorili, da pouku 

ne bi ničesar spremenili ali da jih nič ne moti. Pogosto izbrani odgovori so tudi, da je 
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pouk pretežak, moti jih nemir. Vključili bi več zanimivih izdelkov (nekateri so omenili 

lesene izdelke) in skupinsko delo. Iz pouka bi izključili pisanje (pogostejši odgovor). 

 

R3: Ali ustvarjalni pouk pri tehniki in tehnologiji vpliva na ustvarjalno mišljenje 

učencev 5. razreda? 

 

Ugotovili smo, da ustvarjalni pouk pri TiT vpliva na ustvarjalno mišljenje učencev 5. 

razreda osnovne šole, saj so rezultati pri ponovnem reševanju posttesta v 

eksperimentalni skupini pokazali statistično pomembne razlike od predtesta. Učenci pa 

so v povprečju na posttestu zbrali 4,76 točke več kot na predtestu. Izračunali smo tudi 

učinek eksperimenta v primerjavi s tradicionalnim poukom in ugotovili, da je ta srednje 

velik (Cohen d = 0,65). Še več, učenci v kontrolni skupini so pri drugem reševanju testa 

(posttest) v povprečju zbrali 0,200 manj točk kot na predtestu. Razlog je morda v tem, 

da so bili učenci v kontrolni skupini nekoliko manj motivirani in niso vedeli, kaj je 

pravzaprav sploh smisel v ponovnem reševanju. Učenci v eksperimentalni skupini pa so 

bili med prvim in drugim reševanjem deležni ustvarjalnih delavnic, pri katerih so 

ustvarjalno reševali tehniške in tehnološke probleme.  

 

Izpostavimo lahko tudi dejstvo, da je naš zasnovani model reševanja tehniških in 

tehnoloških problemov primeren tako za učenke kot učence, saj je bil zaznan 

enakomeren napredek pri obeh kategorijah brez medsebojnih značilnih statističnih 

razlik (α > 0,05). 
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8. SKLEP 
	  

	  

Namen raziskave, ki smo jo izvedli, je bil, da preverimo na splošno, kakšen je odnos 

učencev 5. razreda do tehnike in tehnologije ter njihova zmožnost reševanja tehnoloških 

problemov. Zanimalo nas je tudi, kaj bi sami spremenili pri pouku. Glede na podatke, ki 

smo jih pridobili, lahko sklepamo, da imajo učenci na splošno dokaj nadpovprečen 

odnos do pouka. Najbolj se zavedajo, kako pomembna je tehnika za življenje in razvoj. 

Kljub tem podatkom so določeni dejavniki, ki jih pri pouku motijo. Med drugimi so 

omenili, da jih moti pisanje v zvezek, nemir, pretežka snov in dolgočasni izdelki. 

Večina učencev pa je odgovorila, da jih pri pouku nič ne moti in da ne bi ničesar 

spremenili. V nadaljevanju smo preverjali tudi vpliv ustvarjalnega reševanja tehniških 

in tehnoloških problemov na ustvarjalno mišljenje otrok in prišli smo do pozitivnih 

ugotovitev. Raziskave so namreč pokazale, da so učenci v eksperimentalni skupini, ki je 

bila deležna ustvarjalnih delavnic, na posttestu dosegli boljše rezultate od kontrolne 

skupine, ki teh delavnic ni bila deležna. 

 

Pridobljeni podatki so koristi za nadaljnje raziskave in za razmislek o tem, kako bi 

lahko vključili več ustvarjalnosti v sam pouk tehnike v okviru naravoslovja in tehnike. 

Za primer smo v poglavju 11.3 navedli kar nekaj tehnik ustvarjalnega reševanja 

tehniških in tehnoloških problemov. Te smo podkrepili z resničnimi primeri izvedbe v 

učilnici. Učiteljem bi lahko za izvedbo tovrstnih dejavnosti v prihodnje ponudili 

dodatna izobraževanja, seminarje in literaturo, da bi tudi sami kdaj uporabili podobne 

tehnike dela.  

 

Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko raziskali, kako otroci sprejemajo oz. doživljajo 

ustvarjalni pouk in kakšen je odnos učiteljev do takšnega poučevanja. Prav tako bi bilo 

zanimivo raziskati, ali bi lahko z ustvarjalnim reševanjem tehniških in tehnoloških 

problemov dosegli zastavljene cilje, ki jih določa Učni načrt za naravoslovje in tehniko 

v osnovni šoli. 

 

Pričakujemo, da bo magistrsko delo doprineslo k boljšemu razumevanju tehniške 

ustvarjalnosti na splošno in k razumevanju pomena ustvarjalnega reševanja tehniških in 
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tehnoloških problemov v osnovni šoli. Učiteljem so lahko v pomoč že navedene 

delavnice, ki smo jih sami izvedli, lahko pa si na podoben način sestavijo drugačne. Še 

več, tehnike, ki smo jih sami uporabili pri našem delu, lahko učitelji uporabijo tudi pri 

drugih predmetih. 

 

Zavedamo se, da je Učni načrt preobsežen in da učitelji včasih nimajo časa, da bi pouk 

načrtovali ustvarjalno. Kljub temu jih nagovarjamo, da naj poskusijo uporabiti tudi 

drugačne pristope dela, ki smo vam jih predstavili v tem magistrskem delu. 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

59	  

9. VIRI IN LITERATURA 
 

 

Avsec, S. in Modic, K. (2017). The influence of individual differences on technical  

creativity in Slovenian K-9 students. Journal of Technology and Information Education, 

2 (9, 129–143). 

 

Avsec, S in Šinigoj, V. (2016). Proactive technical creativity: mediating and  

moderating effects of motivation, World Transcactions on Engineering and Technology 

Education, 14, 4, 540–545. 

 

Babšek, B. (2009). Osnove psihologije: skrivnosti sveta v nas. Celje: Društvo 

Mohorjeva družba. 

