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POVZETEK  

V magistrskem delu smo se ukvarjali s proučevanjem učiteljevih pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti ter z njihovim vplivom na ustvarjalno klimo in oblikovanje ustvarjalne 

samopodobe učencev. V teoretičnem delu smo opredelili osebnostne značilnosti ustvarjalnih 

oseb, opisali vpliv in vlogo družine in izobraževalnih ustanov na spodbujanje ustvarjalnih 

zmožnostih posameznika ter prepreke, ki te zmožnosti zavirajo. V nadaljevanju smo se 

natančneje posvetili razsežnostim ustvarjalne klime ter predstavili ukrepe za uspešno 

vzpostavljanje pozitivne ustvarjalne klime v razredu. 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jih pridobili s pomočjo 

anketnega vprašalnika brazilskih avtoric Alencar, Bruno-Faria in Fleith. V kvantitativno 

zasnovani raziskavi so sodelovali učenci 3. in 4. razreda belokranjskih osnovnih šol.  

Rezultati s področja ocene učencev in učenk 3. in 4. razreda o učiteljevi uporabi pristopov za 

spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku so pokazali, da so učenci in učenke podobno zaznavali 

učiteljevo uporabo pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti. Učenci in učenke so ocenili, da 

učitelji v razredu občasno uporabljajo pristope za spodbujanje ustvarjalnosti. Analiza rezultatov 

s področja razlik med spoloma je pokazala, da so deklice učiteljevo uporabo pristopov za 

spodbujanje ustvarjalnosti ocenjevala višje kot dečki.  

Rezultati s področja ravni ustvarjalne klime pri pouku so pokazali, da so učenci in učenke 

podobno doživljali raven ustvarjalne klime, ki je prevladovala v razredu. Zaznavali so, da je v 

razredu prevladovala povprečna raven ustvarjalne klime, kar pomeni, da so zaznavali, da je 

učitelj pristope za spodbujanje ustvarjalnosti uporabljal, vendar ne v tolikšni meri, kot bi si to 

želeli učenke in učenci. Deklice so višje ocenjevale raven ustvarjalne klime, ki je prevladovala 

v razredu, kar smo povezali s tem, da so se čutile bolj ustvarjalne in so zato v večji meri menile, 

da je bila v razredu ustvarjalnost spodbujana, kot so to zaznavali dečki. Nadaljnja analiza 

rezultatov je pokazala tudi pozitivno povezanost med ustvarjalno klimo in ustvarjalno 

samopodobo, in sicer bolj kot so učenci zaznavali, da je v razredu prevladovalo ustvarjalno 

vzdušje in je bila ustvarjalnost spodbujana, bolj so se čutili ustvarjalne oziroma so boljše 

ocenjevali lastno ustvarjalno samopodobo. Podobno smo ugotovili tudi pozitivno povezanost 

med učenčevo oceno učiteljevih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti in njegovo oceno lastne 

ustvarjalne samopodobe. Višje kot so učenci ocenili uporabo učiteljevih pristopov za 

spodbujanje ustvarjalnosti, višje so ocenjevali tudi svojo ustvarjalno samopodobo. 
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ABSTRACT  
 

In the  master's thesis we focused on the teachers approaches for encouraging creativity and 

their impact on the creative climate and the shaping of students' creative self-image. In the 

theoretical part, we presented definitions of creativity and defined the personality characteristics 

that were those of a creative individual. We have described the impact on family and 

educational institutions on encouraging of an individual and the obstacles that prevented 

creative potentials. In the following, we carefully focused on the dimensions of the creative 

climate and introduced measures for successfully establishing a positive creative climate in the 

classroom.  

The research part of the master's thesis aimed at empirically determining the teacher's use of of 

approaches that encouraged classroom creativity and their impact on students self perception 

of creativity. We were interested in how students perceived the presence of a creative climate 

in the classroom and their opinion on how teachers encouraged their creativity in the classroom. 

The data was obtained with a questionnaire by Brazilian authors Alencar, Bruno-Faria and 

Fleith. Students of 3rd and 4th grade elementary schools in Bela krajina participated in a 

quantitative research.  

The results that showed the level of creative climate in the classroom explained that male and 

female students similarly experienced the level of creative climate that prevailed in the 

classroom. Which meant that they perceived that the teacher used approaches to encourage 

creativity, but not to the extent that students would like. Girls rated higher the level of creative 

climate that prevailed in the classroom, which we associated with feeling more creative and 

therefore more likely to believed that creativity is encouraged in the classroom as perceived by 

boys. Further analysis of the results also showed a positive correlation between the creative 

climate and creative self-image. Namely, the more students perceived that the creative 

atmosphere prevailed in the classroom and creativity is encouraged, the more they felt creative 

or better assessed their own creative self-image. Similarly, we found a positive correlation 

between the student’s assessment of the teacher’s approaches to promoting creativity and his 

assessment of his own creative self-image. The higher they rated students use of teachers 
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approaches to fostering creativity, the higher they rated their creative self-image. 

 

KEY WORDS: creativity, creative teaching, creative learning, self-perception of creativity, 

creative climate  
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UVOD 

 

Pojme ustvarjalnost, iznajdljivost in inovativnost slišimo v vsakodnevnem svetu v politiki, 

gospodarstvu, novinarstvu in na področjih znanosti. Politiki veliko govorijo o ustvarjalnosti, ne 

pa tudi o potrebnih spremembah v sistemu, da bi bila ta bolj spodbujana. Razmere v družbi 

silijo ustvarjalne osebe, da zapuščajo lastno državo in se selijo v tujino, kjer imajo več možnosti, 

da izrazijo svoje ustvarjalne ideje in iznajdljivost. Evropska unija je leto 2009 proglasila za 

evropsko leto iznajditeljstva in ustvarjalnosti s splošnim ciljem omogočanja vseživljenjskega 

učenja, ki je pomembno za iznajdbe in je eden ključnih dejavnikov razvoja osebnih, 

podjetniških, poklicnih in socialnih sposobnosti, ki prinašajo dobrobit posamezniku in celotni 

družbi. V tem letu so oblikovali cilje, ki naj bi spodbujali urejeno in ustrezno družbeno ozračje, 

ki bi pripomoglo k spodbujanju iznajdb in sprememb, spodbujanju ljudi k sprejemanju kulturne 

raznolikosti, k čustvenemu razvoju, navdihovanje otrok k ustvarjalnemu razmišljanju, k 

zavedanju pomena ustvarjalnosti in iznajdljivosti (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

Center za raziskave in inovacije v izobraževanju poudarja pomembnost učenja v gospodarstvih 

in družbah 21. stoletja ter predstavlja zahtevo po prenovi šolstva. Člani centra si v 21. stoletju 

prizadevajo za reformo šol, saj se današnja politika ozko posveča formalnim šolam in sistemom, 

poudarja učna načela, ki jih je potrebno v celoti upoštevati za uspešno prenovo sistema šolanja 

in okolja. Učna načela poudarjajo, da mora biti šola kraj, kjer se učeči prepozna za učečega, v 

središče je potrebno postaviti učenje, spodbujati družabno ter sodelovalno učenje, se zavedati 

pomembnosti čustev pri učenju, dosledno upoštevati razlike v predznanju med učenci, izražati 

določene zahteve učencev, vendar jih ne preobremenjevati, dajati prednost sprotnemu 

preverjanju, ocenjevati skladno s cilji ter spodbujati povezave med šolskimi predmeti in 

aktivnostmi (Znanje in spretnosti za 21. stoletje, 2014).  
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1 TEORETIČNI DEL 

 

 1.1 USTVARJALNOST  

 

1.1.1 Definicije ustvarjalnosti 

 

Raziskovanje in oblikovanje definicije ustvarjalnosti se je začelo v letih 1930. Oblikovanje 

besede ustvarjalnost izhaja iz latinske besede creo, kar pomeni narediti (Jurman, 2004; Pečjak 

in Štrukelj, 2013).  

 

Oblikovati so pričeli standardno definicijo, ki so jo avtorji skozi leta dopolnjevali. Definicija 

ustvarjalno idejo opisuje kot izvirno in učinkovito (Runco, 2007; Jaeger in Runco, 2012), 

iznajdljivo (Stein, 1953; Runco, 2007; v Jaeger in Runco, 2012; Pečjak in Štrukelj, 2013) – 

sposobnost povezovanja novih domiselnih idej v vsakdanje življenjske situacije (Ščuka, 2007, 

Lucariello, 2018), prilagodljivo resničnosti in hkrati uporabno (Stein, 1953; Runco, 2007, v 

Runco in Jaeger, 2012) ter je koristna in ima neko vrednost (Barron, 1955, v Jaeger in Runco, 

2012). Pri definiciji ustvarjalne ideje so nato poudarili še, da je ustvarjalnost spretnost 

ustvarjalnih ljudi, ki se je lahko naučimo (Starbuck, 2012) in je odvisna od motivacije in 

osebnega značaja (Jurman, 2004). Ustvarjalna oseba ima tako sveže, nenavadne, vendar 

sprejemljive ideje (Guilford, 1950, Jaeger in Runco, 2012), do katerih je prišla tako, da je 

prepoznala problem, oblikovala mogoče rešitve, ocenila učinkovitost uporabljenih strategij ter 

se z drugimi pogovorila o vrednosti svojih idej ali rešitev (Lucariello, 2018). Stopnja 

ustvarjalnosti ljudi se povezuje z razvitostjo osebnostnih struktur in od načina kako se 

povezujejo (Jurman, 2004). Barbot idr. (2011) osebnostnim strukturam (konativne sposobnosti 

– osebnostne značilnosti, motivacija) dodajajo še kognitivne (procesiranje informacij) in 

čustvene strukture, ki vzajemno delujejo z okoljem, ki lahko ustvarjalni potencial spodbuja ali 

zavira.  

Makarovič (2003) opisuje dve vrsti ustvarjalnosti, in sicer predmetno (znanosti, umetnosti, 

tehnike itd.) in družbeno (oblikovanje osebnosti človeka in medsebojnih odnosov). Ključni 

dejavniki za razvoj ustvarjalnosti opredeljujejo pritisk ali socialne spodbude (Amabile, 1996, v 

Juriševič, 2011; Glăveanu, 2011, v Newton in Newton, 2014), osebnostni dejavniki - 

inteligentnost, znanje, stili razmišljanja (Lubard in Sternberg, 1996, v Juriševič, 2011; 
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Glăveanu, 2011, v Newton in Newton, 2014), kognitivni dejavniki (Amabile, 1996, v Juriševič, 

2011) ali proces (faze ustvarjalnega procesa: saturacija, inkubacija, iluminacija, verifikacija) 

(Glăveanu, 2011, v Newton in Newton, 2014), produkt (Trstenjak, 1981, v Jurman, 2004; 

Glăveanu, 2011, v Newton in Newton, 2014) ter motivacijski dejavniki (Amabile, 1996, v 

Juriševič, 2011). Ustvarjalnost je definirana znotraj določenega socio-kulturno-zgodovinskega 

konteksta in večina raziskovalcev na področju ustvarjalnih študij se strinja, da sta dva atributa 

ustvarjalnosti predvsem originalnost in primernost nalog (Beghetto in Kaufman, 2009; Plucker, 

2004; Sawyer, 2012, v Beghetto, 2013). 

 

1.1.2 Pomen ustvarjalnosti in ustvarjalni proces 

 

Ustvarjalni proces ni nekaj neresnega ali spontanega, temveč je disciplinirano mišljenje, 

spodbujano s strategijami poučevanja (Lucariello, 2018), v katerem se elementi uma združujejo 

na povsem nov način in nastane nekaj originalnega, oblika vedenja, v kateri se oseba upira 

rutinskim odgovorom, pokaže svojo osebno domišljijo, prenaša in celo išče razpetost, 

negotovost in nejasnost, ki lahko služi kot podlaga za nove ideje (Gyarmathy, 2011; Robinson, 

2009, v Szarka, 2012). Barkòczi (2012, v Szarka, 2012) poleg tvorbe novih idej izpostavi, da 

ustvarjalna oseba spodbuja sprejemanje stališč drugih oseb in tako goji strpnost, razumevanje 

in sodelovanje. Poleg učinkovitejšega reševanja problemov in sodelovanja ustvarjalnost 

pozitivno vpliva na kakovost življenja, saj so ustvarjalni ljudje bolj optimistični, vztrajni pri 

reševanju problemov, pojav vsakdanje ustvarjalnosti pa prispeva k dobremu osebnemu počutju 

in počutju okolice.  

»Ustvarjalnost je interakcijski preplet sposobnosti, procesov in okolja, na osnovi katerega 

posameznik ali skupina uresničujeta znotraj določenega socialnega konteksta sprejemljiv 

produkt, ki je hkrati izviren in koristen« (Plucker idr., 2004, v Juriševič, 2011, str. 17 ̶ 18). 

Amabile (1996, v Szarka, 2012) s pojmom ustvarjalno križišče opisuje, da mora posameznik, 

če želi proizvesti ustvarjalni izdelek ali idejo, k problemu pristopiti z nekim področju primernim 

znanjem, ustvarjalnim mišljenjem in delovnimi spretnostmi ter biti pripravljen tvegati, 

eksperimentirati, spremeniti stališče in biti motiviran za nalogo. Izpostavi pomen motivacije, 

saj je od nje odvisno, ali posameznik uporabi svoje specifično znanje in ustvarjalne veščine za 

rešitev problema.  
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Ustvarjalne ideje naj bi torej predstavljale nekaj drugačnega, novega ali inovativnega, biti 

morajo visoke kakovosti ter ustrezne dani nalogi ali različici te naloge (Kaufman in Sternberg, 

2010). 

 

1.1.3 Teorije ustvarjalnosti 

 

Preučevanje ustvarjalnosti je skozi leta psihologe spodbudilo k oblikovanju več različnih teorij, 

ki s svojim pogledom opredeljujejo ustvarjalnost. Asociativno teorijo ustvarjalnosti je Mednick 

(v Jurman, 2004) postavil na osnovi učenja – asociativnosti. Ustvarjalno mišljenje je tako 

tvorjenje novih kombinacij s pomočjo povezovanja asociativnih elementov mišljenja. Ta teorija 

poudarja iskanje še ne-znanih povezav med pojmi in idejami v posameznikovi zavesti. Osnovna 

naloga asociacij je povezovanje oddaljenih idej in odkrivanje smiselnega odnosa med njimi. 

Mednick (v Jurman, 2004) našteje tri mehanizme asociiranja pojmov: naključno odkrivanje 

povezav, podobnost in mediacija.  

Wertheimer (v Jurman, 2004) je avtor geštaltistične teorije ustvarjalnosti, ki dokazuje, da je 

reorganiziranje problema najpomembnejše pri ustvarjalnem mišljenju in to je usmerjeno v 

iskanje novih rešitev in odrivanje novih povezav in odnosov.  

Teorija ustvarjalnosti na osnovi potez človekove osebnosti v ospredje postavlja osebnostne 

poteze, temperament, karakter in predvsem motivacijo posameznika. Skupaj s to teorijo se 

pojavi avtor Terman (v Jurman, 2004), ki proučuje nadarjene v ZDA. Posameznika, ki je 

sposoben ustvarjalnosti, je tako opredelil kot osebo s posebnimi osebnostnimi potezami ter v 

svoji raziskavi o nadarjenih zapisal naslednje značilne poteze: »Inteligentnost, visoka 

pozornost, vztrajnost, samostojnost, marljivost, dobro razpoloženje, zavestnost, hrabrost, 

nesebičnost, smisel za humor, nepristranskost, čustveni samonadzor, iniciativnost, socialna 

prilagodljivost, sposobnost vodenja, razvita domišljija, izvirnost, radovednost, zaupanje vase, 

preudarnost, optimističnost, resnicoljubnost, plemenitost« (Jurman, 2004, str. 110). 

S teorijo ustvarjalnosti na osnovi toka zavesti so opisovali predvsem ustvarjalnost v svetovni 

literaturi in značilnost le-te je, da je zavest pogojena z doživljanjem posameznika. Proces 

umetniškega ustvarjanja so razložili s popolnoma subjektivnega vidika ustvarjalca (Jurman, 

2004).  

V psihoanalitični teoriji ustvarjalnosti Jurman (2004, str. 113) opisuje: »Psihoanalitično 

pojmovanje povezuje ustvarjalnost s sublimacijo, to je z obrambnim mehanizmom osebnosti, 

ki preusmerja infantilni seksualni impulz od njegove prvotne družbeno nesprejemljive oblike k 
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družbeno sprejemljivi, torej h kulturi.« Jurman (2004, str. 114) poudari: »Vloga sublimacije je, 

da preusmeri seksualno energijo k posameznikovim višjim ciljem in mu tako pomaga 

zadovoljiti imaginarne želje, predvsem pa, da ga osvobodi pritiska v podzavest potlačenih želja, 

ki grozijo z uničenjem njegovega duševnega ravnotežja.« 

Fromm (v Jurman, 2004) pri eksistencialistični teoriji ustvarjalnosti opisuje pozitivno 

oblikovanje človekove osebnosti ter poudari pomen ustvarjalnosti in v povezavi s tem navede 

potrebo po povezanosti s skupnostjo, potrebo po pripadnosti in orientaciji ter potrebo po 

identiteti in ustvarjalnosti. Bistvo eksistencialistične teorije ni ustvarjanje produktov, idej, 

temveč v oblikovanju posameznika – samega sebe ter okolja (Jurman, 2004).  

Avtorji ustvarjalne teorije na osnovi podzavestne logike menijo, da v ustvarjalnem procesu 

posameznik ne dobiva zunanjih dražljajev, pač pa jih ima znotraj sebe ter različno nastavljene. 

Teorija govori o kalupih ali vektorjih, ki so potrebni za ustvarjalnost ali neustvarjalnost 

posameznika. Ti vektorji so intelekt, temperament, karakter ter mentalna in fizična energija 

(Jurman, 2004). Proces ustvarjalnosti, ki ga razlaga teorija na osnovi podzavestne logike, je bolj 

jasen, če ga povežemo s stopnjami ustvarjalnega mišljenja.  

Posameznik ima neko domnevo o verjetni rešitvi. To je njegova vloga ali »input«. Nato 

si nakopiči v spomin vse, kar je s tem kakorkoli povezano. To je faza preparacije v 

ustvarjalnem mišljenju. Sledi faza inkubacije, ko njegova vloga ponikne v podzavest in 

melje pojme v smeri rešitve. V tej fazi posameznikova volja jasno usmerja energijo k 

predvidenemu cilju, posameznik pa se s problemom zavestno sploh ne ukvarja, temveč 

preučuje probleme, k s predvidenim nimajo nobene zveze. Ko vektorji in algoritmi 

logike podzavesti »zmeljejo« vlogo, pride do rešitve, kar se v ustvarjalnem mišljenju 

pojavi kot iluminacija. Posameznik pozna rešitve kot nek simbol, ki pa ga razume le on. 