 

Bambek, J in Wolters, A (1992). Moč možganov. Berlin. 

 

Berg, M. J. (2015). Balancing on the Creative High-Wire: Forecasting the Success of 

Novel Ideas in Organizations. University of Pennsylvania. 

 

de Bono, Edward (1992). Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. 

Serious Creativity. London: Harper Collins Publishers. 

 

de Bono, E. (2007). Kako imeti ustvarjalne ideje? Ljubljana: Nastja Mulej, s. p. 

 

Cencič, M. (2002). Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 

Cropley, D. H. (2000). Defining and Measuring Creativity: Are Creativity Tests Worth 

Using? Roeper Review, 23(2), 72–79.  

 

Desailly, J. (2012). Creativity in the primary classroom. Los Angeles: Sage. 

 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

60	  

Einon, D. (2002). Ustvarjalen otrok: Prepoznajte in spodbudite naravno nadarjenost 

vašega otroka. Tržič: Učila International, d. o. o. 

 

Fišer, G. (2012). Posvet o poučevanju tehnike, SAZU, 15. marca 2012. Ljubljana: 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

 

Florjančič, F. in Zajc, S. (2002). Tehnika in tehnologija ad prvega do petega razreda. 

Spoznavanje okolja/naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

 

Grant, A. (2016). Izvirnost: Kako nekonformisti spreminjajo svet. Tržič: Učila 

International, d. o. o. 

 

Guilford, J. P. (1976). Creativity tests for children. Orange, CA: Sheridan Psychological 

Services. 

 

Jenstrle, T. (2017). Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Kim, K. H. (2006). Can we trust creativity tests? A review of the Torrance tests of 

creative thinking (TTCT). Creativity Research Journal, 23(4), 285–295).  

 

Kornish, J. L. in Ulrich, T. K. (2011). Opportunity Spaces in Innovation: Empirical 

Analysis of Large Samples of Ideas. Management Science 57 (str. 108).  

 

Lipičnik, B (1996). Reševanje problemov namesto reševanja konfliktov. Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Lah, A. (2003). Strokovni posvet: Osnove tehnike in naravoslovja v predšolski vzgoji in 

prvi triadi 9-letne osnovne šole. Murska Sobota: Regionalni center ZOTKS, str. 8) 

 

Makarovič, J. (2003). Antropologija ustvarjalnosti. Ljubljana: Nova revija. 

 

Musek, J. (2005). Psihološke in kognitivne študije osebnosti. Ljubljana: Znanstveni 

inštitut filozofske fakultete. 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

61	  

 

Meško, M. (2000). Nevihta možganov in zapisovanje idej. Pedagoška obzorja = 

Didactica Slovenica: časopis za didaktiko in metodiko. Let. 15, št. 3–4: 179–192.  

 

Mulej, M. in Mulej, N. (2007). De Bonova metodologija »šest klobukov razmišljanja« 

in Mulejeva metodologija ustvarjalnega sodelovanja »USOMID« v novi kombinaciji. 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede. Let. 40, št. 1, str. 34–41.  

 

Osterag, O. in Oskeragova, E. (2012). Morphological Matrix Applied within the Design 

Project of the Manipulator Frame. Procedia Engeeniring, 48: 495– 499. 

 

Padget, S. (2013). Creativity and Critical Thinking. New York: Routledge. 

 

Papotnik, A. (1991). Tehnična ustvarjalnost v srednji šoli: ustvarjalnost in tehnična 

produktivnost v interesih tehničnih dejavnosti srednjih šol. 1. Izdaja. Ljubljana: DZS. 

 

Pečjak, V. in Štrukelj, M. (2013). Ustvarjam, torej sem. Celovec: Mohorjeva založba. 

 

Poincare, H. (1970). Mathematical Creation. Vernon P. E. (ed.), Creativity. Penguin 

Books, Harmondsworth. 

 

Prešeren, I. (2012). Posvet o poučevanju tehnike, SAZU, 15. marca 2012. Ljubljana: 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

 

Robinskon, K. (2015). Kreativne šole: Množična revolucija, ki preoblikuje 

izobraževanje. Nova Gorica: Eno. 

 

Runko, M. A., Acar, Selcuk, Cayrdag, Nur (2017). A closer look at the creativity gap 

and why students are less creative at school than outside the school. Thinking Skills 

and Creativity. št. 24, str. 242–249.  

 

Sagadin, J. (1991). Razprave iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Filozofska 

fakulteta. 

 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

62	  

Slavinec, M. (2003). Strokovni posvet: Osnove tehnike in naravoslovja v predšolski 

vzgoji in prvi triadi 9-letne osnovne šole. Murska Sobota: Regionalni center ZOTKS, 

str. 8. 

 

Starbuck, D. (2012). Creative teaching; learning with style. London; New York: 

Continuum. 

 

Torrance, E. P. (2009) Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) besedna oblika 

A. Priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. 

 

Trebar, A. (2010). Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev. Uvod v teorijo 

inventivnega reševanja problemov – TRIZ. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost 

in odličnost. 

 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 

Urban, K.K., 2005: Assesing creativity: The Test for Creative Thinking-Drawing 

Production (TCT-DP). International Educational Journal, 6(2), 272–280.  

	    



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

63	  

X. PRILOGE 
	  

X.1 RAZLAGA 39 PARAMETROV ZA IZBIRO INVENTIVNIH NAČEL IZ 
KONTRADIKCIJSKE MATRIKE 
	  
Št. Naziv parametra Razlaga 
 Premikajoči se 

objekt 
Objekt, ki lahko avtonomno ali pod vplivom zunanjih 
sil spreminja svoj položaj v prostoru. 

 Mirujoči objekt Objekt, ki ne spreminja svojega položaja v prostoru 
avtonomno ali pod vplivom zunanjih sil. 

1 Teža premikajočega 
se objekta 

Masa objekta v gravitacijskem polju. Sila, s katero 
objekt pritiska na podlago, ali sila, s katero objekt 
obremenjuje nosilno konstrukcijo. 

2 Teža mirujočega 
objekta 

Masa objekta v gravitacijskem polju. Sila, s katero 
objekt pritiska na podlago, ali sila, s katero objekt 
obremenjuje nosilno konstrukcijo. 

3 Dolžina 
premikajočega se 
objekta 

Linearne dimenzije objekta v katerikoli smeri. 

4 Dolžina mirujočega 
objekta 

Linearne dimenzije objekta v katerikoli smeri. 

5 Površina 
Premikajočega se 
objekta 

Geometrijske lastnosti objekta: površina, ki jo 
zavzema objekt ali površina objekta. 

6 Površina mirujočega 
objekta 

Geometrijske lastnosti objekta: površina, ki jo 
zavzema objekt ali površina objekta. 

7 Volumen 
premikajočega se 
objekta 

Volumen prostora, ki ga zavzema premikajoči se 
objekt. 

8 Volumen mirujočega 
objekta 

Volumen prostora, ki ga zavzema premikajoči se 
objekt. 

9 Hitrost Hitrost objekta ali hitrost izvajanja dejavnosti v času. 
10 Sila (intenziteta) Merilo za medsebojno delovanje med sistemi. Termin 

»sila« uporabljamo za opis intenzivnosti dejavnosti, 
katere namen je spremeniti pogoje objekta. 

11 Napetost ali pritisk Sila na enoto površine 
12 Oblika Zunanji obrisi ali oblika sistema 
13 Stabilnost 

kompozicije objekta 
Celotna integriteta sistema, razmerje sistema do 
njegovih sestavnih elementov. Iztrošenost, kemična 
dekompozicija, razstavljanje in drugo pomenijo 
zmanjšanje stabilnosti. Povečana entropija pomeni 
zmanjšanje stabilnosti. 
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14 Odpornost Stopnja, do katere se je objekt sposoben upirati 
spremembi zaradi delujoče sile. Odpornost proti 
zlomu. 

15 Čas trajanja 
dejavnosti 
gibajočega se 
objekta 

Čas, v katerem lahko objekt izvaja neko dejavnost. 
Čas koristnega delovanja objekta. Srednji čas med 
odpovedmi 'MTBF). Trajnost objekta. 

16 Čas trajanja 
dejavnosti 
mirujočega objekta 

Čas, v katerem lahko objekt izvaja neko dejavnost. 
Čas koristnega delovanja objekta. Srednji čas med 
odpovedmi 'MTBF). Trajnost objekta. 

17 Temperatura Temperaturni pogoji objekta ali sistema. Pod tem 
terminom razumemo tudi temperaturno kapaciteto, 
hitrost spreminjanja temperature ... 

18 Intenziteta osvetlitve Svetlobni tok na površino ali katerakoli druga 
osvetlitvena lastnost sistema (npr. svetlost, kakovost 
osvetlitve, blesk). 

19 Uporaba energije 
premikajočega se 
objekta 

Merilo za opravljanje dela. Energija, ki jo zagotavlja 
supersistem (npr. električno napajanje, toplota). 
Energija za opravljanje nekega dela. 

20 Uporaba energije 
mirujočega objekta 

Merilo za opravljanje dela. Energija, ki jo zagotavlja 
supersistem (npr. električno napajanje, toplota). 
Energija za opravljanje nekega dela. 

21 Moč Čas, v katerem opravimo delo. Hitrost porabe 
energije. 

22 Izguba energije Poraba energije, ki ne pomaga pri opravljanju dela 
(npr. jalovo delo). Zmanjševanje energijskih izgub 
včasih zahteva uporabo drugačnih metod, na primer 
izboljšavo uporabe energije (zato je to posebna 
kategorija). 

23 Izguba snovi Delna ali popolna, stalna ali začasna izguba 
materialov v sistemu, njegovih delov ali podsistemov. 

24 Izguba informacije Delna ali popolna, stalna ali začasna izguba podatkov 
ali dostopa do podatkov s strani sistema. Pogosto 
vključuje senzorične podatke (npr. aroma, tekstura). 

25 Izguba časa Čas je trajanje izvajanja dejavnosti. Izboljšanje 
izgube časa pomeni zmanjšanje časa, potrebnega za 
izvedbo neke dejavnosti. Pogosto uporabljen izraz je 
»skrajšanje časa cikla«. 

26 Količina snovi Število ali obseg materialov sistema, snovi, delov ali 
podsistemov, ki jih lahko spremenimo v celoti, delno 
ali začasno. 

27 Zanesljivost Sposobnost sistema, da opravlja načrtovanje funkcije 
na predvidljiv način, pod načrtovanimi pogoji. 
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28 Točnost merjenja Bližina izmerjene vrednosti do dejanske vrednosti 
lastnosti sistema. 

29 Preciznost 
proizvodnje 

Stopnja, pri kateri se dejanske lastnosti sistema ali 
objekta skladajo s specificiranimi lastnostmi. 

30 Zunanji škodljivi 
učinki, ki delujejo na 
objekt 

Občutljivost sistema za zunanje škodljive vplive. 

31 Škodljivi učinki, ki 
jih generira objekt 

Škodljivi učinki so tisti, ki zmanjšujejo učinkovitost 
ali kakovost delovanja objekta ali sistema. Generira 
jih objekt ali sistem kot del svojega delovanja. 

32 Enostavnost 
proizvodnje 

Stopnja enostavnosti, majhnega vložka dela ali 
pozornosti pri izdelavi objekta ali sistema. 