Sledi faza verifikacije, ko posameznik poskuša dani simbol opredmetiti ali ga 

preoblikovati v množico pojmov človeškega znanja (Jurman, 2004, str. 120 ̶ 121). 

Teorija ustvarjalnosti na osnovi trpljenja najprej razlaga samo besedo: »Trpljenje je v nasprotju 

s telesno bolečino bolečina duševnosti, ki preveva celotno človekovo osebnost. […] Tu ne gre 

za občutje, ki ga sproži en sam konflikt, temveč za sintezo vseh nerešenih konfliktov v danem 

trenutku človekove osebnosti« (Jurman, 2004, str. 123). »Trpljenje ima za posameznikovo 

osebnost integrativno funkcijo in mu omogoča osebnostno rast« (Jurman, 2004, str. 125). Avtor 

je tako mnenja, da ima trpljenje dve nalogi, prva je, da ustvarja osebnost, druga pa, da jo razvija. 

Kadar oseba trpi, se osebnost vedno bolj razvija, produkt tega pa je človekova ustvarjalnost.  
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Razvojna teorija ustvarjalnosti poudarja, da se ustvarjalnost razvija skozi čas (od potenciala do 

dosežka), posreduje se s sodelovanjem med človekom in okoljem (Albert in Runco, 1989, 

Arnold in Subotnik, 1996, Helson, 1999, v Kaufman in Sternberg, 2010). 

Ekonomična teorija ustvarjalnosti poudarja, da ustvarjalne ideje in vedenje spodbujajo analize 

stroškov in koristi ter prodajnega trga (Rubenson in Runco 1995, Lubart in Sternberg, 1995, 

Florida, 2002, v Kaufman in Sternberg, 2010). 

Kognitivna teorija ustvarjalnosti razlaga, da so idejni miselni procesi temeljni za ustvarjalne 

osebe in dosežke (Mednick, 1962; Guilford, 1968; Finke idr., 1992; Kaufman in Sternberg, 

2010). 

Teorija reševanja problemov, ki temelji na strokovnem znanju, opisuje, da ustvarjalne rešitve 

slabo opredeljenih problemov izhajajo iz racionalnega procesa, ki temelji na splošnih 

kognitivnih procesih in strokovnem znanju določenega področja (Simon, 1989, Ericsson, 1999, 

Weisberg, 2006, v Kaufman in Sternberg, 2010). 

Teorija iskanja problemov poudarja, da ustvarjalni ljudje proaktivno sodelujejo v subjektivnem 

in raziskovalnem procesu prepoznavanja problemov, ki jih je treba rešiti (Csikszentmihalyi, in 

Getzels, 1976; Runco, 1994 v Kaufman in Sternberg, 2010). 

Evolucijska ali Darwinova teorija razlaga, da eminentna ustvarjalnost prinaša evolucijsko 

podobne procese slepe generacije in selektivnega pomnjenja (Campbell, 1960; Simonton, 1997, 

v Kaufman in Sternberg, 2010).  

Tipološka teorija opisuje, da se ustvarjalci razlikujejo po ključnih individualnih razlikah, ki so 

povezane tako z makro kot mikro nivoji in jih je mogoče razvrstiti po tipologijah (Galenson, 

2006; Kozbelt, 2008, v Kaufman in Sternberg, 2010). 

Teorija sistemov poudarja, da ustvarjalnost izhaja iz popolnega sistema medsebojnih in 

medsebojno povezanih dejavnikov (Gruber, 1981; Csikszentmihalyi, 1988; Sawyer, 2006, v 

Kaufman in Sternberg, 2010).  

 

1.1.4 Vpliv okolja na razvoj ustvarjalnosti 

 

Makarovič (2003) deli vpliv družbenega okolja na ustvarjalnost na tri ravni. Pri mikro ravni gre 

za vpliv družine in neposrednega fizičnega okolja in staršev (Alencar idr., 2014). Mezo raven 

kaže na vpliv posameznega družbenega okolja – stanovanjska soseska, krajevna skupnost, 

sosedje in prijatelji (Pečjak, 1987), izobraževalna organizacija – učitelji, vrstniki, delovna 
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organizacija, strokovna združenja ter vpliv ustreznega fizičnega okolja. Makro raven pa izraža 

vpliv celostnega fizičnega okolja ali družbe kot celote (Alencar idr., 2014). 

Najpomembnejši vpliv ima po mnenju Alencar idr. (2014) zagotovo šola, saj učenci v njej 

preživijo večino svojega časa. Med dejavnike, ki vplivajo na posameznika, sodijo tudi knjige, 

društva in organizacije, televizija, računalniki in internet (Pečjak, 1987). Lobo (2018) poudarja, 

da je vloga starša ali učitelja pomagati otroku pri ustvarjanju pozitivne samopodobe, mu 

postaviti omejitve pri njegovem iznajdljivem vedenju ter zagotoviti večplastne izkušnje v 

okolju, v katerem ustvarjalnost narašča in se razvija. Pri tem je potrebno upoštevati vsakega 

posameznika, ki lahko poda pobudo za ustvarjalnost ter sodeluje z družbo, ki spodbuja 

posameznika. Veliko vlogo pri ustvarjalnosti imajo tudi individualne razlike. Ekstravertirani 

posamezniki ustvarjajo pod vtisom družbenih potreb, medtem ko so introvertirani manj odvisni 

od pritiskov okolja in ustvarjajo na lastno pobudo (Szarka, 2012). 

Dosedanja raziskovanja ustvarjalnosti so pozornost namenjala individualnim in osebnostnim 

značilnostim ustvarjalnosti. Ta osebno usmerjen vidik so avtorji razširili in zato se danes 

srečujemo z mnogimi teorijami, ki poudarjajo pomembnost okoljskih dejavnikov. 

Posameznikove individualne ustvarjalne spretnosti in veščine se ne morejo razviti brez 

spodbudnega okolja oziroma je okolje tisto, ki te spretnosti razvija in aktivira (Szarka, 2012).  

Makarovič (2003), Puccio in Cabra (2010, v Szarka, 2012) poudarjajo, da sta ustvarjalnost in 

inovacija rezultat interakcije med ljudmi, procesa, v katerem sodelujejo, in okolja, v katerem 

ljudje delajo, torej dinamične sodobne družbe, ki je neprestano v stiku, se dogovarja in tako 

nastajajo nove ideje. Socialno okolje ustvarjalne organizacije posameznikom omogoča, da 

svobodno in samostojno izbirajo naloge, spodbuja njihove ideje, je nenapadalno, daje dovolj 

časa za ustvarjanje, ima jasno določene cilje, skupno skrb za odličnost, dovoljuje 

posameznikom, da tvegajo, delajo napake, jim daje primerne povratne informacije, potrditve in 

pričakovanja ter odobravanje in spodbudo pri poskusu predstavitve novih idej.  

Makarovič (2003, str. 42) opozarja: »Toda ob tem ne gre pozabiti, da nosilka kreativnosti ni 

družba, temveč posameznik. Kreativne ideje se ne rojevajo v družbi kot taki, temveč v 

možganih konkretnega posameznika.« Družba, v kateri deluje posameznik, je odprt sistem, iz 

katerega črpa ideje in v katerega vrača produkte svoje ustvarjalnosti (Makarovič, 2003).  

Rhodes (1961, v Szarka, 2012) je bil eden prvih teoretikov, ki je imel holističen pogled na 

ustvarjalnost. Razvil je model štirih P-jev ustvarjalnosti (4P), ki ga sestavljajo posameznik 

(osebne značilnosti ustvarjalnega posameznika), proces (postopek reševanja problemov in 

operativna faza), produkt (originalnost rezultata ustvarjalnega dela), pritisk (vključevanje 

kvalitet okolja). O podobnem modelu kasneje piše tudi Trstenjak (1981). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                             Simona Stariha, magistrsko delo 

 

 
15 

V kasnejših študijah se pojavita še peti element modela ̶ prepričanje (Simonton, 1988, v Szarka, 

2012) in šesti ̶ potencial (Runco, 2007, v Szarka, 2012). 

Podobno je Makarovič (2003) opredelil teorijo o šestih P, v katerih je zajetih šest ključnih 

pojmov: prilika (spodbuda in možnost), posameznik (osebnostne dispozicije), proces (kaj 

nekoga spodbudi k ustvarjanju), produkt (uresničitev ideje), priznanje (odvisno od družbe) in 

premiki (kaj ta produkt sproži v družbi). Kreativni krog iz šestih P lahko sproži spremembe v 

družbi in te razmere tvorijo ustvarjalno okolje, ki nudi možnosti in spodbude posamezniku, in 

tako imamo nov kreativni krog. 

Makarovič (2003) izpostavi, da okolje vpliva na dva načina, in sicer kot možnost (razvitost 

tehnologije, izobraževalnih ustanov, stopnja družbene enakosti, ugodno naravno okolje) in kot 

spodbuda (konkretna družbena pričakovanja, zahteve, vrednote, pritiski, ideali). Okolje nikogar 

ne sili, da ravna na določen način, ampak posamezniku odpre določene možnosti in zapre druge. 

Vendar pa niso pomembne samo možnosti in spodbude, temveč tudi sposobnosti in osebnostne 

lastnosti posameznika.  

Pečjak in Štrukelj (2013) izpostavljata, da je potrebno ozaveščanje in spodbujanje družbenih 

dejavnikov, da namenjajo največ časa skrbi za otroke, zagotavljajo dobre, spodbudne razmere 

zanje ter njihov zdrav, celovit razvoj in zorenje. 

 

1.1.4.1 Družina 

 

Osnovna celica družbe je družina in je tista, ki omogoča ali zatira uresničitev posameznikove 

genetske predispozicije v obdobju zgodnjega otroštva ter najusodneje oblikuje življenje 

posameznika (Makarovič, 2003). Od poteka zgodnjega otroštva je odvisno, kaj človek postane. 

Ustvarjalnega posameznika oblikuje srečno otroštvo, prav tako oblikuje njegov osebni razvoj, 

uspešno življenje, naravnanost in odnos do sebe in drugih, zdravje, naravnanost do sveta in 

prihodnosti, neustvarjalnega ali nizko ustvarjalnega človeka pa oblikuje nesrečno otroštvo in 

posledično neuspešnost v življenju in pogled nase, na druge in na svet (Pečjak in Štrukelj, 

2013).  

Odnos med otroki in njihovimi starši je najpomembnejša determinanta za uresničitev 

posameznikovega ustvarjalnega potenciala v prihodnosti, prav tako klima v družinskem okolju, 

kjer starši otroku prikazujejo stalen vzorec obnašanja, ki pomaga otroku pridobiti miselnost, 

odnos in pogled, osebne lastnosti in spretnosti, potrebne za ustvarjalnost. Starševska 

angažiranost, odnos, vedenje ter družinska pravila in rutine, skupaj z drugimi družinskimi 
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izkušnjami, ki koristijo otrokovemu čustvenemu, intelektualnemu in družbenemu razvoju, 

prispevajo k družinski klimi, ki pozitivno vpliva na ustvarjalnost (Kwasniewska idr., 2018). 

Prvotna skrb družine je vzgoja posameznika. Poudarek je na dobri vzgoji kot tisti, ki jo 

poznamo izpred 60 let ali več. Otrok se ne razvija na podlagi ustrahovanja, zapovedi, prepovedi 

in ukazov. Gre za medsebojne odnose ter doživetja, ki jih otrok doživlja in vsrkava vase (Pečjak 

in Štrukelj, 2013).  

Azijski voditelji poudarjajo, da je porušitev okolja družine glavni razlog za nazadovanje celotne 

družbe. Skrb za izobraževanje je poglavitna vrednota družine, učenje pa je glavna in osnovna 

skrb vsakega otroka (Dryden in Vos, 2001). 

Nadpovprečno ustvarjalni posamezniki izhajajo iz družin, kjer se jih je spodbujalo, naj si čim 

več izmišljajo, naj postavljajo smešna vprašanja in nanje odgovarjajo, spodbujali so jih k 

ustvarjalni igri, igri z lutkami, ustvarjanju filmov in so se starši z njimi poigravali na družinskih 

koncertih. Starši teh posameznikov so bili dobri pripovedovalci zgodb, ki so si izmišljevali 

pravljice za lahko noč, včasih so bili kar otročji in na nivoju njihovega otroka, uživali pa so tudi 

ob risanju in pisanju. Takšnim družinam ni primanjkovalo smisla za humor in točno določene, 

stalne vrednote, med njimi tudi domišljija, ki je imela še večjo vrednost kot dobre ocene in 

zdravje (Kwasniewska idr., 2018). 

Empirične raziskave o vplivih okolja na ustvarjalnost večinoma raziskujejo pomen družinskega 

ozadja (višji družbeni status družine, boljše so materialne možnosti) (Makarovič, 2003). V  

ospredju je predvsem vloga mame (Kwasniewska idr., 2018), njen način vzgoje, njeni vedenjski 

modeli in navade ter priložnosti za igro v otroštvu (Amebile, 1983; Walberg, 1988, v Szarka 

2012). Študije so pokazale, da imajo posamezniki, s katerimi so se starši v otroštvu bolj 

ukvarjali, pri tem imajo izrazito prednost prvorojenci in otroci iz majhnih družin, večji 

ustvarjalni potencial (Makarovič, 2003). Kadar otrok ne prejme zadostne spodbude, ostanejo 

ustvarjalni potenciali neizkoriščeni, kar vpliva na razvoj ustvarjalnosti. Makarovič (2003) 

izpostavi ugotovitev, da je največ spodbud prav tam, kjer so materialne možnosti družine precej 

slabe.  

Urejeno domače okolje omogoča učencem, da odkrijejo in razvijejo sposobnosti in prirojen 

talent (Rockness, 1984, v Pečjak, 1987). Prav tako morajo otroci imeti na dosegu gradivo in 

sredstva za raziskovanje in poskuse ter pridobiti izkušnje z ljudmi in kraji ter jih spodbujati k 

odprtemu pogledu na življenje, jim pustiti, da razmišljajo na drugačen način, jih intelektualno 

stimulirati (Kwasniewska idr., 2018). Odrasli morajo pomagati otrokom oblikovati samozavest 

za ustvarjanje in pozitivno samopodobo ter jih voditi, njihove dejavnosti pa nadzirati in 

omejevati, kadar je to potrebno, hkrati pa jih spodbujati k raziskovanju in odkrivanju okolja in 
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iskanju inovativnih rešitev (Rockness, 1984, v Pečjak, 1987). S takim odnosom bodo otrokom 

okrepili samostojnost mišljenja in jim omogočili pravico do svobodne izbire in učenja iz lastnih 

napak (Kwasniewska idr., 2018). 

 

1.1.4.2 Izobraževalne ustanove 

 

Pozitiven vpliv na razvoj ustvarjalnih kompetenc posameznika se kaže že v vrtcih (Cankar idr., 

2011, v Halilović in Likar, 2013), kjer imajo otroci družbo vrstnikov in so zato bolj 

socializirani. Naloga osebja v vrtcih pa je enako zahtevna kot naloga staršev, saj nadomeščajo 

skrb za otroke v odsotnosti staršev. Od zaposlenih v vrtcu se tako predvsem pričakuje veliko 

čustvene topline, ki je nujna pri vzgoji otrok (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

Poleg razvijanja učenčevih osebnih zmožnosti je poglavitna vloga šole predvsem skrb za 

osebnostni razvoj učencev. To pa pomeni, da se v celoto šolarjeve osebnosti povezujejo telesni, 

čustveni, miselni, razumski, estetski, etični, družbeni in drugi dejavniki in pripomorejo k 

razvoju samospoštovanja. Potrebe šolarja niso samo pridobivanje znanja iz knjig, temveč razvoj 

delovnih navad, ročnih spretnosti, vztrajnosti, domiselnosti, samostojnega razmišljanja in 

osebne trdnosti, ki so pogoj za obstoj in sodelovanje v skupnosti (Ščuka, 2007).  

Azijsko šolstvo prednjači po vzpostavljanju šolskega programa, ki poudarja osebnostne 

vrednote trdega dela, spoštovanja do učenja, samodiscipline, zaupanja vase in poštenosti, skrb 

za družino in osebno odgovornost, nazaduje pa v učenju tujega jezika angleščine (Dryden in 

Vos, 2001). 

Študije uspešnih primerov šolanja učencev prikazujejo, da se pozitivni preobrati v 

izobraževanju zgodijo ob uspešnem uveljavljanju učenčevega pozitivnega mnenja o sebi. 

Pozitivna samopodoba je ključni dejavnik oblikovanja uspešnega učenca in obratno (Dryden in 

Vos, 2001).  

Šola danes se opredeljuje kot množična institucija, v kateri vlada birokratska logika prilagajanja 

posameznika povprečju ter sistem avtoritativnega posredovanja znanja (Makarovič, 1983, v 

Makarovič, 2003). Marsikatero znanje, ki ga posredujejo šole danes, ni ustrezno. Poudarja se 

novost in prožnost znanja, njegova prilagodljivost problemom in strokovnemu delu, saj lahko 

znanje o letnicah učenci po potrebi poiščejo na spletnih straneh (Pečjak in Štrukelj, 2012). 

Šola spodbuja ustvarjalnost predvsem tako in takrat, ko spodbuja in dopušča načine, na 

katere se posamezniki vključujejo v skupno dogajanje, išče močna področja pri vsakem 

učencu, gradi njegovo samospoštovanje, ščiti njegovo integriteto, mu zaupa in daje 
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odgovorno (so)vlogo pri radovednem odkrivanju znanj in spretnosti, oblikuje okolje za 

njegovo aktivno vključitev, ga postavlja pred izzive in nudi oporo za njihovo reševanje. 

Učitelj naj bi ́ redniʹ pouk oblikoval malo drugače – bolj ustvarjalno, si vzeti dovolj časa, 

vložiti ogromno energije – a prav ustvarjalni, vsakič novi odzivi učencev so nagrada in 

navdih za nadaljnje ustvarjalno poučevanje (Horzelenberg, 2014, str. 1). 

Passov (1976, v Pečjak, 1987) je izvedel študijo, v kateri so morali študentje opisati, kaj so v 

življenju naredili najbolj ustvarjalnega, in pri 90 % študentov to ustvarjalno delo ni imelo s šolo 

nobene zveze. Šola posamezniku daje ustvarjalno osnovo, ki se skozi šolanje spodbuja, razširja 

in daje podlago za ustvarjalno delo v poznejšem življenju, ko posameznik zaključi s študijem.  

Torrancova študija ustvarjalnosti prikazuje, kako ustvarjalnost s starostjo narašča, v mnogih 

deželah pa je študija prikazala upad  v tretjem in četrtem letu šolanja. Pozornost je posvetil 

oddelkom 5. razreda, kjer do upada ustvarjalnosti ni prišlo, ker je učitelj uporabljal zelo 

ustvarjalne načine poučevanja (Pečjak, 1987).  