33 Enostavnost 
delovanja 

Preprostost. Proces ni preprost, če zahteva veliko 
osebja, veliko procesnih korakov, posebna orodja in 
podobno. Izkoristek zapletenih procesov je majhen, 
izkoristek preprostih procesov je velik. Narediti dobro 
prvič in vsakič. 

34 Enostavnost 
popravljanja 

Vključuje lastnosti, kot so primernost, udobnost, 
preprostost, čas za odpravljanje okvar sistema. 

35 Prilagodljivost ali 
raznovrstnost 

Stopnja, do katere se sistem ali objekt pozitivno 
odziva na zunanje spremembe. Sistem, ki ga je 
mogoče uporabljati na različne načine pod različnimi 
pogoji. 

36 Kompleksnost 
naprave 

Število in različnost elementov ter njihovih 
medsebojnih relacij v sistemu. Uporabnik je lahko 
element sistema, ki povečuje kompleksnost. Stopnja 
težavnosti obvladovanja sistema je merilo 
kompleksnosti. 

37 Težave detektiranja 
in merjenja 

Merjenje in nadziranje sistemov, ki so kompleksni, 
dragi, zahtevajo veliko časa in dela, da se nastavijo 
oziroma prilagodijo za delo oziroma za uporabo. Kjer 
obstajajo kompleksna razmerja med komponentami 
ali procesi, ki delujejo med seboj v nasprotju ali jih je 
težko zaznati in meriti. 

38 Stopnja 
avtomatizacije 

Stopnja, do katere sistem ali objekt opravlja funkcije 
avtonomno. Najnižja stopnja avtomatizacije je 
uporaba ročnega orodja. Vmesna stopnja je orodje, ki 
ga programira človek, ki tudi nadzira njegovo 
delovanje in ga prekinja in po potrebi reprogramira. 
Na najvišji ravni sistem zaznava delovanje, se sam 
programira in nadzira svoje delovanje. 

39 Produktivnost Število funkcij ali operacij, ki jih opravi sistem v 
enoti časa. Čas za opravljanje posamezne operacije. 
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Izhod v časovni enoti ali stroški na enoto izhoda. 
Vir: Trebar, Andrej (2010). Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev. Uvod v teorijo 
inventivnega reševanja problemov – TRIZ. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in 
odličnost, str.93–96. 
 

 

X.2 INVENTIVNA NAČELA 
	  
Načela	  v	  okrepljenem	  tisku	  smo	  uporabili	  v	  5.	  razredu	  osnovne	  sole.	  

Zap. 

št. 

Inventivno načelo Razlaga  

1 Segmentacija a) Razdelite objekt na neodvisne dele. 
b) Naredite objekt deljiv na particije. 
c) Povečajte stopnjo plasti objekta. 

2 Izločitev a) Izločite moteči del lastnosti iz objekta. 
b) Izločite samo potrebne dele ali lastnosti. 

3 Lokalna kakovost a) Prehod iz homogene strukture objekta ali 
zunanjega okolja oziroma dejavnosti v 
heterogeno strukturo. 

b) Naj različni deli objekta opravljajo različne 
funkcije. 

c) Naj vsak del objekta deluje v najugodnejših 
razmerah svojega delovanja. 

4 Asimetričnost a) Zamenjajte simetrično obliko z asimetrično. 
b) Če je objekt že asimetričen, povečajte 

asimetrijo. 
5 Kombiniranje/ 

združevanje 
a) Prostorsko kombinirajte homogene ali 

podobne objekte. 
b) Časovno kombinirajte homogene ali podobne 

objekte. 
6 Univerzalnost Naj imajo objekti multiple funkcije in s tem izločijo 

potrebo po drugačnih objektih. 
7 Ugnezdenje a) Vstavite objekt v drugega ... 

b) Vstavite objekt v notranjost drugega objekta. 
8 Proti teža a) Kompenzirajte težo objekta z drugim objektom, 

ki deluje s silo dviganja. 
b) Kompenzirajte težo objekta z vmesnikom z 

okoljem, ki daje aero- ali hidrodinamično silo v 
nasprotni smeri. 

9 Predhodna nasprotna 
dejavnost 

a) Vnaprej pripravite nasprotno dejavnost. 
b) Če je/bo objekt izpostavljen napetosti, že 

vnaprej zagotovite protinapetost. 
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10 Predhodna dejavnost a) Opravite vse dele zahtevane dejavnosti 
vnaprej. 

b) Uredite objekte tako, da lahko izvedejo 
dejavnosti v nekem časovnem zaporedju in 
ustreznem položaju. 

11 Predhodna ublažitev Sorazmerno majhno zanesljivost objekta predhodno 
ublažite z ustreznimi merami. 

12 Ekvipotencialnost Spremenite delovne razmere tako, da objekta ni 
treba dvigovati ali spuščati. 

13 Inverzija a) Namesto, da dejavnost določajo specifikacije 
problema, opravite nasprotno dejavnost. 

b) Naredite premikajoči se del objekta ali 
zunanjega okolja negibljiv, mirujočega pa 
gibljivega. 

c) Obrnite objekt na glavo. 
14 Sferoidnost ali 

uporaba krivulj 
a) Nadomestite linearne dele ali ploskve z 

zaobljenimi. 
b) Uporabite valje, krogle, spirale. 
c) Zamenjajte linearno gibanje s krožnim, 

uporabite centrifugalno silo. 
15 Dinamičnost a) Naredite, da se bo objekt ali njegovo okolje 

avtomatično prilagajalo optimalnemu delovanju 
v vsaki fazi operacij. 

b) Razdelite objekt na elemente, ki spreminjajo 
položaj relativno drug na drugega. 

c) Če je objekt negiben, ga naredite premičnega ali 
zamenljivega. 

16 Delno ali pretirano 
upravljena dejavnost 

Če je težko doseči 100-odstotni želeni učinek, 
dosezite več ali manj z veliko poenostavitvijo 
problema. 