 

1.1.5 Spodbujanje ustvarjalnosti  

 

Poglavitni namen izobraževalnih ustanov naj bi bil vzbuditi notranje veselje do učenja, kar 

pomeni, da mora vsakega učenca spodbuditi, da razvije pozitivno samopodobo in zaupa svojim 

sposobnostim, saj so te lastnosti pogoj za notranjo rast in razvoj posameznika. Prav tako je 

namen ustanov, da posameznike naučijo spretnosti, ki so potrebne za preživetje, naučiti učenja 

in razmišljanja ter ponuditi akademsko, umetniško in fizično znanje (Dryden in Vos, 2001).  

Učencev ni mogoče poučevati biti ustvarjalen, kot je možno poučevati šolske vsebine. Na 

ustvarjalnost učitelj vpliva predvsem z izbiro načina dela – z usmerjanjem, vodenjem na poti k 

ustvarjalnosti, s klimo, ki si jo ustvari v razredu, ter z osebnim zgledom (Pečjak, 1987). Vendar 

vodenje učenca nikakor ni učiteljevo odločanje, nadziranje in podajanje prekomernih navodil, 

temveč ustvarjanje razmer, odnosov in vzdušja, da učenci napredujejo po svojih zmožnostih in 

rešujejo probleme s svojim tempom ter so pri tem ustvarjalni (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Opredeljujeta se dva osnovna tipa šolskega dela: »posnemalni in ustvarjalni način«. Za 

posnemalnega velja navodilo: »Naredi tudi ti tako,« za ustvarjalnega pa: »Kaj lahko narediš iz 

tega?« (Pečjak, 1987, str. 238). Večina učiteljev uporablja posnemalni ali vsaj posnemalni stil 

z nekaterimi značilnostmi ustvarjalnega stila. Priporočljiva pa je uporaba ustvarjalnega načina 

poučevanja, saj močno vpliva na spodbujanje ustvarjalnosti (Pečjak, 1987).  
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Upadanje ustvarjalnosti lahko ustavimo z učiteljevo spremembo načina poučevanja in pouka 

ter z odnosom do otrok. Učence je potrebno naučiti učinkovitega učenja ter samostojnega in 

ustvarjalnega mišljenja, ne pa jim čim hitreje in v velikih količinah posredovati znanje in 

poudarjati ocenjevanje. Poučevanje mora potekati predvsem z dejavnim učenjem učencev, saj 

hočemo spodbujati in ohranjati naravno vedoželjnost otrok ter razvijati veselje do 

vseživljenjskega učenja (Pečjak, 1987). V razredu je najpomembneje spodbujati pozitivne 

življenjske razmere ter odnose, ki so spodbudni in blagodejno vplivajo na razvoj otroka, prav 

tako pa postanejo del njih, saj jih v času večletnega šolanja ponotranjijo in postanejo njihova 

navada in značaj (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

Dobra šola je tista, katere cilj in delovanje (praksa) sta bolj pravična, enakopravna in bolj 

skladna družba ter svoboden, samostojen, odgovoren, zmožen in ustvarjalen posameznik. 

Takšo delovanje šole se prilagaja zmožnostim učencev, se povezuje z delom okolja, odnosi med 

učenci in učitelji so v takšni šoli sodelovalni in enakopravni, poglavitno vlogo pa ima učenec, 

ki prevzema odgovornost za svoje znanje in prihodnost. Učiteljeva vloga v tovrstni šoli je 

ozaveščati učence o vrednih življenjskih ciljih, v njih iskati nadarjenost in zmožnosti ter 

organizirati šolsko okolje, v katerem se spodbuja ustvarjalno, samostojno in dejavno učenje. 

Dobra šola stremi k znanju, ki ima globlje razumevanje, k odkrivanju in razvijanju učenčeve 

nadarjenosti ter zmožnosti, k učenčevemu učinkovitemu učenju, samostojnemu, kritičnemu in 

ustvarjalnemu delovanju in mišljenju. V dobri šoli naj ne bi bilo slabih ocen, saj je cilj takšnega 

šolanja odličnost vseh učencev, ocenjuje pa se učenec sam, kot del učnega postopka pa je 

vzajemno ocenjevanje med učenci in ne samo ocenjevanje učitelj – učenec (Pečjak in Štrukelj, 

2013).  

 

1.1.5.1 Ustvarjalna osebnost  

 

Najprej so ustvarjalnost povezovali samo z geniji. Kasneje so ugotovili, da je ustvarjalnost del 

osebnosti in so jo začeli povezovati z domišljijo, originalnostjo, genialnostjo, nadarjenostjo, 

svobodo in individualnostjo (Kaufman, 1926, Engell, 1981; Singer, 1981–1982, Gruber, 1996, 

Martindale, 2007; Runco, 2007, v Kaufman in Sternberg, 2010). 

Glavne značilnosti ustvarjalne osebnosti so radovednost, spontanost, notranja motiviranost za 

igro (Pečjak, 1987; Pečjak in Štrukelj, 2013), vestnost, usmerjenost navzven, nevroticizem, 

humor, neodvisnost v mišljenju, samozadostnost, vztrajnost, odločnost, osebna neodvisnost, 

izvirnost (Blažič idr. 2003; v Halilović in Likar, 2013; Pečjak in Štrukelj, 2013;), produktivnost, 
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svobodnost, prožnost, odpor proti tradicionalizmu (Blažič idr., 2003, v Halilović in Likar, 

2013). Maslow je mnenja, da je srečen človek ustvarjalen. Raziskave so pokazale, da so humor, 

veselje, igrivost in radoživost lastnosti ustvarjalnih ljudi. Hkrati pa avtor poudarja, da humorja 

v šolah primanjkuje, saj se morajo učenci neprestano izkazovati v rezultatih, testnih 

ocenjevanjih, selektivnih tekmovanjih, ki v učencih zagotovo ne porajajo humorja, veselja in s 

tem zmanjšujejo otrokovo ustvarjalnost (Gobec, 2011). V strukturi ustvarjalne osebnosti se kot 

najpomembnejšo lastnost navaja odprtost. To je pozitivna lastnost, ki se pri posamezniku kaže 

v širini interesov, inteligentnosti, iznajdljivosti, dovzetnosti za izkušnje (Makarovič, 2003, 

Pečjak in Štrukelj, 2013), vzdrževanju prenaglega sojenja oseb ter opazovanju pojavov, 

pozitivnega sprejemanja izkušenj ter miselne neodvisnosti (Pečjak, 1987).  

Raziskave kažejo, da učitelji v večini primerov trdijo, da so jim ustvarjalni učenci všeč, hkrati 

pa se ustvarjalne značilnosti učencev istim učiteljem zdijo neprivlačne, saj gre za učence, ki 

motijo pouk, vzbujajo pozornost pri pouku s svojim humorjem, izražajo drugačne, včasih čudne 

ideje ipd. (Brbot idr., 2011).  

 

1.1.5.2 Ustvarjalna samopodoba 

 

Ustvarjalna samopodoba je opredeljena kot večplasten fenomen, ki zajema lastnosti, kot so 

ustvarjalna učinkovitost (posameznikovo prepričanje, da se lahko spopade s težavami, ki 

zahtevajo ustvarjalno razmišljanje), ustvarjalna osebna identiteta (ustvarjalna vloga prevzema 

identiteto in samo-opis), samo-ocenjena ustvarjalnost in ustvarjalna metakognicija (omogoča 

posamezniku razumevanje in regulacijo lastne ustvarjalne miselne aktivnosti) (Karwowski, 

2015). 

Rezultati kažejo, da čeprav se ustvarjalna samopodoba oblikuje pri približno desetem letu 

starosti, do dvanajstega leta ostaja slabo razjasnjena. Spremembe v ustvarjalni samopodobi 

posameznika opazimo predvsem v prehodnem obdobju med pozno mladostjo in zgodnjo 

odraslostjo (ko se ustvarjalna samopodoba krepi) ter obdobjem med srednjo in pozno 

odraslostjo (ko ustvarjalna samopodoba slabi) (Karwowski, 2015). 
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1.1.5.3 Vpliv učenja na razvoj ustvarjalnosti 

 

En pogled na ustvarjalnost in učenje je, da se morajo učitelji odločiti ali se bodo osredotočali 

na spodbujanje ustvarjalnosti učencev na račun učenja ali pa bodo spodbujali učenje na račun 

spodbujanja ustvarjalnosti (Beghetto, 2013, v Beghetto in Karwowski, 2018). 

Pomemben vpliv na ustvarjalne rezultate ima tudi učenčev pristop k učenju, ki naj bi bil 

ustvarjalen. Učenčevo zavedanje o načinu učenja, ki mu ugaja, in interes za učenje vplivata na 

njegovo posvečanje procesu učenja in na nadzor nad svojim delom. Čim se učenci osebno 

zavzamejo za učenje so tudi rezultati učenja boljši. Gre za proces učenje učenja in vpletenost 

procesa v sam pouk. Glavne značilnosti tega procesa so meta ̶ kognicija (refleksija na svoje delo 

in strateško razmišljanje), učenčeva spretnost poizvedovanja ter stabilna skupnost, v kateri se 

učenje podpira, širi in neguje. Ta tri področja pa morajo biti podprta z dobro pedagoško 

usposobljenostjo, ki se osredotoča na zmanjševanje težav pri učenju, orodja, ki podpirajo 

učenje, ter osebno odgovornostjo učencev za učenje (Starbuck, 2012).  

Beghetto (2013, v Baghetto in Karwowski, 2018) definicijo ustvarjalnosti opisuje kot različne 

ali nepričakovane načine srečanja predhodno uveljavljenih ciljev ali kriterijev. Šola 

posameznikovi ustvarjalnosti daje spodbudo (kadar je znanje o nečem nepopolno) ali možnost 

(znanje – več znanja imaš, bolj si ustvarjalen) (Makarovič, 2003). Temeljna naloga šole je 

spodbuditi učenca, naj samostojno išče podatke, jih zbira, ureja, išče načine za njihovo 

zapisovanje, urejanje miselnih vzorcev, jih kritično preverja, presoja ter povezuje z dosedanjim 

znanjem, doživetji in izkušnjami (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Pečjak in Štrukelj (2013) poudarjata, da sta pogoj za pravo – ustvarjalno učenje, ki vključuje 

osebnostni razvoj, potrebna ozaveščenost in zmožnost doživljanja (celosten, oseben stik s 

predmetom, osebo ali dogajanjem ter doživljanje učenja). Človek je zmožen globljega 

doživljanja, če je dobro ozaveščen, kar pomeni razvito zavedanje, samozavedanje, dobro 

samoobvladovanje in potrpežljivost, kar je temelj zdrave, trdne, samostojne osebnosti, saj 

učenec oblikuje lasten pogled na svet, lastne vrednote, pozitiven osebnostni razvoj, globlje 

doživljanje, kritično mišljenje ter pozitivno oblikovanje pogleda na svet, to pa je uspešno le, če 

posameznik odrašča v ustvarjalni družbi (Ščuka, 2007). 
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1.1.5.4 Oviranje ustvarjalnega potenciala pri učencih 

 

Kadar učitelj pri učencih nezaželene oblike vedenja odpravlja s kaznijo, grajanjem, vpliva na 

posameznikovo ustvarjalnost in na njeno upadanje (Pečjak, 1987). Ustvarjalni otroci niso 

zavirani samo s strani učiteljev, ampak pogosto tudi s strani sošolcev, ki jih moti sošolčevo 

divergentno mišljenje, ustvarjalni odgovori pa so označeni za nesmiselne (Torrance, v Pečjak, 

1987).  

Nadzor, časovna omejitev, pričakovanje nagrade in ocenjevanja ter tekmovanje so omejitve 

okolja, ki zavirajo notranjo motiviranost pri učencih. Slednja pa je pogoj za ustvarjalnost 

(Hennessey, 2004, v Szarka, 2012). 

Zaviralen vpliv na ustvarjalni potencial ima okolje takrat, kadar je neugodna klima v razredu 

ali v družbi nasploh (Barron, 1969, v Pečjak, 1987). Na ustvarjalno klimo v razredu vplivajo 

dejavniki, kot so primerno časovno omejene naloge, ki jih učitelji dajejo pri pouku, saj učencu, 

ki je pod časovnim pritiskom, ustvarjalnost upada. Čim več naj bo nalog, ki se jih ne ocenjuje, 

tako bodo učenci spontano in z domišljijo reševali probleme. Kljub temu da naloga ne bo 

ocenjena, pa naj učitelj z učenci razpravlja o rešitvah (Pečjak, 1987). 

 

1.2 USTVARJALNA KLIMA 

 

Kadar govorimo o ustvarjalni klimi, se lahko ta opredeli na ravni vzgojno-izobraževalnih 

ustanov (šol), na ravni države (naroda) ter na ravni delovnih organizacij. Ustvarjalna klima 

pomeni razmere v družbi, ki spodbujajo ali zavirajo ustvarjalnost ljudi (Pečjak, 1987).  

Isaksen in Lauer (2001) sta s pomočjo vprašalnika The situational outlook questionnaire (SOQ) 

ugotovila, da je najboljša klima v okolju tista, v kateri so posamezniki občutili, da so delo dobro 

opravili, ker so jih pri tem spodbujali, in v kateri so udeleženci čutili, da se njihovo ustvarjalnost 

neguje in podpira. 

Kadar govorimo o ustvarjalni klimi v šoli, se največkrat osredotočimo na klimo v razredu. Večja 

ustvarjalnost učencev je posledica ustvarjalne razredne klime (Likar, 2004, Mumford in Hunter, 

2005, Tseng idr., 2009, v Likar in Halilović, 2013). Klima je definirana kot ponavljajoči se 

vzorci vedenja, odnosov in občutkov, ki so značilni za življenje v neki organizaciji in se 

nanašajo na zaznavanje, ki ga posamezni člani organizacije delijo (McLellan in Nicholl, 2008; 

Isaksen, 2011 ). Različni razredi imajo lahko različne razredne klime znotraj enake šole 

(McLellan in Nicholl, 2008). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                             Simona Stariha, magistrsko delo 

 

 
23 

Opis ustvarjalne šolske klime zajema prisotnost življenjskih problemov, bogate spodbude, 

odprte naloge, skupinske aktivnosti, uporabo iger, digitalnih naprav v razredu, razpravljanja, 

projektnega dela in primernih odnosov z vrstniki (Báthory, 2000, Vass, 2012, v Szarka, 2012). 

Forester in Reinhard (1989, v Dryden in Vos, 2001, str. 297) opisujeta ustvarjanje zabavnega 

ozračja: »Pravita, da so raznolikost, presenečenje, domišljija in izziv bistveni za ustvarjanje 

takega vzdušja. Nepričakovani gostje, nenavadni izleti in spontani projekti (staromodni dnevi, 

razstave domačih živali, raziskave, ki jih predlagajo otroci) dodajajo pestrost branju, pisanju in 

pogovorom.«  

Starbuck (2012) izpostavi, da mora biti učitelj za vzpostavitev ustvarjalne klime v razredu 

pripravljen na samoevalvacijo dela (če ne znaš evalvirati svojega dela, kako boš potem vedel, 

da delaš nekaj narobe), imeti sposobnost razvijanja ali spreminjanja dosedanjega dela, 

vključevanje pospeševalnih tehnik učenja in struktur v pouk ter znanje, kako poučevati 

ustvarjalno.  

Ustvarjalnost se spodbuja predvsem z demokratskimi odnosi (Halilović in Likar, 2013), kar 

pomeni, da so učenčeva mnenja in odločitve upoštevani. K spodbujanju ustvarjalnosti 

pripomorejo tudi ustvarjalne naloge, ki temeljijo na divergentnem mišljenju in niso namenjene 

ocenjevanju. Pritiska s strani učitelja ni in s tem so rešitve nalog bolj izvirne in spontane 

(Pečjak, 1987). 

Na nekaterih elitnih šolah v ZDA predavata tudi po dva učitelja na uro ali pa si poučevanje 

predmeta izmenjujeta. Pri tem pride do podajanja snovi na različne, živahne ter čim bolj 

raznovrstne načine. Pri tem učitelja sodelujeta in po malem tekmujeta, kateri bo pripravil 

zanimivejšo razlago, ki bo pritegnila učence (Pečjak, 1987).  

Dryden in Vos (2001) pri vzpostavljanju sproščenega vzdušja v razredu priporočata igranje 

glasbe v primernem ritmu (50 - 70 udarcev na minuto), saj ta umiri možgansko valovanje. 

Lazanov (v Dryden in Vos, 2001) priporoča poslušanje baročne glasbe 17. in 18. stoletja, saj 

naj bi harmonizirala telo in možgane in s tem odprla centre čustev, povezanih s spominom. 

Ustvariti je potrebno časovno-prostorsko oazo za ustvarjalnost ter zagotoviti primerno fizično 

okolje in dovolj časa, da posameznik sprejme in vztrajno dela na rešitvi naloge (Cleese, 1991, 

v Szarka, 2012). Oblikovati je potrebno resno, a igrivo klimo, saj humor in igrivost zmanjšujeta 

nelagodje in nas naredita bolj odprte za nove pristope (Szarka, 2012). 

Vzpostavitev sodelovalnega in ustvarjalnega okolja vpliva na notranjo motivacijo. Predlogi za 

omogočanje takšnega okolja so učiteljeva uporaba ˝pogojnega jezika˝, ki je jezik možnosti, 

perspektiv in procesov. Odrasli morajo oblikovati vnet interes in sodelovanje, učitelji morajo 

biti potrpežljivi z učenci in jim dati čas za učenje, kako sodelovati in raziskovati ustvarjalne 
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možnosti. Učence pa moramo povprašati po njihovih izkušnjah s sodelovanjem, ki so bile za 

njih koristne, zadovoljive ter zanimive (Baloche, 2005, v Szarka, 2012).  

Za spontano učenje pri učencih mora učitelj urediti prostor, plakate na stenah, uporabljati 

govorico telesa, paziti na ton govora in imeti pozitiven odnos. Učitelj mora pouk speljati z več 

prekinitvami in spremembami dejavnosti, da se poveča število začetkov in koncev, saj so to 

odločilni elementi vzpostavljanja produktivnega učenja. Učitelju ni potrebno sestavljati 

aktivnih nalog  ̶  iger za ponavljanje učne vsebine, saj je to naloga učencev. Prav tako preizkusi 

znanja niso merilo za usvojeno učno vsebino, temveč uporaba tega znanja v praksi, in sicer pri 

problemih, s katerimi se srečamo v vsakdanjem življenju (Pečjak, 1987). 

Družbeni dejavniki vplivajo na motivacijo učenca in na spodbujanje ustvarjalnosti. Družbeni 

dejavniki, ki imajo vpliv na slednje, so sodelovalni kontekst, ki omogoča učencem uporabo 

kontekstnih, posrednih informacij za učenje. Učenci, ki so del sodelovalne klime, bolj verjetno 

izbirajo zahtevne projekte, probleme rešujejo bolje in s pomočjo divergentnega mišljenja ter so 

bolj zadovoljni s svojim delom. Dejavniki psihološke varnosti so bistveni za ustvarjalnost in 

duševno zdravje. Literatura dokazuje, da sodelovalno učenje zagotavlja psihološko varnost, 

razvija socialne veščine in krepi družbene vrednote (Johanson, idr., 1992, Baloche, 1998, v 

Szarka, 2012). Dejavnik dojemanja enakosti poudarja, da uporaba skupinskega dela in 

sodelovanja ni vedno dovolj za spodbujanje motivacije, saj učencem ne dovoljuje enakosti 

sodelovanja. Manj sposobni učenci manj govorijo, saj se jih spregleda ali pa so pasivni pri 

reševanju naloge. Pravo sodelovanje zahteva enako udeležitev in vzpostavitev konteksta za 

enakost. Sočasne tehnike interakcije ali pogovor učenca z učencem zagotavljajo, da bo skupina 

obravnavala ideje vseh učencev v skupini. Dejavnik priložnosti za kompleksno učenje ponudi 

učencu v reševanje učne naloge, ki nimajo predpisanih poti za reševanje, te od učencev 

zahtevajo različne odzive ter asociativno razmišljanje. Dejavnik v učenca usmerjene izbire daje 

učencem možnost izbire in odločitve in ne poda primerov rešitev, temveč učencu ponudi dovolj 

časa in prostora za oblikovanje idej. Dejavnik učenja veščin v manjši skupini in medosebno 

učenje učencu pomaga pridobiti veščine, ki so nujne za sodelovalno učenje in učenje v manjši 

skupini, ter veščine za reševanje zapletenih nalog z več potmi do rešitve. Učence, ki jih učimo 

podati ˝pravi odgovor,˝ moramo naučiti tudi vprašati po informacijah in predlogih, pomagati 

organizirati materiale, parafrazirati druge, narediti načrt ter razmišljati na glas. Uporaba 

dejavnika konfliktov in nasprotovanj pri učenju zahteva posebno pripravo. Konfliktne situacije 

so neprijetne za večino učiteljev, ki jih poskušajo zaustaviti z metodami, kot je omejevanje 

pogovarjanja med učenci. Tuckmanove (1965, v Szarka, 2012) raziskave o skupinski dinamiki 

so pokazale, da je ˝nevihta možganov˝ nujna faza pred fazo normiranja in izvajanja, kadar je za 
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skupino značilna napetost in tekmovanje idej in lahko pride do razlikovanja ter nastanejo 

konflikti. V učnem procesu je treba konflikte in akademska nasprotovanja spodbujati. Različne 

perspektive in zmožnost pogleda na problem z različnih zornih kotov je bistvena pri 

ustvarjalnem mišljenju in reševanju problemov. Učenec potrebuje tudi dejavnik kompleksne 

povratne informacije in ne samo sistem nagrajevanja in kaznovanja. Pri kompleksnem mišljenju 

in ustvarjalnosti morajo učenci premisliti o svojem delu, se izogibati osebni hvali, poskrbeti za 

na nalogo usmerjeno, natančno povratno informacijo ter skrbno uporabiti refleksijo skupine. 

Povratna informacija, ki spodbuja ustvarjalnost, mora biti pozitivna in natančna ter 

osredotočena na užitek do učenja. Učencem je treba dati čas tudi pri neocenjenih nalogah, saj 

jim pričakovanje nagrade zmanjša ustvarjalnost in navdušenje za reševanje prihodnjih nalog 

(Baloche, 2005, v Szarka, 2012).  

 

1.2.1 Vpliv poučevanja na ustvarjalno klimo 

 

Pri spodbujanju ustvarjalnosti ni pomembna le ustvarjalna razredna klima, temveč tudi vloga 

učitelja (Pergar-Kuščar, 1999, v Halilović in Likar, 2013). Bolj kot so ustvarjalni učitelji, bolj 

so ustvarjalni učenci (Pergar Kuščer, 1999, v Halilović in Likar, 2013), ter manj kot so 

ustvarjalni učitelji, manj so ustvarjalni učenci, ki jih ti učitelji poučujejo (Likar, 2004, v 

Halilović in Likar, 2013).  

Uporaba metod, tehnik in oblik dela ter ustreznost komunikacije učitelja lahko pripomore k 

učenčevi zmožnosti prilagajanja oziroma fleksibilnosti in boljšemu odnosu do drugačnosti ter 

s tem tudi njihovega odnosa do drugačnih idej (Cankar idr., 2011, v Halilović in Likar, 2013).  

Kadar govorimo o opredelitvi ustvarjalnosti v šoli, Horzelenberg (2014) in Starbuck (2012) 

omenjata pojem ustvarjalno poučevanje. Z opredelitvijo pojma ustvarjalno poučevanje sta 

povezana še pojma ustvarjalno mišljenje in ustvarjalno učenje. Jurman (2004, str. 98) pravi: 

»Vsako mišljenje, ki je pri človeku naravnano k reševanju še tako enostavnega problema, je po 

svoji naravi ustvarjalno.«  

Lobo (2018) poudari, da povezovanje učiteljev, izmenjevanje idej, njihova svoboda pri uporabi 

samostojno zadanih aktivnosti za učence predstavlja večjo možnost samouresničitve tako za 

učitelja kot za učenca. Ne samo da je razvit talent pri učencu, enako pomembno se razvija tudi 

učitelj pri načrtovanju in delitvi dela, evalvaciji in uporabi svojih talentov poučevanja, to pa 

pomeni, da je tudi učitelj bolj produktiven in ustvarjalen. Prav tako je pomembno, kakšno 

mnenje ima učitelj o ustvarjalnosti in kako jo zaznava. Ocenjevanje učiteljeve zaznave 

ustvarjalnosti lahko posledično vzpostavi boljše poučevanje, ki spodbuja in neguje ustvarjalnost 
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v razredu (Fryer, 1996, Newton in Newton, 2009, v Morais in Azevedo, 2011). Ustvarjalni 

učitelj je po mnenju Morais in Azevedo (2011) nekdo, ki spodbuja razumna tveganja in 

nepredvidljive situacije, medtem ko krepi ustvarjalne dejavnosti, hkrati pa ima z učenci tesne 

odnose, ki temeljijo na motivaciji in učiteljevi sposobnosti, da učence izziva na kognitivni 

stopnji in spodbuja njihovo samozavest, samoregulacijo in podajanje raznolikih idej. Hkrati pa 

mora biti učitelj strpen pri nejasnostih in kritičen do svojega poučevanja ter sposoben 

predstaviti ustvarjalne sposobnosti (Sanchez idr., 2003, Fautley in Savage, 2007, v Morais in 

Azevedo, 2011). 

Starbuck (2012) je izpostavil, da vsak učitelj, ki stopi pred učence, predava in hkrati posreduje 

neko znanje, prikazuje, da ima v sebi neko mero ustvarjalnosti. Ne glede na to, koliko 

ustvarjalnosti si želi učitelj vnesti v pouk, si mora priznati, da že sedaj zelo dobro opravlja svoje 

delo.  

Niu in Liu (2009) navajata, da so za notranjo motivacijsko spodbudo bolj primerna 

strukturirana, natančnejša navodila, saj so pri takih učnih nalogah učenci pokazali več 

ustvarjalnosti kot tisti, ki so prejeli nestrukturirana, ohlapna navodila (Juriševič, 2011). 

Juriševič (2011) meni, da potrebuje učitelj za motiviranje učencev k ustvarjalnim rešitvam 

kompleksno strokovno znanje, ki mu omogoča prepoznati motivacijsko naravnanost učencev 

ter jo spremljati, krepiti in na novo vzpostavljati, kadar se učenci z nekim učnim področjem 

soočajo prvič.  

Učiteljeva naloga je ohraniti in spodbujati učno motiviranost učencev z izbiro vsebin in 

problemov ter z uporabo različnih tehnik za razvijanje ustvarjalnega mišljenja vplivati na oblike 

učenja in s tem razvijanje ne samo reproduktivnega, temveč tudi kritičnega mišljenja (Jaušovec, 

1987; Kroflič, 1999; Pečjak, 1987, v Juriševič, 2011). 

Bergant (2011) pojasnjuje, da na nastanek novih idej, ki so rezultat divergentnega mišljenja, 

učitelji vplivamo s spodbudnim in primernim okoljem. To okolje napačnih odgovorov ne 

kaznuje, s čimer vzpostavi varno okolje in prijateljsko vzdušje, ki ravno prav spodbuja učence 

in v njih budi radovednost in odkrivanje novega. 

Amabile (1983, v Pečjak, 1987), Pergar Kuščer (1993) in Starbuck (2012) navajajo pozitiven 

odnos med ustvarjalnostjo učitelja (ustvarjalno poučevanje) in ustvarjalnostjo učenca 

(ustvarjalno učenje). Bolj kot je bil ustvarjalen učitelj, tem bolj je bil ustvarjalen učenec. S 

pozitivnim spodbujanjem ustvarjalnost otrok spodbudimo, z negativnim spodbujanjem pa 

ustvarjalnost zaviramo (Pečjak, 1987).  

Proces učenja v ustvarjalnem razredu po mnenju Starbucka (2012) od učitelja zahteva jasno 

strukturo učne ure, povezave med posameznimi učnimi vsebinami in predmeti ter kriterije 
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uspešnosti posredovanja učne enote ali teme ob koncu ure, ideje, kako učence vključiti v pouk 

in v sodelovanje z učiteljem, ter vzbuditi zanimanje za predmet nasploh, izjemno načrtovanje, 

da vse zgoraj naštete stvari upošteva pri posredovanju učne vsebine. Starbuck (2012) poudari, 

da ni pomembno, koliko časa se pripravljamo na poučevanje neke teme ali kakšne didaktične 

igre ali računalniške predstavitve pripravimo, včasih je pomembnejši sam pristop k poučevanju 

neke teme. To je enostavno miselnost – ustvarjalno stanje učitelja, v katerega vstopi, kadar 

prestopi katerikoli razredni prag. Pri tem ustvarjalnem stanju učitelja pa ima Starbuck (2012) v 

mislih tudi stres, s katerim se srečuje učitelj, ter znanje učitelja o tem, na kakšen način se lajlp 

ljudje učijo in kako to vpliva na njegove učence in njihovo učenje.  

Šole poučujejo na dva načina, ki spodbujata lingvistično in logično inteligenco pri učencih, oba 

izhajata iz tako imenovane akademske inteligence (Dryden in Vos, 2001). Ta dva načina pa ne 

ustrezata vsem učencem. Potrebno bi bilo izvesti teste, s katerimi bi ugotovili prevladujoče 

načine učenja pri učencih ter učitelje usposobiti za ugotavljanje razlik v stilih učenja pri 

učencih. Dryden in Vos (2001) sta mnenja, da bi morali učencem (vsaj starejšim) pripraviti 

gradiva z opisi o načinih učenja, saj bi posamezniki glede na prepoznavanje lastnega stila učenja 

iz opisa lažje načrtovali lastno izobraževalno pot.  

Kline (1997) predstavi filozofijo ustvarjalnega poučevanja, ki poudarja, da je učenje 

najučinkovitejše, kadar je zabavno (Starbuck, 2012). To pomeni, da je učenje neučinkovito, 

kadar se učenci dolgočasijo in so pasivni pri pouku.  

Dryden in Vos (2001) poudarjata, da so najboljši učitelji tisti, ki spodbujajo, trenirajo, 

motivirajo in so nasploh ljudje, ki združujejo, in niso tipični predavatelji, saj izvajajo pester 

pouk, pri katerem prehajajo med igranjem vlog, skupinskim in individualnim delom, petjem, 

opazovanjem, miselnimi vzorci (pregled snovi, pisanje zapiskov), ustvarjanjem ter 

govorjenjem. 

 

1.2.2 Ustvarjalno mišljenje in učenje  

 

Vsi ljudje imamo miselno sposobnost, da smo ustvarjalni (Bowkett, 2007, v Newton in Newton, 

2014), vendar se ta pri velikem številu ljudi ne uresniči, saj učitelji zamudijo razredne 

priložnosti, ki jim pravimo mikro momenti ustvarjalnosti, v katerih učenec pokaže potencial za 

ustvarjalnost (Chien in Hui, 2010, v Newton in Newton, 2014). 

V uradu Office for Standards in Education (2010, v Lucas in Anderson, 2015) navajajo, da se 

učenci učijo ustvarjalno, ko postavljajo vprašanja in si zadajo izzive, delajo povezave, vidijo 
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odnose ter predvidevajo, kaj bi lahko bilo, raziskujejo ideje in kritično razmišljajo o svojih 

idejah in rezultatih. 

Ustvarjalno mišljenje ločimo od kritičnega, vendar sta med seboj povezana in vzajemna, saj z 

razvojem kritičnega mišljenja hkrati razvijamo tudi ustvarjalno mišljenje, saj smo odprti za 

nove rešitve, pri tem pa so misli kompleksne in na različnih stopnjah (Centa idr., 2018).  

Ustvarjalno učenje je vrsta učenja, ki zahteva najvišjo mero miselnega napora in učne 

samostojnosti. Kadar učence spodbujajo atributi iz okolja, gre za zunanjo motivacijo, to so 

lahko ocene in nagrade ali oblike socialnih priznanj, s katerimi otroci doživljajo sprejetost in 

spoštovanje. Ustvarjalno učenje lahko v otroku vzbudi tudi nekompetentnost in pasivnost ter 

občutek nesposobnosti, s katerimi otrok razvija negativna čustva do učenja. Učijo se samo zato, 

da bi z učenjem čim prej zaključili. V teh trenutkih je pomembno, da učitelj prepozna 

motivacijsko usmerjenost učencev ter glede na motiviranost učencev izbere načine za 

spodbujanje ustvarjalnega učenja (Juriševič, 2006). 

Starbuck (2012) povzame filozofijo ustvarjalnega razreda, ki pravi, da je ustvarjalnost s 

primerno količino samostojnega učenja ključ do učinkovitejšega učenja.  

Torrance (v Pečjak, 1987) pravi, da je potrebno vselej upoštevati otrokove ideje in vprašanja, 

upoštevati njegove pravice, da poskuša na svoj način priti do rešitev, upoštevati njegovo 

pravico, da po temeljitem premisleku zavrne učiteljeve ideje in s tem da prednost svojim idejam.  

Ustvarjalnost in ustvarjalno reševanje problemov je možno, kadar izpodbijemo pogoste mite, 

ki blokirajo ustvarjalnost (Coleman in Deutsch, 2006, v Szarka, 2012). Eden od mitov je ta, da 

gre za redek, prirojen talent, ki je preveč skrivnosten, da bi se ga lahko priučili in nadzorovali 

(Treffinger idr., 1994, v Szarka 2012). 

Omisliti si je potrebno obremenjenost za reševanje problema, saj nas optimalna obremenjenost 

motivira za iskanje rešitev problema in nas razbremeni napetosti, ki izhaja iz problema samega. 

Spodbujati je potrebno posameznikovo samozavest za nenavadno vedenje. Ustvarjanje novih 

idej nepogrešljivo spremljata odločnost in nekaj samozavesti. Za ustvarjanje izvirnih idej 

moramo krepiti posameznikovo zanašanje nase in pripravljenost na tveganja. Ustvariti je 

potrebno ravnotežje med divergentnim (nevihta možganov) in konvergentnim (odločanje, 

ovrednotenje, selekcija) mišljenjem. Za ustvarjalno mišljenje sta potrebna oba tipa mišljenja, 

vendar v različnih fazah procesa. V delovni fazi ju je najboljše ločiti, saj zahtevata popolnoma 

drugačne metode dela (Szarka, 2012).  

Kadar želimo rešiti nek enostaven problem, je naše razmišljanje že po naravi ustvarjalno. 

Hotenje in volja po reševanju problema je bistvo ustvarjalnega mišljenja, čeprav ni nujno, da 
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bomo problem tudi rešili. Če posameznik problem ne reši ostaja samo v procesu ustvarjalnosti, 

če pa ga reši, doseže ustvarjalnost na ravni produkta (Jurman, 2004). 

Posameznik najprej raziskuje problem na logičen oziroma analitičen način (kritično 

razmišljanje), nato pa pusti to kritično presojo za sabo ter poizkuša tvoriti oziroma 

ustvariti še čim večje število idej (ustvarjalno razmišljanje). Nato se mora na koncu 

znova vrniti na stopnjo kritične presoje, da oceni predlagane rešitve (kritično 

razmišljanje) (Bailin in Siegel, 2003, v Centa idr., 2018, str. 187). 

Ni pa vse odvisno samo od posameznika, saj je najbolj spodbuden dejavnik ustvarjalnega 

mišljenja pravzaprav osebnost učitelja (Pečjak, 1987).  

Pet ključnih spoznanj, ki jih mora učitelj upoštevati, če želi spodbujati ustvarjalno mišljenje je 

zagotoviti spodbudno okolje, prepoznati motivacijsko usmerjenost učenca, uporabljati različne 

strategije poučevanja in pedagoške pristope, nezanimive učne vsebine in situacije prilagoditi in 

nadgraditi, da bodo učencem zanimive, poznati predznanje, razvojno-psihološke ter učne 

potrebe učencev in individualizirati pedagoško delo v območju bližnjega (motivacijskega) 

razvoja učencev ter upoštevati pravo razmerje med posebnostmi posameznika ter učno snovjo 

(Juriševič, 2009). 

Hilgrad (1953, v Pečjak in Štrukelj, 2013) utemeljuje, da je domišljija oblika mišljenja, ki daje 

umetniške stvaritve. Nekateri avtorji govorijo o dveh oblikah mišljenja in sicer rezoniranje (ožji 

pomen besede mišljenje) ter domišljija. Pečjak in Štrukelj (2013, str. 91) poudarjata »V 

psihologiji razlikujemo središčno, združujoče, istosmerno (konvergentno) in različnostno, 

razhajajoče se (divergentno) mišljenje.« Ustvarjalno mišljenje je sestavljeno iz divergentnega 

in konvergentnega mišljenja. Pri konvergentnem mišljenju gre za misli, odgovore, ki stremijo 

k enemu cilju. Tako mišljenje zahtevajo šole, formalna logika, testi za merjenje inteligentnosti. 