17 Premik k novi 
dimenziji 

a) Odpravite problem s premikom objekta 
(linijsko v dvodimenzijsko, na primer po 
ploskvi). 

b) Uporabite večplastno sestavo objekta 
namesto enoplastne. 

c) Nagnite objekt ali ga obrnite na bok. 
18 Mehanske vibracije a) Dosezite vibriranje objekta. 

b) Če vibriranje že obstaja, povišajte frekvenco. 
c) Uporabite resonančno frekvenco. 
d) Namesto mehanskih vibratorjev uporabite 

vibrator s piezo učinkom. 
e) Uporabite ultrazvočne vibratorje v povezavi z 

magnetnim poljem. 
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19 Periodična dejavnost a) Nadomestite kontinuirano dejavnost s 
periodično (pulziranje). 

b) Če je dejavnost že periodična, spremenite 
frekvenco. 

c) Uporabite razmik med impulzi za dodatno 
funkcijo. 

20 Nadaljevanje koristne 
dejavnosti 

a) Dejavnost opravljajte nepretrgoma, pri čemer vsi 
deli objekta delujejo s polno zmogljivostjo. 

b) Odpravite prosti tek in vmesne dejavnosti. 
21 Pospešite konec Škodljive ali tvegane dejavnosti opravite z veliko 

hitrostjo. 
22 Spremenite škodo v 

korist 
a) Uporabite škodljive dejavnike ali neugodne 

vplive na okolje za doseganje pozitivnih 
učinkov. 

b) Odstranite škodljive dejavnike tako, da jih 
kombinirate z drugimi škodljivimi dejavniki. 

c) Povečajte obseg škodljivih dejavnikov do te 
mere, da prenehajo biti škodljivi. 

23 Povratna zanka a) Uvedite povratno zanko. 
b) Če povratna zanka že obstaja, jo obrnite. 

24 Posrednik a) Uporabite vmesni objekt, s katerim prenesete ali 
opravite dejavnost. 

b) Začasno združite objekt z drugim, ki ga je lahko 
odstraniti. 

25 Samopostrežba a) Zagotovite, da bo objekt stregel samemu sebi ter 
izvajal dodatne operacije in popravila. 

b) Uporabite preostali material in energijo. 
26 Kopiranje a) Uporabite ceneno kopijo namesto originala, ki je 

drag, kompleksen, lomljiv ali ni primeren za 
uporabo. 

b) Zamenjajte objekt z njegovo kopijo ali podobo; 
za povečanje ali pomanjšanje lahko uporabite 
lestvico. 

c) Če uporabljate vidne optične kopije, jih 
zamenjajte z infrardečimi ali ultravijoličnimi. 

27 Zamenjava dragih 
trajnih objektov s 
cenenimi s kratko 
življenjsko dobo. 

Zamenjajte drag objekt z množico cenenih, tako da 
izpustite neko lastnost (npr. dolgo življenjsko dobo). 

28 Zamenjava 
mehanskega sistema 

a) Zamenjajte mehanski sistem z optičnim, 
akustičnim ali vonjalnim. 

b) Uporabite električna, magnetna ali 
elektromagnetna polja za interakcijo s sistemom. 
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c) Zamenjajte polja:  
2.4 c1) stacionarna polja s premikajočimi, 
2.5 c2) fiksna polja s časovno spremenljivimi 
2.6 c3) naključna polja s strukturiranimi. 
d) Uporabite polja v povezavi s feromagnetnimi 

delci. 
29 Pnevmatične ali 

hidravlične 
konstrukcije 

Zamenjajte trde dele objekta s plinom ali tekočino. 
Ti deli lahko izkoriščajo zrak ali vodo za 
napihovanje ali hidrostatično dušenje. 

30 Gibke membrane ali 
tanki filmi 

a) Zamenjajte tradicionalne konstrukcije s takimi, 
ki delujejo po načelu gibkih membran ali tankih 
filmov. 

b) Izolirajte objekt od okolja z uporabo gibkih 
membran ali tankih filmov. 

31 Uporaba poroznih 
materialov 

a) Izdelajte porozen objekt ali dodajte porozne 
elemente. 

b) Če je objekt že porozen, zapolnite pore s 
posebno snovjo. 

32 Sprememba barve a) Spremenite barvo objekta ali njegove okolice. 
b) Spremenite stopnjo prosojnosti objekta ali 

procesa, ki ga je težko videti. 
c) Uporabite barvne odtenke za opazovanje objekta 

ali procesa, ki ga je težko videti. 
d) Če taki dodatki že obstajajo, uporabite 

luminiscenčna sledila ali elemente. 
33 Homogenost Izdelajte objekte, ki so v stiku s primarnim 

objektom, iz istih materialov ali materialov, ki imajo 
podobne lastnosti. 

34 Izločanje in 
obnavljanje delov 

a) Ko je objekt opravil svojo funkcijo ali postal 
neuporaben, ga izločite (zavrzite) ali spremenite 
nek element objekta. 

b) Takoj obnovite katerikoli izrabljen del objekta. 
35 Transformacija 

fizikalnega ali 
kemičnega stanja 
objekta 

Spremenite agregatno stanje objekta (gostoto, 
porazdelitev, stopnjo fleksibilnosti, temperaturo ...). 

36 Fazna transformacija Uporabite učinek fazne transformacije snovi; na 
primer med spremembo volumna se sprošča ali 
porablja toplotna energija. 

37 Temperaturna širitev a) Uporabite kovine, ki se širijo ali krčijo v stiku z 
vodo. 

b) Uporabite materiale z različnimi temperaturnimi 
količniki. 
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38 Uporaba močnih 
oksidantov 

a) Zamenjajte običajen zrak z obogatenim. 
b) Zamenjajte obogaten zrak s kisikom. 
c) Obdelujte objekt v zraku ali kisiku z 

ionizirajočim sevanjem. 
d) Uporabite ionizirani kisik. 