Divergentno mišljenje pa je povsem drugačno. Divergentnost pomeni razhajanje misli, misli 

gredo narazen, stran od običajnih ciljev. Guilford (v Pečjak, 1987) meni, da je divergentno 

mišljenje osnova za ustvarjalnost, saj to daje izvirnost rešitev, omogoča prožno iskanje 

odgovorov. Medtem ko konvergentno mišljenje daje tipične, pričakovane in enake rešitve. V 

fazi preparacije, inkubacije in iluminacije nastopa predvsem divergentno mišljenje. Brez 

konvergentnega mišljenja pa ni verifikacije, prav tako pa se pojavlja že v prvi fazi zbiranja 

gradiva ter zadnji fazi, ko se preverja veljavnost ideje. Zato lahko rečemo, da sta za ustvarjalno 

mišljenje potrebna tako konvergentni kot divergentni način mišljenja (Pečjak, 1987).  

Lobo (2018) izpostavi, da je potrebno razumeti otrokovo potrebo po razmišljanju izven 

okvirjev, po izražanju svoje ideje, po poskušanju reševanja problemov, po eksperimentiranju, 

po ustvarjanju in inoviranju brez strahu, da bi ga kdo kritiziral ali se mu posmehoval in dajal 
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občutek neuspeha. Če damo otroku čas, svobodo, materiale, izkušnje, spretnosti in še posebej 

motivacijo, bo svojo domišljijo, čustva in ideje prenesel v ustvarjalne izdelke. 

Učinkovitost učenja je pogojena s celostnim delovanjem možganov oziroma s komplementarno 

uporabo dveh vrst mišljenja – kritičnega in ustvarjalnega hkrati, pri čemer kritično mišljenje 

omogoča usmerjanje pozornosti na problem in iskanje optimalne rešitve na osnovi miselnih 

procesov organiziranja, analiziranja, razvrščanja, odločanja in drugih, ustvarjalno mišljenje pa 

spodbuja produkcijo številih, različnih in nenavadnih (izvirnih) rešitev, s katerimi učenci rešitve 

problema iščejo z različnih zornih kotov ter na osnovi vključevanja novih podrobnosti ali celo 

širjenja osnovnega problema (Jaušovec, 1991; Weisberg, 1993, Treffinger idr., 2006, v 

Juriševič, 2011). 

Pečjak (1987) pravi, da so za ustvarjalnost potrebni svobodnost (odgovori niso omejeni s 

pogoji), spontanost (ne moreš se odločiti, da boš od sedaj naprej ustvarjalen ali da boš napisal 

knjigo), uporabnost (rezultate, ideje lahko uporabimo), koristnost in prilagojenost resničnemu 

svetu in izvirnost (nove, redke, edinstvene, neponovljive ideje). Poudarja, da je izvirnost idej 

možna le takrat, ko situacija omogoča več odgovorov. Torej je odvisno tudi od tega, kako učitelj 

postavi vprašanje in ali to dopušča izvirne odgovore. Pečjak in Štrukelj (2013) poleg izvirnosti 

izpostavita še prožnost ali fluentnost in gibkost ustvarjalnega mišljenja. Razlikujemo štiri vrste 

prožnosti (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 44)  ̶ »besedno, asociativno, idejno, izrazno« ter dve 

vrsti gibkosti  ̶ »spontano in prilagodljivo«. 

Lobo (2018) poudarja, da je otrok svoboden pri raziskovanju, eksperimentiranju in ustvarjanju, 

kadar je brez skrbi, da bi bilo njegovo delo kritizirano, njegove ideje zavrnjene in delo 

zaničevano, ter tako ni obremenjen z zunanjim vrednotenjem. Najpomembnejše pa je, da otrok 

dobi občutek lastne vrednosti, razvijanje samostojnosti v razmišljanju in delovanju, ki ga 

spodbudi samoevalvacija.  

Dweck (2006, v Starbuck, 2012) izpostavi različne miselnosti oziroma dva načina pristopanja 

k reševanju problemov, in sicer nespremenljivi, ki pravi, da so stvari takšne, kot so, in bodo 

takšne ostale (ali ti je dano, da si nadarjen športnik, ali pa ne), ter razvijajoči, ki pravi, da lahko 

dosežeš karkoli, če si za to pripravljen trdo delati. Ljudje z nespremenljivo miselnostjo se 

izogibajo vlaganju napora v stvari, za katere menijo, da jim ne gredo od rok. Tako se izognejo 

tveganju, da bodo neuspešni, kljub temu da bi lahko na tem področju postali uspešni oziroma 

ustvarjalni.  

Hennessey (2004, v Szarka, 2012) pravi, da je motivacija za reševanje nalog tista, ki razlikuje 

med tem, kar posameznik lahko naredi, in tem, kaj bo naredil, ter vpliva na to, ali sta področji 

znanja in ustvarjalnih veščin učinkovito uporabljeni v procesu ustvarjalnega delovanja. To 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                             Simona Stariha, magistrsko delo 

 

 
31 

pomeni, da učenčeve napredne intelektualne zmogljivosti in veščine reševanja problemov 

pogosto niso dovolj, da bi zagotovile prisotnost ustvarjalnosti. Pomembno je, da vzamemo v 

obzir učenčevo motivacijo kot relativno trajno značilnost in kratkotrajno situaciji specifično 

stanje.  

Veliko v smeri motivacije učitelji naredijo že, ko uporabijo idejo učenca in jo predstavijo 

drugim, saj učenci uživajo v občutku, da je učitelj uporabil nekaj, kar so se spomnili ali naredili 

sami, ter da aktivno sodelujejo v učnem procesu (Richards, 2002, v Szarka, 2012).  

Med posameznimi fazami ustvarjalnega mišljenja se pojavljajo čustveni odzivi (veselje, jeza, 

razočaranje, pričakovanje, napetost, začudenje itn.), ki po Vinackejevem mnenju ustvarjalno 

mišljenje pospešujejo ali pa zavirajo (Jurman, 2004).  

Faze ustvarjalnega mišljenja so si po avtorjih dokaj podobne, pride pa do različnega 

poimenovanja določene faze. Makarovič (2003) navaja fazo eksploracije, ki je faza igre, 

odprtosti in igrivosti ter sposobnosti videti probleme, sledi ji inkubacija, ki je faza počitka, 

sprejemanja in čakanja, faza inspiracije je vrhunec ustvarjalnega procesa, kjer gre za videnje 

rešitve problema, ter faza elaboracije, ki je faza dela, poglabljanja in preverjanja produkta. 

V manjših razredih učitelj lažje posveča pozornost izvirnim odgovorom učencev, zato v teh 

razredih lažje poteka ustvarjalno učenje. Poleg izvirnih odgovorov pa učenci podajajo tudi 

odgovore, ki so duhoviti in kažejo na ustvarjalnost pri posamezniku. Dajanje nalog, ki 

dopuščajo otrokom več odgovorov, spodbuja tvorjenje izvirnih odgovorov (Pečjak, 1987). Za 

ustvarjalno poučevanje ter spodbujanje ustvarjalnosti naj bi imeli razredi do 20 učencev. 

Ponavljanje enakih odgovorov je merilo izvirnosti v veliki večini preizkusov in testov 

ustvarjalnosti. Uporabnost ideje je še eden od kriterijev izvirnosti. Po mnenju psihologov o 

ustvarjalnem mišljenju govorimo takrat, kadar to mišljenje daje uporabne rezultate (Pečjak in 

Štrukelj, 2013). 

Izviren odgovor je produkt ustvarjalnega mišljenja, ki ima celosten značaj (temeljne poteze in 

opise celote, šele nato preide posameznik k posameznostim), ideja je tako sestavljena iz 

oddaljenih izkušenj, ki na prvi pogled nimajo ničesar skupnega. Ideje so povsem enostavne in 

so pogosto prenos izkušenj posameznika (Pečjak in Štrukelj, 2013). 

Ustvarjalno mišljenje je mogoče zaznati s pomočjo risarskega testa, ki oblikuje razvojne 

mejnike za otroke od 4. do 8. leta starosti v šestih stopnjah. Najprej imamo stopnjo 

samostojnega čečkanja/risanja: otrok čečka/riše nekaj neodvisno od delčkov. Iz posredovanih 

informacij še ni sposoben prepoznati ali zaznati informacije, navezujoče na dani problem. 

Naslednja stopnja je imitacija, ko otrok kopira delčke. To je začetek prilagajanja, otrok 

uporablja delčke, ampak jih ne dopolnjuje, oblikuje in ne spreminja. Tretja stopnja je 
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sklepanje/dopolnjevanje, ko so delčki dopolnjeni in v večini končani kot enostavni liki, simboli: 

krog, kvadrat itd. To je prvo vključevanje delčkov, vendar še niso ustvarjalne risbe. Četrta 

stopnja je izolirana animacija/objektivacija. Otrok uporabi svoje, individualne, bolj kompleksne 

sheme in vključi dane delčke s pomočjo ustvarjanja in interpretiranja likov kot 

edinega/izoliranega predmeta ali bitja. Peta stopnja je ustvarjanje tematskih odnosov, ko so liki 

in predmeti risani, videni in interpretirani kot notranja povezava ali tematska struktura 

odvisnosti. Zadnja stopnja je oblikovana celostna razporeditev, ki je visoka stopnja ustvarjalnih 

dosežkov. To so vsi končani, pripravljeni in novi elementi ter deli risbe, ki prispevajo k celostni 

podobi, k skupnemu pomenu, temi, ki je tudi izražena s celostnim načinom formalne figuralne 

kakovosti risbe (kar ne pomeni nujno visoke tehnične veščine risanja) (Urban, 1991, v Urban, 

2004).  

Pečjak in Štrukelj (2013, str. 108) naštejeta nove načine učenja: »naravno, otroško, 

doživljajsko, izkustveno, razmišljajoče, samostojno, dejavno (aktivno), problemsko, 

pogovorno, sodelovalno, ustvarjalno (konstruktivistično), celostno (holistično) ali življenjsko.« 

»Ustvarjalno učenje je kompleksna oblika učenja, ki se nanaša na reševanje problemov in 

temelji na obsežnem (pred)znanju in motiviranosti učencev« (Starco, 2010, v Juriševič, 2011). 

Lobo (2018) pa dodaja, da je to najbolj naraven način učenja, katerega pobudnik je ustvarjalno 

poučevanje. Dryden in Vos (2001) poudarjata, da je ena od najučinkovitejših metod učenja 

pravzaprav igra. »Ključno je torej spoznanje, da je treba igro spremeniti v učenje z izkušnjami 

in poskrbeti, da je večina učenja zabavna« (str. 227).  

Ustvarjalno učenje je potrebno načrtovati in organizirati tako, da vsebuje ustvarjalno 

razmišljanje, ustvarjalno reševanje problemov, tehnike odkrivanja in raziskovanja. Vse to pa 

lahko dosežemo s skupinskim poučevanjem, pozitivno interakcijo učenec učitelj, 

individualiziranimi in skupinskimi projekti ter iskalnimi in nadzorovanimi aktivnostmi, s 

katerimi učence usmerjamo k ustvarjalnemu učenju (Lobo, 2018). Starbuck (2012) opredeli, da 

potrebujejo učenci za uspešno ustvarjalno učenje znanje o tem, kako se učiti, ter občutek lastne 

odgovornosti; jasno strukturo učenja; razlog, zakaj jih zanima predmet poučevanja (poiščemo 

povezavo z nečim, kar so se že naučili ali se s tem srečujejo v vsakdanjem življenju); pozitiven 

odnos učitelj učenec (obojestransko spoštovanje, se v vaši družbi počutijo sprejeti in varni); 

primerne spodbude, da učenci pouk spremljajo z zanimanjem in motivacijo (humor, igranje 

vlog, izdelovanje modelov, namesto dviganja rok vstanejo s stola, učenje poštevanke skozi 

pesmico ipd.) ter pozitivno in konstruktivno povratno informacijo učitelja (še bolje, če je to 

pozitivna povratna informacija učenca - učencu ali samoevalvacija, ki učence uči kritičnega 

razmišljanja in individualnega učenja).  
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Starbuck (2012) opredeli tehnike za stopnjevanje učenja, ki so sestavljene iz dveh delov, in 

sicer spretnosti učenja ali učne sposobnosti ter model učnega procesa, ki naj bi ga učitelji 

uporabljali za aktivno vključevanje učencev. Učne sposobnosti se nanašajo na razpon 

dejavnosti in tehnik, ki učencu lajšajo učenje. Učne sposobnosti so torej tehnike pomnjenja, 

razumevanja, tehnike obnavljanja in ponavljanja. Ena od tehnik pomnjenja se imenuje 

mnemotehnika, s katero si učenec lažje zapomni neke pojme, ki jih mora znati našteti v 

pravilnem vrstnem redu s tem, da vzame začetnice teh pojmov in jih uporabi v neki smiselni 

povedi, ki bo sprožila, da se bo spomnil teh pojmov v pravilnem vrstnem redu. Drug način so 

besede rimanke, s katerimi si učenci zapomnijo številke, saj si besedo, ki se s številko rima, 

vizualizirajo in se tako spomnijo na številko. Vizualna veriga je vizualiziranje serije slik, ki 

opisujejo stvari, ki si jih morajo zapomniti. S temi tehnikami učenci spoznavajo tudi, kako so 

informacije med seboj povezane in organizirane. Tehnika risanja besednega zemljevida 

(miselni vzorci), kjer imamo splošno temo in glavne ideje, ki so kot naslovi odlomkov, ter 

osnovne podrobnosti, ki nam povedo kdo, kaj, zakaj, kdaj, kje in kako je povezan z glavno 

idejo. S pomočjo te tehnike bodo učenci sposobni odgovoriti na najtežja vprašanja na testu ter 

z njo po vsaki novi temi samostojno naredijo zemljevid teme, saj so tako aktivno vključeni v 

ustvarjanje zemljevida teme. Zadnja učna strategija je ponavljanje, ki naj bi potekalo tako, da 

bi učenci pregledali svoje zapiske, prepoznali informacije, se jih spomnili in se preizkusili v 

pisanju preverjanja znanja ter nato rešitve preverili s svojimi originalnimi zapiski. Na tak način 

sami prepoznajo, kje so bili uspešni in katera področja teme bodo morali še preučiti in ponoviti. 

Ni pa nujno, da ponavljanje izpeljemo s pisanjem preverjanja znanja. Organiziramo ga lahko 

kot ponovno pisanje miselnega vzorca o temi, učenci lahko sami zapišejo vprašanja o temi ali 

preko različnih iger (kviz ipd.).  

Skandinavska tehnika pospešenega učenja vsebuje elemente pravilnega vzdušja, obliko 

predstavljanja, ki je čutnega, sproščujočega, zabavnega, raznolikega in stimulativnega pomena. 

Spodbuja se ustvarjalno in kritično mišljenje, aktiviranje in motiviranje iskanja informacij 

preko iger, šal, pogovorov ter s priložnostjo za vajo. Vse delo pa se sprotno pregleduje, 

ocenjuje, proslavlja pa se dosežene uspehe (Dryden in Vos, 2001). 

Dryden in Vos (2001) opisujeta načine učenja, ki spodbujajo celostno učenje (celoten spekter 

inteligenc). To učenje je za posameznika hitrejše, saj se uči s pomočjo glasbe, ritma, rim, slik, 

občutkov, čustev in delovanja. Prav te tehnike so podobne tistim, s pomočjo katerih smo se učili 

v otroštvu. Te načine učenja strokovno poimenujemo stili učenja. Starbuck (2012) navaja tri 

učne stile, in sicer vizualni, slušni in kinestetični. Raziskave iz leta 1999 kažejo, da se odstotno 

v razredih pojavlja največji delež učencev, ki se učijo z aktivnostjo pri pouku, torej kinestetični 
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učni stil, sledi mu slušni stil, najmanj pa je učencev, ki se učijo z gledanjem. Večinoma se vsi 

trije učni stili pri posamezniku prepletajo, vedno pa je eden od njih v prednosti. Starbuck (2012), 

Dryden in Vos (2001) poudarjajo, da je potrebno učence poučiti o načinih učenja – učenje 

učenja. Naučiti se morajo učnih sposobnosti delovanja možganov, kako lahko aktivneje 

sodelujejo v učnem procesu, kakšen je njihov učni stil in kako učinkovito evalvirajo. S tem se 

jim okrepijo interesi in odgovornost za lastno učenje in delo ter izboljša lastna učna 

učinkovitost.  

 

1.2.3 Ustvarjalne naloge 

 

Kvaščev (1976, v Pečjak, 1987) opisuje, da divergentno razmišljanje pri učencih spodbudimo 

tako, da si po predavanju sami sestavijo naloge in jih za reševanje izmenjajo s svojimi sošolci. 

Učencem z vprašanjem podamo nemogoč pogoj, sami pa opisujejo njegove možne posledice. 

Ena izmed možnosti je, da učencem vnaprej predamo gradivo, ki ga morajo predelati in sami 

poiskati problem, ki se veže na raziskovano temo ter navajajo primere na neko tematsko 

področje. Izmišljanje metafor na serijo konkretnih ter abstraktnih pojmov je ena od nalog, ki je 

primerna za jezikovne predmete, nato pa učenec razloži, zakaj si je neko besedo izbral za 

metaforo. Vaja izvirnega asociiranja, katere avtor je Maltzman, je ena od vaj, pri kateri učenci 

dobijo seznam stimulativnih besed, na katere morajo nizati asociacije (Pečjak in Štrukelj, 2013) 

z drugimi besedami in se pri tem potruditi, da so se razlikovale od prejšnjih besed po svoji 

izvirnosti. Naloga preurejanja ponudi učencu omejeno število besed, iz katerih mora učenec 

sestaviti čim več različnih stavkov. Naloga dopolnjevanja od učenca zahteva, da dopolni 

nedokončani stavek na različne načine, nadgradnja te naloge je, da napiše spis in ga zaključi z 

dvema, s tremi ali več različnimi zaključki. Za mlajše učence je primerna naloga opisa dane 

slike na več različnih načinov. Učenci preberejo zgodbo in ji dodelijo čim več različnih 

naslovov. Pri likovni umetnosti učenci dobijo več izvodov nedokončane slike in jo dopolnjujejo 

na različne načine ali pa dobijo motiv, ki ga morajo narisati, naslikati na čim več načinov. 

Naslednja je naloga spreminjanja vsebine, pri kateri morajo učenci dopolniti nalogo s 

spremenjenimi podatki, da dobijo novo nalogo. Naloge klasifikacije od učenca zahtevajo, da 

gradivo razvrsti na različne načine (skupino besed na slovnično pripadnost, pomen, glasovno 

podobnost, dolžino itd.). Naloga viharjenja možganov (brainstorming) ali nevihta možganov je 

najpogostejša ter najširše uporabna in enostavna tehnika, ki se jo uporablja pri skupinah. 