39 Inertno okolje a) Zamenjajte navadno okolje z inertnim. 
b) Izvajajte proces v vakuumu. 

40 Kompozitni 
materiali 

Zamenjajte homogene materiale s kompozitnimi. 

Vir: Trebar, Andrej (2010). Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev. Uvod v teorijo 
inventivnega reševanja problemov – TRIZ. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in 
odličnost, str. 98–102. 
 
 

X.3 UČNI PRIPRAVI 
	  
Priloga	  1:	  Učna	  priprava	  za	  ustvarjalno	  reševanje	  tehniških	  in	  tehnoloških	  
problemov,	  1.	  del	  	  
 
Študentka:  Irena Uljančič Razred 5. 
Čas: prib. 2 šolski uri Datum:  
Učna tema: Ustvarjalnost pri tehniki in tehnologiji 
Učne metode: razlaga, pogovor, metoda pisnih del, metoda ustnih del, 
demonstracija 
Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 

Učni cilji 
Glavni cilj 

– Učenci ustvarjalno rešujejo tehniške in tehnološke probleme. 
 
Drugi cilji 
Učenci: 

– oblikujejo ideje in jih kritično vrednotijo, 
– razmišljajo, kako določen problem sprejeti kot izziv, 
– aktivno sodelujejo v diskusiji, 
– sodelujejo pri skupinskem delu. 

 
Učna sredstva in učni pripomočki: vprašalnik, pred-test ustvarjalnosti, listi z 
različnimi pojmi, morfološka matrika, listi z naključnimi besedami. 

 
 
 
 
ČAS DEJAVNOSTI POTEK DELA 
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  UVODNI DEL 
10 

min. 
Reševanje 

vprašalnika 
Pred reševanjem vprašalnika (Priloga 14.4), dobijo 
učenci kratka navodila. Pomembno je poudariti, da naj se 
pri posameznih vprašanjih ne obotavljajo predolgo. Nato 
se lotijo reševanja vprašalnika, za katerega potrebujejo 
prib. 10 min časa. Med reševanjem je potrebno zagotoviti 
popolno tišino. 

 
15 

min. 
 

   Reševanje 
pred-testa 

Reševanje pred-testa (Priloga 14.5) je anonimno, vendar 
je pred-test povezan s posttestom, ki ga učenci rešijo v 
naslednjem srečanju. Zato vsak učenec dobi svojo 
številko, ki jo napiše na predtest. Pomembno je, da si 
številko zapomni oz. shrani do naslednjega srečanja.  
Navodila za reševanje predtesta so povsem ohlapna. Zato 
lahko učenci uporabijo različne risarske ali slikarske 
pripomočke. Narišejo lahko kar želijo. Omejeni so zgolj 
na čas (15 min.). 

5 min Pogovor o 
ustvarjalnosti 

Pogovor o pojmu ustvarjalnosti se navezuje na nadaljnji 
potek dela. Na tej točki se osredinimo na naslednja 
vprašanja: 

– Kaj je ustvarjalnost? 
– Kakšne so lastnosti ustvarjalne ideje? 
– Ali je vsaka ustvarjalna ideja tudi uporabna? 
– Ali obstaja ustvarjalnost tudi pri tehniki in 

tehnologiji? 
  GLAVNI DEL 

20 
min. 

Morfološka 
matrika 

Vsaka skupina mora, kar najbolje utemeljiti, zakaj bi se 
izbran izdelek (vzglavnik) dobro obnesel na trgu. Naloga 
je nekoliko težja, saj mora vsaka skupina naključno 
izžrebati lastnosti svojega vzglavnika. 

V skupini imajo najprej 5 min. časa, da se pogovorijo, 
nato pa svoj izdelek predstavijo tudi drugim skupinam, 
vendar morajo biti pri tem prepričljivi, kot da bi jim 
želeli izdelek prodati. Na koncu se pogovorimo, katera 
blazina se vsem skupaj zdi najbolj smiselna za uporabo. 

 
20 

min. 
Metoda 
prisilnih 
povezav 

Izžrebamo dve naključni besedi. Skupine morajo 
razmisliti, kako bi s pomočjo druge naključne besede 
izboljšali postopek, funkcijo ali naravo prve naključne 
besede. 

Primer: 

– Prva naključna beseda je žlica.  
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– Druga naključna beseda je časopis. 

Žlico oblečemo v časopis in jo pobarvamo tako, da 
dobimo lutko.  

 
20 

min. 

 
Zapisovanje 

idej 

Vsaka skupina dobi svoj problem, za katerega poskuša 
najti različne rešitve. 
Primer:  

1. Kako bi lahko še plužili sneg po cesti? 
2. Kako bi lahko čim bolj učinkovito jeseni pobirali 

jabolka z dreves? 
3. Kaj bi lahko naredili z zavrženimi CD-ji? 
4. Kako bi, poleg ključavnice, še lahko zavarovali 

hišo pred vlomom? 
	  

Vsak udeleženec v skupini ima za navedbo treh idej 3 
minute časa. Sodelujoči sedijo v krogu in po preteku časa 
vsak svoj listek naprej poda k sosedu. Ta prebere prejšnje 
ideje in doda še nove tri ideje ter po treh minutah listek 
ponovno poda naprej. 
 

  ZAKLJUČNI DEL  
5 min. 

 
Pogovor o 
delavnicah 

Učenci na kratko povedo svoje mnenje o ustvarjalnih 
delavnicah, ki so jih bili deležni. 

	  
	  
Priloga	  2:	  Učna	  priprava	  za	  ustvarjalno	  reševanje	  tehniških	  in	  tehnoloških	  
problemov,	  2.	  del	  	  
 
Študentka:  Irena Uljančič Razred 5. 
Čas: 2 šolski uri Datum:  
Učna tema: Ustvarjalnost pri tehniki in tehnologiji 
Učne metode: razlaga, pogovor, metoda ustnih del, metoda praktičnih izdelkov, 
demonstracija 
Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 

Učni cilji 
Glavni cilj 

– Učenci ustvarjalno rešujejo tehniške in tehnološke probleme. 
 