Priporočeno število oseb v skupini je več kot pet in manj kot 15. Priporočeno je imeti mešane 

skupine v spolu in starosti. Seja viharjenja možganov naj bi trajala nekje od 40 do 60 minut, 
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odvisno od težavnosti problema. Naslednja tehnika je zapisovanje misli (brainwriting), ki je po 

izvedbi podobna tehniki viharjenja možganov, le da pri zapisovanju misli člani skupine svoje 

ideje zapisujejo na list. Primerna je za posameznike, ki neradi govorno izražajo ideje pred 

drugimi in niso gostobesedni. S to tehniko dobimo več idej v krajšem času. Udeleženci so 

motivirani, saj niso v zadregi ali strahu, da bi morali svoje ideje besedno deliti z drugimi, saj jo 

lahko izvedemo tudi anonimno. Tehnika ribja kost je predvsem primerna za iskanje problemov, 

vzrokov, zakaj nastanejo, in njihovih razlogov. Odgovore člani skupine podajajo po 

namišljenem ribjem okostju (glava ribe in v njej problem ter hrbtenica z rebri, na katere 

zapisujemo odgovore). Tehnika prepisovanja sanj je ena od manj razvitih tehnik, pri kateri si 

zapisujemo, kar sanjamo podnevi. Tehnika poteka tako, da se namestimo v udobno ležišče in 

si živo predstavljamo ali prosto, spontano sanjarimo in zapisujemo, kar nam pride na pamet. 

Sanje hitro pozabimo, zato si zapisano ob koncu dneva zopet preberemo, dopolnimo, 

spremenimo ter odkrijemo idejo in predvidevamo rešitev. Ker tehnika ni vodena, usmerjena k 

določenim ciljem, spodbuja lateralno mišljenje in to je del ustvarjalnega mišljenja. Najbolj 

razširjen, a veliko zahtevnejši in bolj zapleten postopek ustvarjalnega mišljenja je sintetika 

(Pečjak in Štrukelj, 2013). Učna metoda pogovora je uspešna, kadar učitelj postavlja odprta in 

divergentna vprašanja, ki so višjega nivoja (po Bloomu: analiza, sinteza, vrednotenje, 

ustvarjanje neobičajnih odgovorov), ter spodbuja učence k postavljanju neobičajnih vprašanj. 

Spodbujanje k pripovedovanju o izmišljenih doživetjih in zgodbah ter ustvarjanje zgodbe v 

razredu (storyline), pri kateri rdečo nit vodi učitelj, učenci pa ustvarjajo zgodbo, izberejo osebe 

ter okolje zgodbe (Nakrst, 2010, v Cencič, 2014). Pri metodi prisilnih povezav (Marentič 

Požarnik, 2000, v Cencič, 2014) iz slovarja ali besedila naključno izberemo dve besedi, ki ju je 

potrebno povezati v zgodbo. Metoda izdelovanja stripa je dobrodošla tako pri likovni umetnosti 

kot tudi pri pouku slovenščine (Cencič, 2014). Metode igranja domišljijskih iger in igre 

pretvarjanja, dramatiziranje, pantomime, igre telefonov ter vozlov so najpogostejše pri mlajših 

otrocih. 

Pri metodi vizualizacije s pomočjo meditacije in sproščanja predstavimo novo snov (Brečko 

2002, v Cencič, 2014). S slušnimi in pripovednimi spodbudami ter s pomočjo vonjanja in 

okušanja ter zvoka in glasbe spodbudimo vidne predstave ter podobe (Daum, 1998, v Cencič, 

2014). Pri tej metodi potrebno imeti zaprte oči in slediti spodbudam učitelja, tu pa je pomembna 

usmerjena pozornost, ki je ključni korak pri učenju (Woolfolk, 2002, v Cencič, 2014). 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                             Simona Stariha, magistrsko delo 

 

 
36 

1.2.4 Motivacija in neuspehi vzpostavljanja ustvarjalne klime  

 

Ustvarjalni proces poteka na osnovi notranje motivacije, ki se vzpostavi z interesi oziroma 

zanimanjem, zadovoljstvom pri delu, zavzetostjo in samostojnostjo. Ko učenec doseže nek cilj, 

ki si ga je zadal, njegova motivacija in ustvarjalnost dobita nove razsežnosti (Dryden in Vos, 

2001). Zunanje spodbujanje (pričakovanje nagrade) pa ustvarjalni proces zavira ali ga zatre 

(Amabile, 1982, v Juriševič, 2011, Amabile, 2002, v Pečjak in Štrukelj, 2013).  

Učenec mora biti za ustvarjalno učenje motiviran. Če hočemo doseči notranjo motiviranost 

učencev, mora učitelj poseči po vsebinah, ki so za učence (notranje) zanimiva. Pri tem se učitelj 

sooči s težavo, saj se mora pri poučevanju ravnati po učnem načrtu, ki ga mora skozi šolsko 

leto uresničiti. Časovni pritisk uresničitve učnega načrta mu onemogoča, da bi pri pouku 

uporabil aktivne metode in oblike učenja, ki pozitivno vplivajo na notranjo motiviranost 

učencev in s tem ustvarjalno mišljenje (Good in Brophy, 2000, v Juriševič, 2011). Do nevarnosti 

lahko pride, kadar strategije za motiviranje učencev niso integrirane v poučevanje, saj »bodo 

učenci sicer lahko uživali v šolskih aktivnostih, vendar se ne bodo ničesar naučili« (Good in 

Brophy, 2000, v Juriševič, 2011, str. 10). 

K notranji motiviranosti otrok pripomorejo besede oziroma predlogi raziskuj, odkrivaj, 

eksperimentiraj, pogovarjaj se, bodi iznajdljiv in ustvarjaj. Potrebno je zagotoviti strategije, ki 

prispevajo k motiviranosti, in jih prilagoditi individualnim razlikam in interesom med učenci 

(Lobo, 2018).  

Učenčeve potrebe razdelimo v tri skupine, in sicer v odnose, organizacijo in ustvarjalnost 

(Starbuck, 2012). Za vzpostavitev dobrega, ustvarjalnega vzdušja v razredu, naj bi učitelj 

upošteval nekatere smernice. Učitelj ne sme podcenjevati učenčevih sposobnosti, učencem 

sporočati negativna pričakovanja, jih med seboj primerjati, imeti v razredu učence, ki so mu 

ljubši od drugih, ne sme veliko povzdigovati glasu, pustiti učencem, da se dokazujejo, 

uporabljati sposobnosti kot način samovrednotenja, namigovati učencem, da so sposobnosti 

nekaj, česar ne moraš pridobiti, kazati nezanimanja za učence ter ne poznati njihovih imen, 

uporabljati strah za motivacijo učencev, žaliti ali prezirati učence ali celoten razred. Na ravni 

organizacije se učitelj ne sme obnašati kot nadrejeni, učencev ne sme nadzirati zavoljo učenja, 

učencem mora pojasniti, kaj delati, ne sme vsiljevati nekih pravil, ki so nad šolskimi pravili, ali 

nedosledno uporabljati pravila ter uporabljati prazne grožnje, katerim ne sledijo posledice 

kaznovanja, za katere grozi. Učitelj ne sme poniževati in ustrahovati učencev, ustvarjati 

negotovosti pri učencih s tem, da ne pove jasno, kaj se od njih pričakuje. Na ravni ustvarjalnosti 
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naj učitelj ne dela napak, kot so postavljanje nedosegljivih ciljev, nejasno predstavljanje 

rezultatov, ki jih pričakuje od učencev, kazanje pomanjkanja zanimanja za poučevani predmet, 

pomanjkanje užitka za učenje v razredu, nepojasnjevanje namena, namenjanje večine učenja 

obsežnemu pisanju in samostojnemu delu, pri čemer se učenci dolgočasijo pri pouku ter nimajo 

tempa dela. Učitelj dela učenčevo delo namesto njih, delovni listi pa so sestavljeni iz enoličnih 

nalog (Starbuck, 2012).  

Lobo (2018) opozarja na strah učiteljev, ki menijo, da bi z ustvarjalnim poučevanjem izgubili 

pomembne vsebine predmeta, katerim je namenjen čas na urniku. Hkrati pa pojasnjuje, da 

učitelji teme in predmeta s takšnim načinom poučevanja ne žrtvujejo, ampak se s tem 

ustvarjalne učitelje spodbuja, da povezujejo predmete med seboj in s tem širijo znanje, 

istočasno pa razvijajo zmožnosti reševanja problemov. 

 

1.2.5 Dimenzije ustvarjalne klime 

 

Govorimo o desetih dimenzijah klime, od tega devet pozitivnih in ena negativna dimenzija, ki 

vplivajo na ustvarjalnost v organizacijah (Ekvall, 1996; Isaksen, 2001, v McLellan in Nicholl, 

2008). Prva dimenzija je izziv, ki nam pove stopnjo vpletenosti članov organizacije v dnevne 

dejavnosti in dolgoročne cilje. Težji kot so izzivi, bolj so posamezniki notranje motivirani. 

Naslednja dimenzija je dinamika in energičnost organizacije. Bolj kot se pojavljajo nove stvari 

in se izmenjujejo načini razmišljanja in rokovanje s problemi, višja je dinamika skupine. 

Igrivost in humor sta dinamiki, ki sta najbolj spontani v skupini in prispevata k sproščenemu 

vzdušju s šalami in smehom. Dimenzija svobode, h kateri spada svoboda obnašanja, daje 

osebam avtonomijo, da definirajo veliko več svojega dela in dajejo pobude za pridobivanje in 

deljenje informacij. Tveganje je dimenzija, ki kaže na izpostavljenost strpnosti in dvoumnosti, 

ki smo jima izpostavljeni na delovnem mestu. Kljub visokemu tveganju je to klima, v kateri je 

mogoče sprejeti nove pogumne pobude, kljub temu da ne vemo, kakšen bo rezultat. Dimenzija 

dostopnosti časa, ki si ga lahko osebe vzamejo za izpopolnjevanje idej, saj tam kjer je na voljo 

veliko časa, tam je možnost, da se bo razpravljalo tudi o svežih predlogih, ki niso bili vključeni 

v dano nalogo. Način ravnanja z novimi idejami je pomembna dimenzija, saj v klimah kjer so 

nove ideje spodbujane, si posamezniki med seboj prisluhnejo in dajejo pobude. V pozitivni in 

ustvarjalni klimi nastanejo možnosti za razvoj novih idej. Kjer je močna vez zaupanja in 

odprtosti v odnosih v skupini, si člani upajo podajati nove ideje in mnenja brez strahu, da bi 

prišlo do represalije in posmeha v primeru neuspeha. Dimenzija razpravljanja ali debate, kjer 
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si izmenjujejo stališča, različne izkušnje in znanje, je v organizacijah pomembna, saj si člani 

skupine upajo spregovoriti o novih idejah in se osredotočajo na razpravo o idejah in problemih. 

Edina negativna dimenzija je konflikt, ki sproži napetost v posamezniku in posledično tudi v 

organizaciji. Kjer je raven konflikta visoka, so tudi medosebni odnosi slabi. V takih 

organizacijah je veliko ogovarjanja, zahrbtnosti in pasti (Ekvall, 1996; Isaksen, 2001, v 

McLellan in Nicholl, 2008). 

 

1.2.6 Ukrepi za spodbujanje ustvarjalne klime 

 

Ustvarjalnost v organizacijah je povezana s štirimi širšimi področji: medsebojno zaupanje, 

podpora pri idejah in odprti odnosi; izzivi in motivacija, predanost ciljem in delovanju 

organizacije; svoboda pri iskanju informacij in kazanje (samo)pobude; številnost pogledov, 

znanja in izkušenj ter izmenjava mnenj in idej (Ekvall, 1983, v Szarka, 2012).  

V šolah, kjer so Alencar in sodelavke izvedle meritve ustvarjalnosti, se učitelji že vedejo po 

modelu ustvarjalne razredne klime (Alencar idr., 2014). Hunter idr. (2007, v Juriševič, 2011) 

trdijo, da model dobre ustvarjalne klime vsebuje načela sproščenih, dobrih odnosov med 

sovrstniki, pozitivne odnose med učiteljem in učenci, dostopnost do virov in materialov, ki 

spodbujajo ustvarjanje, dajanje nalog in izzivov, ki spodbujajo ustvarjalnost, ter jasni nameni, 

zakaj jih učenci rešujejo, dajanje svobode, da učenec samostojno reši problem, spodbude 

učitelja in pedagoških delavcev, takojšnje pohvale, nagrade za ustvarjalne in inovativne ideje, 

pozitivni odnosi med pedagoškimi delavci s podporo nadrejenih, integriteta oziroma skladno 

razmišljanje in delovanje organizacije. 

Učitelj mora učencem omogočiti samostojno učenje, saj tako učenci sami raziskujejo znotraj 

učnega procesa, pomagati učencem postaviti realne cilje, biti vzor obnašanja, ki ga pričakuje 

od učencev (potrpežljivost, vztrajnost, spoštovanje itd.), poudarjati, da se učimo iz napak, 

pomagati učencem ustvariti svoj način uspešnega učenja, spodbujati učence, da si urejajo in 

pregledujejo svoje zapiske (Starbuck, 2012). 

Izpostavlja se samostojno učenje in samostojno raziskovanje učenčevih učnih stilov, hkrati pa 

so pomembne tudi ustvarjalne skupine, saj posameznik v njih potrdi samega sebe, uresniči svoje 

zmožnosti, se počuti varnega ter enakovrednega člana skupine (Mayer, 2001, v Pečjak in 

Štrukelj, 2013). Ustvarjalne skupine temeljijo na sodelovanju, strpnosti in odprtosti, člani skozi 

ustvarjalne pogovore (diskusije) podajajo svoje vidike in rešitve, jih sprejemajo ali prijazno 

opozarjajo na mogoče pomanjkljivosti. Skozi take odnose obsežneje nastajajo nove ideje, 
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oddaljene asociacije, prispodobe, koristni predlogi in prehajajo miselne vsebine iz nezavednih 

v zavedne (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

Ustvarjalno sporazumevanje je zelo zahteven postopek, ki od udeležencev zahteva številne 

zmožnosti – od motivacije, občutljivosti, obzirnosti, strpnosti, vživljanja, ustvarjalnega 

mišljenja, pozornosti, zbranosti, ozaveščenosti, dobronamernosti do zrele osebnosti, zmožnosti 

prilagajanja in modrosti (Pečjak in Štrukelj, 2013, str. 132). 

 

1.2.7 Merjenje ustvarjalne klime   

 

Glavne prednosti merjenja ustvarjalne klime so predvsem usmerjanje učiteljev, da prepoznajo 

močna področja in talente, sposobnosti in nadarjenosti svojih učencev, vodenje učiteljev pri 

načrtovanju in izvajanju izzivalnih navodil za učence, pomoč učiteljem odkriti neizkoriščene 

potenciale učencev ter zagotavljanje rezultatov, pomembnih za napredovanje teorij in raziskav 

o ustvarjalnosti (Treffinger, 2003, v Alencar idr., 2014). 

Strokovnjaki se zavedajo pomembnosti merjenja ustvarjalne klime pri pouku, zato so na tem 

področju naredili velik korak ter razvili instrumente za merjenje ustvarjalne klime v šolah, 

vrtcih in delovnih organizacijah. V nadaljevanju predstavljamo le nekatere, primerne za 

merjenje ustvarjalne klime v šoli. Creative climate questionnaire (Ekvall, 1996, v Szarka, 2012) 

ali Vprašalnik za merjenje ustvarjalne klime, ki so ga kasneje popravili in preimenovali v 

Situational outlook questionnaire (vprašalnik SOQ) ali Vprašalnik za situacijske napovedi 

(Isaksen, 1999, v Szarka, 2012). Prvoten vprašalnik, ki ga je oblikoval avtor Ekvall (1996), je 

pri preučevanju klime ocenjeval deset dimenzij ustvarjalne klime, vprašalnik, ki je v uporabi 

danes, pa ocenjuje devet dimenzij, ki so ključne za spremembe in spodbujanje ustvarjalnosti v 

organizaciji (izzivi, svoboda, odprtost, čas, humor, konflikti, podpora idejam, razpravljanje, 

prevzemanje odgovornosti) (Ekvall, 1996, Isaksen in Lauer, 2001). Naslednji je vprašalnik 

Siegel Scale of Support for Innovation (SSSI) (Kaemmerer in Siegel, 1978, v Szarka, 2012) ali 

Siegelova lestvica podpore za inovacije s katerim so merili pet dimenzij v inovativnih 

organizacijah s pomočjo ocenjevalne lestvice Likertovega tipa. Vprašalnik Assessment of the 

Climate for Creativity in the Classroom (Alencar idr., 2014) ali Ocena klime za ustvarjalnost v 

razredu je sestavljen iz 22 trditev, na katere udeleženci raziskave odgovarjajo s pomočjo 5-

stopenjske lestvice Likertovega tipa.  

Poudarek je predvsem na ugotavljanju vedenja in aktivnosti, ki so značilne za ustvarjanje klime, 

ki spodbuja ustvarjalnost. Pedagogom kot izhodišče služijo Ekvallove dimenzije, ki so v pomoč 
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za vzpostavljanje pogojev, primernih za ustvarjalnost. Študentje Buffalo State College, 

International Center for studies in creativity (Argona, 2001; Aurigema, 2001; Richards, 2002, 

v Szarka, 2012) se osredotočajo na iskanje Ekvallovih dimenzij v izobraževalnem okolju, 

posebno v izobraževanju nadarjenih. V njihovem delu se dimenzije ustvarjalnosti ne merijo z 

vprašalniki, ampak prek kvalitativnih merjenj, kot so razredno opazovanje in intervjuvanje 

učencev in učiteljev. Eden od glavnih namenov je vzpostaviti standardiziran protokol za 

opazovanje v obliki kontrolnega seznama (CLASS, creative climate checklist about school 

settings), ki lahko služi kot osnova za nadaljnje primerjalne raziskave. 

Študije o ustvarjalnosti v šolah so se do sedaj osredotočale na osebnostno-logične značilnosti, 

povezane z ustvarjalnostjo (Martinez, 2006, v Alencar idr., 2014), na dojemanje učencev in 

učiteljev o ustvarjalni klimi (Alencar in Fleith, 2004b; Fleith, 2000; Fleith in Alencar, 2006; 

Ribeiro in Fleith, 2007, v Alencar idr., 2014), zaznavanje učiteljeve ustvarjalnosti in 

ustvarjalnosti učencev in na to kakšen je po njihovem mnenju koncept ustvarjalnega učenca in 

učitelja (Morais in Azevedo, 2011) ter na ocenjevanje ustvarjalnosti učencev iz različnih tipov 

šol in stopenj izobraževanja (Castro, 2007; Gontijo, 2007; Matos in Fleith, 2006, v Alencar idr. 

2014). Pomanjkljiv pa je vložek v utemeljevanje pomembnosti teh meritev ter vključevanje 

učencev v omenjene meritve (Alencar idr., 2014).  

 

Povzetek teoretičnega dela 

 

S pregledom literature smo ugotovili, da je ustvarjalnost kompleksen pojem, ki nima enotne 

definicije, s katero bi se strinjali vsi avtorji. Ustvarjalnost je pogojena z dejavniki, kot so 

družinsko okolje, posameznikova osebnost, šolsko okolje ter predvsem vpliv učitelja, ki s 

svojim načinom poučevanja spodbuja ustvarjalni potencial pri učencih. 

Ugotovili smo, kateri dejavniki pripomorejo k oviranju ustvarjalnega potenciala ter pripeljejo 

do neuspeha pri vzpostavljanju ustvarjalne razredne klime. Poglobili smo se v dimenzije 

ustvarjalne klime in se osredotočili na ustvarjalne naloge, ki naj bi razvijale ustvarjalni potencial 

pri posamezniku.  

Predstavili smo tri vprašalnike za merjenje ustvarjalnosti, sami pa smo se v ta namen poslužili 

vprašalnika Assessment of the climate for creativity in the classroom (Alencar idr., 2014). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 Raziskovalni problem in cilji raziskave 

 

Alencar, Bruno-Faria in Fleith (2014) poudarjajo, da je cilj šole razviti samostojne posameznike 

z razvitimi ustvarjalnimi sposobnostmi. Predlaganih je bilo več pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti v šolah. Če je naš namen v večji meri spodbuditi ustvarjalnost v šolah, učencev 

ne smemo siliti, da razmišljajo ustvarjalno, ampak s spreminjanjem okoliščin, z različnimi 

pristopi spodbujanja vplivati na produkcijo ustvarjalnih idej (Csikszentmihalyi, 1996, v Alencar 

idr., 2014). 

V dostopni literaturi še ni dokončnega odgovora o pomembnosti merjenja ustvarjalne klime, ki 

bi nam omogočal vpogled v uporabo učiteljevih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti in 

njihovo povezanostjo z ustvarjalno samopodobo učencev. V slovenskem strokovnem prostoru 

še nimamo tovrstnih empiričnih podatkov, zato je poglavitni namen raziskave na podlagi 

odgovorov učencev preučiti učiteljeve pristope za spodbujanje ustvarjalnosti ter njihovo 

povezanost z ustvarjalno klimo in učenčevo zaznavo ustvarjalne samopodobe. 

Pri magistrskem delu smo si zastavili naslednje raziskovalne cilje: 

1) Preučiti pristope za spodbujanje ustvarjalnosti in ugotoviti, kako učenci ocenjujejo oz. 

zaznavajo učiteljevo uporabo pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti. 

2) Ugotoviti, kako učenci ocenjujejo raven ustvarjalne klime v razredu. 

3) Ugotoviti, kakšen je odnos med učenčevimi zaznavami ustvarjalne klime ter oceno 

ustvarjalne samopodobe. 

4) Proučiti odnos med učenčevimi ocenami učiteljeve uporabe pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti ter oceno ustvarjalne samopodobe.  

 

2.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Na osnovi pridobljenih teoretičnih spoznanj in izkušenj iz poučevanja v šoli smo za namen tega 

dela oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1) Kako učenci v 3. in 4. razredu ocenjujejo učiteljevo uporabo pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti?  

2) Kolikšno raven ustvarjalne klime učenci 3. in 4. razreda zaznavajo pri pouku? 
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3) Kakšen je odnos med učenčevo zaznavo ustvarjalne klime in njegovo oceno ustvarjalne 

samopodobe? 

4) Kakšen je odnos med učenčevo oceno učiteljevih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti in 

njegovo oceno ustvarjalne samopodobe? 

 

2.3 Raziskovalna metoda  

 

Pričujoča raziskava je kvantitativne narave. Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna 

neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

2.3.1 Vzorec 

 

V raziskavi je sodelovalo 343 učencev iz šestih namensko izbranih belokranjskih osnovnih šol. 

Neslučajnostni vzorec je zajemal učence 3. in 4. razreda. V času izvedbe raziskave na šolah je 

151 učencev (45 %) obiskovalo 3. razred in 186 učencev (55 %) 4. razred. Sodelovalo je 164 

(47 %) deklic ter 173 (53 %) dečkov. Od tega 73 deklic 3. razreda in 91 deklic 4. razreda ter 78 

dečkov 3. razreda in 95 dečkov 4. razreda. Povprečna starost učencev je bila 9,1 let. 

 

2.3.2 Instrument  

 

Za potrebe raziskave smo prevedli vprašalnik Assesment of the climate for creativity – Merjenje 

ustvarjalne klime, avtoric Alencar, Bruno-Faria in Fleith (2014). Instrument, ki smo ga 

uporabili, je sestavljen iz uvodnega nagovora (namen raziskave), uvoda, v katerem so učenci 

označili splošne podatke (spol, razred, starost, ime šole). Nato so sledila navodila za 

izpolnjevanje vprašalnika. Poizvedovalni del ankete je vseboval 22 trditev z različnih področij 

(učenčeva zaznava učiteljeve podpore in spodbude: trditve št. 1., 3., 5., 7., 12., 14., 19., 21.), 

učenčeva samopodoba o ustvarjalnosti: trditve 6., 8., 10., 20.), učenčeva zaznava ustvarjalne 

klime: trditve 2., 4., 9., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 22.), na katere so učenci odgovorili s pomočjo 

5-stopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa. Pogoji izpolnjevanja vprašalnikov so bili 

za vse anketirance enaki. Zanesljivost vprašalnika so Alencar, Bruno-Faria in Fleith (2014) 
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preverili s koeficientom zanesljivosti Cronbach alfa, ki so ga uporabili za posamezne trditve. 

Koeficient nam pove, kako prepričani smo lahko, da bi dobili enake rezultate, če bi enaki 

skupini ljudi dali ponovno izpolniti enak vprašalnik. Ugotovili so, da je v večini koeficient 

zanesljivosti sprejemljiv (njegova vrednost se nahaja od 0,6 ≤ α ≤ 0,7). Najvišji koeficient 

Cronbach alfa zanesljivosti se je pojavil pri trditvah, kjer so preverjali učiteljevo podporo 

izražanju učenčevih idej.   

 

2.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo približno dva meseca. Po predhodnem dogovoru z ravnatelji smo 

en teden pred izpolnjevanjem ankete v 6 šol na območju Bele krajine odnesli soglasja za starše. 

Po enem tednu smo na šole odnesli anketne vprašalnike. Anketne vprašalnike smo osebno 

odnesli v 3. in 4. razrede ter jih v izpolnjevanje predali učencem, katerih starši so soglašali s 

sodelovanjem v raziskavi, skupaj 343. Najprej smo učencem na glas prebrali navodila za 

izpolnjevanje ankete nato pa se lotili izpolnjevanja posameznih trditev. Za vsako trditev smo 

učencem dali na voljo dovolj časa za razmislek. Po končanem izpolnjevanju smo pregledali, če 

so učenci natančno izpolnili anketni vprašalnik.  

 

2.3.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke pridobljene z vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programov Excel in IBM SPSS 

Statistics 20. Za obdelavo podatkov smo uporabili statistične postopke: frekvenčna in 

strukturna porazdelitev, aritmetična sredina, standardni odklon, Pearsonov korelacijski 

koeficient in t-test. Kot mera velikosti učinka je bil izračunan Cohenov d. 

 

 2.4 Rezultati raziskave 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave. Ugotovitve so predstavljene glede na 

raziskovalna vprašanja. Pred izvedbo analiz je bila preverjena porazdeljenost spremenljivk; ker 

ta ni pomembno odstopala od normalne, so bili za nadaljnje analize uporabljeni parametrični 

testi. Frekvenčna analiza odgovorov je priložena (Priloga 3). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                             Simona Stariha, magistrsko delo 

 

 
44 

2.4.1 Uporaba pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako učenci v 3. in 4. razredu ocenjujejo 

učiteljevo uporabo pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti. Učenci so s pomočjo 5-stopenjske 

lestvice Likertovega tipa pri trditvah, ki se vežejo na postavko uporabe pristopov označili, kako 

pogosto med poukom zaznajo, da učitelj namenja pozornost izražanju njihovih idej, izrazi 

zanimanje o učenčevem razmišljanju o problemu, ki jim ga je zastavil, sprejema ideje učencev 

s pozitivno povratno informacijo, daje učencem dovolj časa za razmislek in možnost 

sodelovanja v številnih dejavnostih. Učiteljevo spodbujanje ustvarjalnosti smo preverili tudi s 

trditvijo ali učenci zaznavajo, da jih učitelj spodbuja, da razmišljajo o novih idejah, več 

različnih idejah ter me spodbuja k reševanju vprašanja, na katerega ne poznam odgovora.  

Iz Tabele 1 je razvidno, da učenci tretjega in četrtega razreda podobno zaznavajo učiteljevo 

uporabo pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti. Učenci in učenke ocenjujejo, da učitelj 

občasno (Mtretji = 3,35, Mčetrti = 3,38) v razredu uporablja pristope za spodbujanje ustvarjalnosti. 

Kar si lahko razlagamo, da bi si učenci želeli več uporabe pristopov za spodbujanja 

ustvarjalnosti s strani učitelja.   

 

Tabela 1. Mere opisne statistike o učiteljevi uporabi pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti 

glede na razred. 

 razred n M SD 

Uporaba pristopov 
tretji 151 3,35 0,65 

četrti 186 3,38 0,60 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da učenci dečki v povprečju ocenjujejo, da učitelj pri pouku uporablja 

pristope za spodbujanje ustvarjalnosti; pri tem pa so povprečne vrednosti ocen pri deklicah 

nekoliko višje v primerjavi z dečki. Do enakih rezultatov sta prišli tudi Fleith in Alencar (2006), 

ki sta testirali učence 3. in 4. razreda javne in zasebne šole. Iz njunih rezultatov je razvidno, da 

so deklice pozitivneje zaznale učiteljevo uporabo pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti kot 

dečki.  
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Tabela 2. Mere opisne statistike o učiteljevi uporabi pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti 

glede na spol in razred. 

 spol razred n M SD 

Uporaba 

pristopov 

 

 

deklice 

 

tretji 73 3,42 0,62 

četrti 91 3,44 0,63 

dečki 

tretji 78 3,28 0,68 

četrti 95 3,32 0,57 

 

Za preverjanje razlik v učiteljevi uporabi pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti med tretjim in 

četrtim razredom smo uporabili t-test (tabela 3). 

 

Tabela 3. Rezultati t-testa za preverjanje razlik o uporabi pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti glede na razred. 

t-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 

p-

vrednost t df p 

Uporaba pristopov Predpostavljene 

so enake 

variance 

3,34 0,07 0,44 335 0,66 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

  0,44 308,58 0,66 

 

Levenov test (p = 0,07) nam pokaže, da je variabilnost v obeh vzorcih enaka. Predpostavka o 

enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo rezultate t-testa. Analiza je pokazala, da 

med razredoma ne prihaja do statistično značilnih razlik v oceni uporabljenih pristopov (t(335) 

= -0,44, p = 0,66, d = 0,047), prav tako izračunana zelo majhna velikost učinka nakazuje na to, 

da med razredoma ni praktično pomembnih razlik glede na oceno uporabljenih pristopov za 
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spodbujanje ustvarjalnosti. Fleith in Alencar (2006) sta pri oceni učencev uporabe ustvarjalnih 

pristopov učitelja zabeležili višje ocene pri 4. razredu. Razlogov za to je lahko več. Učenci in 

učenke 4. razredov imajo lahko boljšo ustvarjalno samopodobo kot učenci in učenke 3. 

razredov, saj se ustvarjalna samopodoba s staranjem učencem krepi (Karwowski, 2015). Torej 

višja kot je samopodoba učencev, višje ocenjujejo uporabo pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti.  

 

Za primerjavo razlik med deklicami in dečki v oceni uporabe pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti smo uporabili t-test (tabela 4). Kot mero velikosti učinka smo izračunali Cohenov 

d. 

 

Tabela 4. Rezultati t-testa za preverjanje razlik o učiteljevi uporabi pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti glede na spol. 

t-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za enakost 

varianc 

t-test za enakost 

povprečij 

F p-vrednost t df p 

 

Uporaba pristopov 

Predpostavljene so 

enake variance 
0,04 0,84 1,90 335 0,06 

Enake variance niso 

predpostavljene 
  1,90 333,38 0,06 

 

Analiza je pokazala, da med spoloma ne prihaja do statistično značilnih razlik v oceni 

uporabljenih pristopov  (t(335) = 1,90, p = 0,06, d = 0,17), velikost učinka je majhna. Fleith in 

Alencar (2006) pa sta zabeležili, da so učenke imele višjo, bolj pozitivno zaznavo uporabe 

ustvarjalnih pristopov pri učitelju kot učenci.  
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2.4.2 Raven ustvarjalne klime  

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kolikšno raven ustvarjalne klime učenci 

zaznavajo pri pouku. Učenci so s pomočjo 5-stopenjske lestvice Likertovega tipa pri trditvah, 

ki se vežejo na postavko ravni ustvarjalne klime v razredu, označili kako pogosto je delo v 

razredu zabavno, kako pogosto za raziskovanje uporabijo knjige o vsebini, ki jih zanima, kako 

pogosto se naučijo veliko stvari, kako pogosto se nad nalogo tako navdušeni, da pozabijo na to, 

kaj se dogaja okoli njih, kako pogosto se učijo o stvareh, ki jih zanimajo ter kako pogosto jim 

je všeč vsebina, ki jo poučuje učitelj.  

Iz grafa 1 je razvidno, da učenci in učenke na splošno zaznavajo visoko raven ustvarjalne klime 

v razredu. 

 

 

Graf 1. Zaznana raven ustvarjalne klime v 3. in 4. razredu. 

 

Tabela 5 nam pokaže, da deklice v povprečju zaznavajo nekoliko bolj ustvarjalno klimo kot 

dečki, saj so povprečne vrednosti ocen ravni ustvarjalne klime nekoliko višje pri dekletih kot 

pri dečkih.  
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Tabela 5. Mere opisne statistike ravni ustvarjalne klime glede na spol. 

 spol n M SD 

Raven 

ustvarjalne 

klime 

deklice 166 3,85 0,62 

dečki 176 3,51 0,72 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da v naši raziskavi v povprečju deklice in dečki zaznavajo visoko raven 

ustvarjalne klime, pri tem so povprečne vrednosti pri deklicah nekoliko višje. 

 

Tabela 6. Mere opisne statistike o ravni ustvarjalne klime glede na spol in razred. 

spol razred n M SD 

deklice 

Raven 

ustvarjalne 

klime 

tretji 73 3,86 0,64 

četrti 93 3,83 0,60 

dečki 

Raven 

ustvarjalne 

klime 

tretji 80 3,47 0,78 

četrti 96 3,55 0,68 

 

Z namenom preverjanja morebitnih razlik v zaznani ustvarjalni klimi glede na razred smo 

uporabili t-test za neodvisne vzorce. Tabela 7 nam pokaže, da ne prihaja do statistično značilnih 

razlik v ravni ustvarjalne klime glede na razred, ki ga učenci obiskujejo (p > 0,05). 

 

Tabela 7. Rezultati t-testa za preverjanje razlik o ravni ustvarjalne klime glede na razred. 

t-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 

p-

vrednost t df p 

 Predpostavljene so 

enake variance 
1,26 0,26 0,41 340 0,68 
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Raven 

ustvarjalne klime 

Predpostavljene so 

enake variance 
  0,41 306,01 0,68 

 

To pomeni, da v našem primeru učenci 3. in 4. razreda podobno doživljajo raven ustvarjalne 

klime, ki prevladuje v razredu. 

 

Za primerjavo razlik med deklicami in dečki v oceni uporabe pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti smo uporabili t-test. Kot mero velikosti učinka smo izračunali Cohenov d (tabela 

8). 

Tabela 8. Rezultati t-testa za preverjanje razlik o ravni ustvarjalne klime glede na spol. 

t-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za enakost 

varianc 

t-test za enakost 

povprečij 

F p-vrednost t df p 

 

Raven ustvarjalne 

klime 

Predpostavljene so 

enake variance 
3,649 0,06 4,589 340 0,001 

Enake variance niso 

predpostavljene 
  4,610 336,66 0,001 

 

Analiza je pokazala, da med spoloma prihaja do statistično značilnih razlik v oceni ravni 

ustvarjalne klime (t(340) = 4,59, p < 0,001, d = 0,05), vendar je velikost učinka zanemarljiva. 

V naši raziskavi deklice višje ocenjujejo raven ustvarjalne klime v primerjavi z dečki, ne 

moremo pa rezultatov posplošiti na populacijo deklic in dečkov 3. in 4. razreda celotne 

Slovenije. Te rezultate lahko povežemo z rezultati prejšnjega parametra, torej ocene uporabe 

ustvarjalni pristopov učitelja. Deklice višje ocenjujejo uporabo ustvarjalnih pristopov, zato je 

možno, da zaznavajo tudi višjo raven ustvarjalne klime v razredu. 
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2.4.3 Odnos med zaznavo ustvarjalne klime in oceno ustvarjalne samopodobe 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšen je odnos med učenčevo zaznavo 

ustvarjalne klime in njegovo oceno lastne ustvarjalne samopodobe. V ta namen smo izračunali 

Pearsonov koeficient korelacije. 

Raven ustvarjalne klime in ustvarjalna samopodoba sta pozitivno povezani, korelacija je 

srednja (r = 0,574) ter statistično značilna (p < 0,01). Boljša kot je učenčeva zaznava ustvarjalne 

klime, boljša je njegova ocena lastne ustvarjalne samopodobe.  

 

2.4.4 Odnos med oceno učiteljevih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti in oceno 

ustvarjalne samopodobe 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšen je odnos med učenčevo oceno 

učiteljevih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti ter učenčevo oceno lastne ustvarjalne 

samopodobe.  

Učenčeva ocena učiteljevih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti se pozitivno povezuje z 

njegovo oceno ustvarjalne samopodobe, korelacija je srednja (r = 0,47) ter statistično značilna 

(p < 0,01). Višje kot učenci ocenjujejo uporabo učiteljevih pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti, višje ocenjujejo tudi svojo ustvarjalno samopodobo. Do enakih rezultatov so v 

svoji raziskavi prišli tudi Alencar idr. (2014). 

 

3 RAZPRAVA S SKLEPI 

 

Cilji raziskave so bili opredeliti pojem ustvarjalne razredne klime, ugotoviti, kakšne pristope 

za spodbujanje ustvarjalnosti uporablja učitelj, kako učenci zaznavajo učiteljevo uporabo 

pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti, kako ocenjujejo raven ustvarjalne klime v razredu ter 

kakšen je odnos med učenčevimi zaznavami ustvarjalne klime ter oceno ustvarjalne 

samopodobe in hkrati proučiti odnos med učenčevimi ocenami učiteljeve uporabe pristopov za 

spodbujanje ustvarjalnosti ter oceno ustvarjalne samopodobe.  
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Szarka (2012) poudarja pomembnost okoljskih dejavnikov. Okolje igra najpomembnejšo vlogo 

spodbujanja ustvarjalnega potenciala. Eno najbolj raziskanih okolij, ki je povezano z 

ustvarjalnostjo, je šola (Fleith, 2011; Simonton, 2006, v Alencar idr., 2014). 