 
Drugi cilji:  
Učenci: 

– oblikujejo ideje in jih kritično vrednotijo, 
– razmišljajo, kako določen problem sprejeti kot izziv, 
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– aktivno sodelujejo pri diskusiji, 
– sodelujejo pri skupinskem delu. 

 
Učna sredstva in učni pripomočki: listi z naključnimi predmeti, Triz tabela in list z 
inventivnimi načeli, nedokončana jadrnica, pripomočki za dokončno izdelavo jadrnice 
(papir, karton, lepilo, škarje), posttest ustvarjalnosti. 
 
 
ČAS DEJAVNOSTI POTEK DELA 

  UVODNI DEL 
15 

min. 
Pogovor o 
prejšnjem 
srečanju 

Z učenci se posedemo v krog. Na sredino kroga postavimo 
škatlo, v kateri je taborniška svetilka. Skupaj se pogovorimo o 
njenih lastnostih. V nadaljevanju vsak učenec dobi en 
samolepilni listek, na katerega zapiše eno idejo, kako bi 
svetilko naredili še bolj uporabno na taborjenju. Za zapis ideje 
imajo 5 min. časa. Po preteku časa, vsak učenec prebere svojo 
idejo in listek nalepi na škatlo, ki jo nato poda naprej svojemu 
sosedu, ki naredi enako. 
 

  GLAVNI DEL 
25 
min. 

 

 Nenavadne 
uporabe 
predmetov 

Učenci so razdeljeni v skupine po štiri. Vsaka skupina dobi en 
predmet, za katerega mora, poleg najbolj osnovne funkcije 
uporabe, našteti še druge možnosti uporabe. Razmisliti mora, 
za kaj vse bi jim predmet lahko prišel prav. Ideje si sproti 
zapisujejo na list papirja. 
 
Primer: 
Glavnik se uporablja za česanje las. 
 
Druge možnosti uporabe: 

-‐ Za masažo hrbta. 
-‐ Postavimo ga vodoravno in nanj obesimo ključe. 
-‐ Za pomoč pri zabijanju žebljev. Med dve ščetini 

postavimo žebelj, da ta stoji navpično. Nato ga lahko 
zabijemo s kladivom v les. 

 
Na koncu dejavnosti vsaka skupina poroča svoje ideje drugim 
skupinam. 

 
30 

min. 

 
TRIZ 

Učencem najprej razložimo, kako deluje tehnika ustvarjalnega 
reševanja problemov TRIZ. Obrazložimo jim, da ta sicer 
vsebuje 40 inventivnih načel, vendar ker sami določenih 
pojmov do sedaj v šoli še niso obravnavali, smo izbrali 10 
inventivnih načel in parametre, ki so jih do sedaj že 
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obravnavali. Načela predstavljajo napotke, ki nas usmerjajo pri 
reševanju problema.  

Delo ponovno poteka v skupinah. Vsaka skupina dobi list z 
inventivnimi načeli in tabelo s parametri. Njihova naloga je, da 
s pomočjo tehnike TRIZ poskušajo rešiti problem.  

Delo ponovno poteka v skupinah. Vsaka skupina dobi list z 
inventivnimi načeli in tabelo s parametri. Njihova naloga je, da 
s pomočjo tehnike TRIZ poskušajo rešiti problem.  

Problem: Izdelati želimo čim bolj uporaben most (trpežen, 
estetsko oblikovan ...). Pri tem pa moramo upoštevati, da sta 
stebrička za most lahko oddaljena 16 do 25 cm. Vsaka skupina 
ima na razpolago 2 lista papirja (A4 format), folijo (30 x 10 
cm), 4 plastične slamice in 200 g plastelina. Lahko uporabijo 
vse materiale, ki jih imajo na razpolago ali pa samo nekatere. 
Pri reševanju si pomagajo s tabelo TRIZ. 

Uporabnost mostu na koncu preverimo z dodajanjem bremena 
(50 g uteži). Poleg uporabnosti pa preverimo tudi izvirnost 
mostu. 

 

  ZAKLJUČNI DEL  
15 

min. 
 

Reševanje 
posttesta 

Čisto na koncu učenci ponovno rešijo posttest ustvarjalnosti 
(podobnega so reševali že na prvem srečanju). Navodila za 
reševanje so jim že znana.  
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X.4 VPRAŠALNIK »TEHNIKA IN JAZ« 
	  

TEHNIKA IN JAZ	  
	  

Zanima nas, kakšno je tvoje mnenje o tehniki. To ni test. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. 
Ne boš ocenjen/a na osnovi odgovorov. Za celoten vprašalnik potrebuješ prib. 10 minut.  
1. sklop: Vprašanja o tebi, da bi te lahko bolje spoznali. 
Spol:    M       Ž Starost:   Razred: Srednja 

ocena: 

 
Oceni od 1 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

Ali ima tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s 

tehniko? 
1	   2	   3	   4	   5	  

Ali ima tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s 

tehniko? 
1	   2	   3	   4	   5	  

	  
Ali imate doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, zbirke 

elektronike/robotike? 
Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  

Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna tehniška dela in 

popravila? 
	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ne	  

Ali doma uporabljaš računalnik tudi za tehnično risanje, 3D modeliranje ali/in 

programiranje? 
	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ne	  

Ali razmišljaš, da bi se odločil/a za poklic na področju tehnike in inženirstva? 	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ne	  

Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične poklice oz. ali se izobražujejo na tem 

področju? 
	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ne	  

Ali obiskuješ oz. si obiskoval kakšno izven šolsko tehniško dejavnost ali 

krožek? 
	  	  	  	  	  	  	  	  Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ne	  

  
2. sklop: Obstaja več trditev. Ne porabi preveč časa za posamezno vprašanje. Oceni, kako se 
strinjaš s trditvijo. 