Alencar idr. (2014) menijo, da ima šola največji vpliv na oblikovanje ustvarjalne osebnosti, saj 

učenci v njej preživijo večino svojega časa. Že v zgodnjem otroštvu se oblikuje potencial za 

razvoj ustvarjalne osebe (Pečjak in Štrukej, 2013). Pomembno vlogo ima vrtec, v katerem otroci 

preživijo večino svojega zgodnjega otroštva. Prav ta ustanova, družina in okolje, v katerem 

posameznik preživi večino časa pa lahko na ustvarjalnost vplivajo tudi negativno (Pečjak, 

1987).   

V magistrskem delu smo se osredotočili na vlogo učitelja kot pomembnega člena pri 

spodbujanju ali zaviranju ustvarjalnega potenciala pri učencu. Amabile (1983, v Pečjak, 1987) 

in Starbuck (2012) navajata pozitiven odnos med ustvarjalnostjo učitelja (ustvarjalno 

poučevanje) in ustvarjalnostjo učenca (ustvarjalno učenje). Torej se v šoli prepletajo procesi 

ustvarjalnega poučevanja, ustvarjalnega učenja (Pečjak in Štrukelj, 2013), ustvarjalnega 

mišljenja (Jurman, 2004), ki ga lahko učitelj spodbuja s posebnimi pristopi (Juriševič, 2009) ter 

hkrati upošteva otrokove potrebe po razmišljanju izven okvirjev, po izražanju svoje ideje, po 

poskušanju reševanja problemov, po eksperimentiranju in ustvarjanju (Lobo, 2018). 

Analiza rezultatov s področja ocene učencev 3. in 4. razreda o učiteljevi uporabi pristopov pri 

pouku je pokazala, da učenci v večini ocenjujejo, da učitelji v razredu občasno uporabljajo 

pristope za spodbujanje ustvarjalnosti. Analiza rezultatov s področja razlik med razredoma je 

pokazala, da med njima ne prihaja do statistično značilnih razlik v oceni, vendar je izračunana 

velikost učinka (Cohenov d) pokazala, da med razredoma ni praktično pomembnih razlik glede 

na oceno uporabljenih pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti. Učenci 3. in 4. razreda torej 

približno enako dojemajo, kdaj je učitelj uporabil strategijo spodbujanja ustvarjalnosti ter jih 

pri nalogah še dodatno motiviral k ustvarjalnosti, večina pa jih meni, da učitelj to med poukom 

stori občasno. 

Rezultati so pokazali, da učenci 3. in 4. razreda na splošno zaznavajo visoko raven ustvarjalne 

klime v razredu glede na zaznano učiteljevo občasno rabo pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti. Učenci zaznavajo, da ne glede na to, da učitelji ustvarjalnih pristopov ne 

uporabljajo tako pogosto kot bi si učenci to želeli, zaznavajo, da v razredu prevladuje visoka 

raven ustvarjalne klime. V eni od raziskav so študentje ocenili, da na šolah, kjer so opravljali 

prakso, v oddelkih prevladuje razredna klima, ki spodbuja ustvarjalnost učencev (Juriševič, 

2011). Analiza naših rezultatov je pokazala, da učenci 3. in 4. razreda enako doživljajo raven 

ustvarjalne klime v razredu. Pri tem pa smo ugotovili, da deklice nekoliko višje ocenjujejo 
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ustvarjalno raven klime v razredu. Ravno nasprotno pa je raziskava Matos in Fleith (2006) 

pokazala, da med dečki in deklicami v 4. razredu ni specifičnih razlik pri zaznavi ustvarjalne 

klime. Vendar so rezultati t-testa za preverjanje razlik o ustvarjalni samopodobi med spoloma 

pokazali, da prihaja do statistično značilnih razlik v ustvarjalni samopodobi (t(334,29) = 2,29, 

p = 0,02, d = 0,26), velikost učinka je majhna. Deklice višje ocenjujejo svojo ustvarjalno 

samopodobo v primerjavi z dečki. Raziskava Huges idr. (2013) je pokazala, da se moški 

ocenjujejo kot bolj ustvarjalne pri ustvarjalnosti povezani s športom, ženske pa se višje 

ocenjujejo pri vizualno-umetniški ustvarjalnosti. Nadaljnja analiza rezultatov naše raziskave, 

ki sovpada z rezultati raziskave Fleith in Alencar (2008, v Alencar idr., 2014), je pokazala tudi 

pozitivno povezanost med ustvarjalno klimo in ustvarjalno samopodobo, in sicer bolj kot učenci 

zaznavajo, da v razredu prevladuje ustvarjalno vzdušje in je ustvarjalnost spodbujana, bolj se 

čutijo ustvarjalne oziroma višje ocenjujejo lastno ustvarjalnost.  

Podobo smo ugotovili tudi pri primerjavi povezanosti učenčeve ocene učiteljevih pristopov za 

spodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalno samopodobo. In sicer bolj kot učenci zaznavajo, da 

učitelj uporablja pristope za boljšo ustvarjalno klimo, bolj se učenci zaznavajo ustvarjalne 

oziroma boljša je učenčeva lastna ustvarjalna samopodoba. Pri tem so ugotovili, da deklice 

pozitivneje zaznavajo učiteljevo podporo pri izražanju učenčevih idej, svoje interese ter svojo 

avtonomijo kot dečki (Alencar idr., 2014). 

Predpostaviti bi bilo mogoče, da se učno uspešnejši učenci počutijo tudi bolj ustvarjalne in 

imajo boljšo ustvarjalno samopodobo, vendar temu ni tako, saj je raziskava, ki jo je opravil 

Urban (2004), pokazala, da se ustvarjalnih dosežkov ne da pozitivno povezovati z dobrimi 

ocenami in učno uspešnimi učenci. To pomeni, da učenci z nizkimi učnimi dosežki nimajo 

nujno nizkega ustvarjalnega potenciala in obratno  ̶  učenci z višjimi učnimi dosežki niso nujno 

pokazali višje ravni ustvarjalnosti. Raziskava je prav tako pokazala, da visoko učenčevo 

ustvarjalnost lahko spremlja neprimerno vedenje, ki ni v skladu s socialnimi normami. Zato se 

učitelje poziva, naj več pozornosti namenijo vedenjsko problematičnim učencem, ki jih po 

večini spremlja velik ustvarjalni potencial ter naj njihovega odklonskega vedenja nimajo za 

nekaj popolnoma negativnega (Urban, 2004).  

Do občasne uporabe pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti prihaja morebiti zato, ker imajo 

učitelji strah pred prevzemanjem odgovornosti za spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih, saj 

sami sebe ocenjujejo kot neustvarjalne in se počutijo neprijetno, kadar morajo poučevati 

ustvarjalno, saj to od njih zahteva neko tveganje in se sami ne zaznavajo kot dovolj ustvarjalne 

(Aljughaiman in Mowrer-Reynolds, 2005, Fryer, 1996, v Morais in Azevedo, 2011). V 

raziskavi, kjer so sodelovali učitelji, jih 78 % meni, da so ustvarjalni in le 30 % anketiranih 
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učiteljev meni, da so njihovi sodelavci – učitelji ustvarjalni, 41 % anketiranih pa meni, da so 

učenci ustvarjalni. Pri odgovorih, ali šola vpliva na ustvarjalnost učiteljev in učencev, so učitelji 

neodločeni, najpogostejši odgovor je bil, da se niti ne strinjajo niti strinjajo s to trditvijo. Večina 

učiteljev je mnenja, da je prisotnost ustvarjalnosti v šolah slaba (Morais in Azevedo, 2011). 

Podobne raziskave so pokazale, da imajo učitelji težave, kadar se soočajo z ocenjevanjem 

ustvarjalnosti pri učencih (Baltchin, 2006, Fleith, 2000, v Morais in Azevedo, 2011). 

Tisti učitelji, ki so mnenja, da so šole ustvarjalne, vidijo tudi svoje sodelavce in učence kot 

ustvarjalne ter imajo tudi višjo ustvarjalno samopodobo. Torej če se učitelji počutijo ustvarjalne 

in imajo visoko ustvarjalno samopodobo, lahko to pozitivno vpliva tudi na učenčevo ustvarjalno 

samopodobo (Pergar Kuščer, 1994). 

Prednost izbranega instrumenta je, da še ni bil uporabljen v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

v Sloveniji in je tako eden prvih, ki ocenjuje učiteljevo uporabo pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti, zaznavo ustvarjalne klime in učenčeve lastne ustvarjalne samopodobe ter oceno 

povezanosti uporabe pristopov za spodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalne samopodobe ter 

ustvarjalne razredne klime. Hkrati pa je to lahko tudi pomanjkljivost, saj rezultatov ne moremo 

primerjati z rezultati enake raziskave, ki bi bila opravljena na šolah iz druge regije Slovenije. 

Pomanjkljivost instrumenta se kaže v tem, da je bila v raziskavo vključena večina učencev 3. 

in 4. razreda belokranjskih šol, ne pa večinski vzorec slovenskih šol, zato rezultatov ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo 3. in 4. razreda. Zanimivo bi bilo v raziskavo vključiti tudi 

učence 5. razreda ter učence iz predmetne stopnje. Pomanjkljivost instrumenta se kaže tudi v 

tem, da je v večini bolj primeren za učence 4. razreda zaradi boljšega razumevanja prebranih 

trditev in same 5-stopenjske lestvice, ki je učencem in učenkam 3. razreda bila razmeroma 

nerazumljiva in so potrebovali dodatno razlago parametrov. 5-stopenjsko lestvico bi lahko 

opisali podrobneje in jo tako prilagodili učencem 3. razreda. Zanimivo bi bilo instrument 

prilagoditi učiteljem, da bi deloval kot samoevalvacija uporabe pristopov za spodbujanje 

ustvarjalnosti in učiteljeve ocene zaznavanja ustvarjalne klime v razredu. Rezultate učitelja bi 

tako primerjali z rezultati učencev in učenk, ki jih poučuje.   
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5 PRILOGE 

 

Priloga 1. Soglasje staršev 

 

Raziskovanje na temo magistrskega dela Merjenje ustvarjalnosti in vpliv na 

razredno klimo 

 

Sem Simona Stariha in letos zaključujem magistrski študij poučevanja na razredni stopnji z 

angleščino na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Odločila sem se za raziskavo z naslovom 

Merjenje ustvarjalnosti in vpliv na razredno klimo. Preučiti želim, v kolikšni meri so 

upoštevane želje otrok o poučevani vsebini, poteku pouka oziroma reševanju naloge, za kako 

ustvarjalne se imajo učenci in kakšna je ustvarjalna klima v razredu. Raziskavo bom izvedla s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga prevedla in povzela po brazilskih avtorjih knjige 

Theory and Practice of Creativity. V raziskavo bom vključila učence 3. in 4. razreda. Anketni 

vprašalnik bo učencem za reševanje vzel nekaj več kot 10 minut časa, je anonimen in od otrok 

ne zahteva znanja. Raziskavo bom posplošila na šole v območju Bele krajine, zato je 

sodelovanje Vaših otrok v raziskavi še toliko bolj dobrodošlo.  

Vse več je namreč govora o tem, da je ustvarjalnost učencev zatirana ali se jo omejuje oziroma 

se vprašanju raziskovanja ustvarjalnosti učencev v Sloveniji še ni posvečalo časa. Zato bi Vas 

prosila, da mi s soglasjem o sodelovanju Vaših otrok v raziskavi omogočite raziskovanje 

problema ustvarjalnosti. 

                                                                      S spoštovanjem,  

 

                                                                                                                            Simona Stariha 

Gradac, 1. 6. 2020 

Potrjujem, da sem seznanjen z načinom dela v raziskavi Merjenje ustvarjalnosti in vpliv na 

razredno klimo in dovoljujem, da moj otrok ___________________________ (ime in priimek), 

učenec ____________ razreda sodeluje v anketnem vprašalniku. 

 

Podpis:_____________________ 
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Priloga 2. Anketni vprašalnik za merjenje ustvarjalne klime v razredu 

 

Merjenje ustvarjalne klime  

 

Dragi učenec/učenka! 

 

Sem Simona Stariha, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, na kateri obiskujem 1. letnik 

druge stopnje programa Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Nate se obračam s prošnjo, 

da izpolniš vprašalnik, ki je pred tabo. Anketni vprašalnik je v celoti anonimen, podatke, ki jih 

bom z njim pridobila, bom uporabila zgolj v raziskovalne namene magistrskega dela. Prosim, 

če si vzameš nekaj minut in pričneš z izpolnjevanjem ankete.  

Hvala in lep pozdrav. 

Simona Stariha  

Označi X poleg besede, ki velja zate ter zapiši podatke: 

Sem:    (   ) deček         (   ) dekle                   Obiskujem:   (   ) tretji razred         (    ) četrti 

razred 

Starost: _______ let 

Ime šole, ki jo obiskujem: _____________________________________________________ 

Današnji datum: _____/ _____/ _____ 
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Navodila za izpolnjevanje ankete: 

Povedi, ki jih boš prebral/-a v vprašalniku, se nanašajo na dogajanje v vašem razredu. 

Označi X na obraz, ki najboljše opisuje, kaj se zgodi v vašem razredu. Izberi samo en 

obraz za vsako poved. Dobro preberi vse povedi in jih reši v celoti. Ne puščaj 

neodgovorjenih povedi oziroma neoznačenih obrazcev.  

Poglej primer spodaj: 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Igram igre na računalniku.      

 

Če pogosto igraš igre na računalniku v razredu, potem označiš  X na obraz pod besedo 

˝pogosto˝. 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Igram igre na računalniku.    
 
 

 

 

Najprej za vajo: 

Preberi spodnji povedi in razmisli : Katera beseda najbolj opiše dogajanje v mojem razredu? 

 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 

Delam v skupini. 

 

     

Rišem.      

 

 

V mojem razredu: Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
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1. Učitelj posveča pozornost mojim 

idejam. 
     

2. Imam možnost sodelovati v 

velikem številu aktivnosti. 
     

3. Moje ideje so dobrodošle.      

4. Stvari poskušam delati na 

različne načine.  
     

5. Učitelj mi reče, naj pokažem svoj 

izdelek ostalim sošolcem.  
     

6. Mislim, da sem ustvarjalen.      

7. Učitelj mi da na voljo dovolj časa, 

da razmislim o zgodbi, ki jo 

moram zapisati.   

     

8. Uporabljam svojo domišljijo.      

9. Delo v razredu je zabavno.      

10. Imam veliko idej.      

11. Ko začnem z nalogo, jo hočem 

dokončati. 

 

 
   

 

 

 

V mojem razredu: 

 

Nikoli 

 

 

Redko 

 

 

Včasih 

 

 

Pogosto 

 

 

Vedno 
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12. Učitelj pokaže zanimanje za to, 

kar mu povem.  
     

13. Všeč mi je vsebina, ki jo poučuje 

učitelj. 
     

14. Učitelj mi reče, naj razmislim o 

kakšni novi ideji.  
     

15. Učim se o stvareh, ki me 

zanimajo. 
     

16. Sam lahko odločam o tem, kar 

želim početi. 
     

17. Nad nalogo se tako navdušim, da 

pozabim na to, kaj se dogaja 

okoli mene.   

     

18. Naučim se veliko stvari.      

19. Učitelj mi reče, naj se potrudim, 

ko ne znam odgovora na 

vprašanje. 

     

20. Ponosen sem nase.       

21. Učitelj mi reče, naj razmislim o 

več različnih idejah. 
     

22. Za raziskovanje uporabim 

knjige, ko želim izvedeti več o 

vsebini, o kateri se učimo. 
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Priloga 3. Frekvenčna porazdelitev odgovorov pri uporabljenem vprašalniku za merjenje 

ustvarjalne klime. 

  nikoli redko včasih pogosto vedno 

Trditev: f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

1. Učitelj posveča pozornost mojim 

idejam. 22 6 58 17 151 44 73 21 39 11 

2. Imam možnost sodelovati v velikem 

številu aktivnosti. 9 3 47 14 81 24 91 27 114 33 

3. Moje ideje so dobrodošle. 12 3 37 11 130 38 73 21 91 27 

4. Stvari poskušam delati na različne 

načine. 1 3 38 11 93 27 106 31 95 28 

5. Učitelj mi reče, naj pokažem svoj 

izdelek ostalim sošolcem. 23 7 74 22 133 39 49 14 64 19 

6. Mislim, da sem ustvarjalen. 27 8 42 12 84 25 83 24 106 31 

7.  Učitelj mi da na voljo dovolj časa, da 

razmislim o zgodbi, ki jo moram zapisati. 6 2 36 11 61 18 73 21 166 49 

8. Uporabljam svojo domišljijo. 4 1 16 5 39 11 66 19 218 64 

9. Delo v razredu je zabavno. 15 4 26 8 88 26 71 21 143 42 

10. Imam veliko idej. 8 2 29 8 88 26 109 32 109 32 

11. Ko začnem z nalogo, jo hočem 

dokončati. 15 4 15 4 36 10 45 13 232 68 

12. Učitelj pokaže zanimanje za to, kar 

mu povem. 20 6 38 11 123 36 99 29 63 18 

13. Všeč mi je vsebina, ki jo poučuje 

učitelj. 17 5 26 8 78 23 89 26 133 39 

14. Učitelj mi reče, naj razmislim o 

kakšni novi ideji. 44 13 53 15 113 33 88 26 44 13 

15. Učim se o stvareh, ki me zanimajo. 11 3 27 8 44 13 75 22 185 54 

16. Sam lahko odločam o tem, kar želim 

početi. 96 28 37 21 94 28 39 11 39 11 

17. Nad nalogo se tako navdušim, da 

pozabim na to, kaj se dogaja okoli mene. 100 29 75 22 82 24 47 14 37 11 

18. Naučim se veliko stvari. 4 1 17 5 36 11 93 27 192 56 

19. Učitelj mi reče, naj se potrudim, ko 

ne znam odgovora na vprašanje. 15 4 33 10 89 26 70 20 135 39 
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20. Ponosen sem nase. 10 3 21 6 71 21 80 23 160 47 

21. Učitelj mi reče, naj razmislim o več 

različnih idejah. 37 11 70 20 106 31 88 26 42 12 

22. Za raziskovanje uporabim knjige, ko 

želim izvedeti več o vsebini, o kateri se 

učimo. 32 9 41 12 79 23 68 20 123 36 
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