                                                                                                                                                                
Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se)	  

Verjetno bom izbral/a službo na tehniškem/inženirskem področju  1	   2	   3	   4	   5	  
V službi na tehniškem/inženirskem področju bi verjetno zelo užival 1	   2	   3	   4	   5	  
Rad/a bi imel/a kariero nekoč tudi na tehniškem/inženirskem področju  1	   2	   3	   4	   5	  
Delo na tehničnem/inženirskem področju bi bilo zanimivo 1	   2	   3	   4	   5	  

Tehniška in tehnološka znanja so zelo pomembna 1	   2	   3	   4	   5	  
Raje ne bi imel/a pouka tehnike in tehnologije v šoli 1	   2	   3	   4	   5	  
Če bi na šoli obstajal kakšen tehniški krožek, bi se mu zagotovo pridružil/a 1	   2	   3	   4	   5	  
Tehnika in tehnologija me ne zanimata 1	   2	   3	   4	   5	  
Moralo bi biti več pouka vsebin tehnike in tehnologije 1	   2	   3	   4	   5	  
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Uživam v popravljanju raznih stvari doma 1	   2	   3	   4	   5	  

Ne razumem tistih, ki si želijo službo na tehniškem/inženirskem področju 1	   2	   3	   4	   5	  
Večino delovnih mest na področju tehnike/inženiringa je dolgočasnih 1	   2	   3	   4	   5	  
Menim, da so stroji, naprave in razna mehanizacija dolgočasni 1	   2	   3	   4	   5	  
Hobiji tehnike so dolgočasni 1	   2	   3	   4	   5	  

Fantje so bolj sposobni pri praktičnih delih kot dekleta  1	   2	   3	   4	   5	  
Fantje vedo o tehniki in tehnologiji več kot dekleta 1	   2	   3	   4	   5	  
Fantje so bolj sposobni opravljati tehniške/inženirske poklice kot pa dekleta 1	   2	   3	   4	   5	  

Tehnika in tehnologija omogočata, da vse kar imamo deluje bolje 1	   2	   3	   4	   5	  
Tehnika in tehnologija sta zelo pomembni v življenju 1	   2	   3	   4	   5	  
Pouk vsebin tehnike in tehnologije je pomemben in koristen 1	   2	   3	   4	   5	  
Vsakdo potrebuje znanja o tehniki in tehnologiji 1	   2	   3	   4	   5	  

Za študij tehnike in inženirstva moraš biti pametnejši kot sicer 1	   2	   3	   4	   5	  
Tehnika in tehnologija je samo za pametne ljudi 1	   2	   3	   4	   5	  
Za študij tehnike in inženirstva moraš biti talentiran 1	   2	   3	   4	   5	  
Dober inženir in tehnik je dober tudi pri matematiki in naravoslovju (fizika, 
biologija ...)	  

1	   2	   3	   4	   5	  

	  
3. sklop: Se nanaša na to, kako ste zadovoljni s poukom tehnike in kaj bi pri pouku 
spremenili.  

Od 1 do 5 ocenite kako ste pri pouku tehnike in tehnologije zadovoljni z/s:	  
Temami, ki jih obravnavate. 1	   2	   3	   4	   5	  
Številom ur, namenjenim vsebinam tehnike. 1	   2	   3	   4	   5	  
Zanimivostjo pouka pri tehniki in tehnologiji. 1	   2	   3	   4	   5	  
Uporabnostjo pridobljenega znanja. 1	   2	   3	   4	   5	  
Kvaliteto učbenikov in delovnih zvezkov. 1	   2	   3	   4	   5	  
Učnim okoljem/učilnico: opremo, učili, pripomočki v razredu za izvedbo 

pouka. 
1	   2	   3	   4	   5	  

 
Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se)	  

Učitelj nam pri pouku tehnike in tehnologije pomaga pri reševanju nalog in 

nas usmerja. 
1	   2	   3	   4	   5	  

Učitelj nam pokaže veliko zanimivih izdelkov in idej. 1	   2	   3	   4	   5	  
Pri pouku tehnike rad/-a sodelujem. 1	   2	   3	   4	   5	  
Pri pouku tehnike naredimo veliko izdelkov. 1	   2	   3	   4	   5	  
Vsi naredimo enake izdelke. 1	   2	   3	   4	   5	  
Pri pouku tehnike pridobimo veliko novega znanja. 1	   2	   3	   4	   5	  
Med poukom pogosto sodelujem s sošolcem. 1	   2	   3	   4	   5	  
Med poukom je pogosto prisotno skupinsko delo. 1	   2	   3	   4	   5	  

 



Uljančič, I. (2018). Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu 
osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Pef UL 

77	  

Sedaj pa še odgovorite na nekaj spodnjih vprašanj. 
Kje vidite težave pri samem pouku tehnike? 

 
 
Kaj bi sami vključili v pouk tehnike, da bi bil ta bolj zanimiv? 
 

 
Kaj bi lahko izključili iz pouka tehnike? 
 
 
 
 
 
Hvala	  za sodelovanje                                                                                                   AS-2018 
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X.5 TCT-DP TEST A 
	  
Številka: .............................Spol:       M        Ž                           Šola: ............................................... 
 
 
 
 

 
Starost/razred:.........................                         Trajanje risanja:..................minut        (0–15 minut) 
	  
	  
	  

 ' 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazec A - 2018 
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X.6 TCT-DP TEST B 
	  
Številka: .............................Spol:       M        Ž                           Šola: ............................................... 
 
 
 
 

 
Starost/razred:.........................                           Trajanje risanja:..................minut        (0–15 minut) 
	  
	  
	  

 ' 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazec B - 2018 
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