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Povzetek 

 

Naloge divergentnega mišljenja nudijo več možnosti ocenjevanja. Najpogosteje raziskovalci 

ocenjujejo količino (fluentnost) ter kakovost idej oz. odgovorov. Kakovost se običajno nanaša 

na raznolikost (fleksibilnost), izvirnost (originalnost) ter stopnjo dodelave (elaboracija) 

odgovorov. Ker pa med raziskovalci ni konsenza o tem, kateri način preverjanja teh štirih 

vidikov oz. dimenzij divergentnega mišljenja najbolje ocenjuje ustvarjalni potencial, smo želeli 

to preveriti. To smo naredili tako, da smo različne načine točkovanja originalnosti, 

fleksibilnosti ter fluentnosti primerjali glede na njihovo zanesljivost ter sočasno veljavnost. V 

vzorec smo zajeli 340 udeležencev, ki so rešili nalogo alternativne uporabe vsakdanjih 

predmetov ter vprašalnik velikih pet. Odgovore udeležencev na nalogi divergentnega mišljenja 

sta dve ocenjevalki točkovali glede na njihovo originalnost, fleksibilnost ter fluentnost. Merilo 

zanesljivosti posameznega načina točkovanja sta bili skladnost ocen med ocenjevalkama ter 

skladnost ocen med posameznimi predmeti. Vprašalnik velikih pet je služil kot merilo za 

preverjanje sočasne veljavnosti. V raziskavi smo ugotovili, da se vsi načini točkovanja 

različnih dimenzij ustvarjalnega potenciala, z izjemo enega, med seboj statistično pomembno 

povezujejo. Znotraj posamezne dimenzije ustvarjalnega potenciala, tj. originalnosti, se načini 

točkovanja prav tako statistično pomembno povezujejo. Poleg tega smo ugotovili, da sta bili 

ocenjevalki med seboj zmerno skladni. Primerjava skladnosti med predmeti za različne načine 

točkovanja je pokazala, da so posamezniki pri različnih predmetih navajali različno originalne 

oz. uporabne odgovore. Rezultati korelacij z velikimi petimi so pokazali, da se od dimenzij 

osebnosti samo odprtost za izkušnje in njene poddimenzije statistično značilno povezuje z 

vsemi načini točkovanja, z izjemo enega. Rezultati regresije so pokazali, da so načini 

točkovanja, še posebej dimenzije fluentnosti, pomemben napovednik odprtosti za izkušnje. 

Delo predstavlja pomemben doprinos k raziskovanju divergentnega mišljenja, saj se je po 

našem vedenju prvič preverjalo veljavnost določenih načinov točkovanja, so bili uporabljeni 

merski instrumenti, ki merijo tudi specifičnejše primarne lastnosti osebnostnih dimenzij ter so 

se pri nalogi divergentnega mišljenja uporabljali predmeti, ki se pri določenih načinih 

točkovanja še niso. 

Ključne besede: ustvarjalnost, divergentno mišljenje, naloga alternativne uporabe, načini 

točkovanja, osebnost 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Divergent thinking tasks offer multiple assessment options. Researchers usually evaluate both 

the quantity (fluency) and quality of the ideas/answers. The quality refers to their diversity 

(flexibility), originality (originality) and level of details (elaboration). However, since there is 

no consensus among researchers on which method of scoring these four dimensions of 

divergent thinking best assesses creative potential, we wanted to further explore this issue. We 

did this by comparing different ways of scoring originality, flexibility and fluency in their 

reliability and concurrent validity. The sample included 340 participants who solved the task 

of alternative use of common objects and the questionnaire assessing Big Five personality 

traits. The participants' responses to the divergent thinking task were scored for their 

originality, flexibility and fluency. The criterion of the reliability of the individual scoring 

method was the consistency of the assessments between the raters and the consistency of the 

assessments between prompts. The Big Five questionnaire served as a criterion for examining 

concurrent validity. In the research, we found that all methods of scoring different dimensions 

of creative potential, with the exception of one, correlate with each other significantly. Within 

each dimension of creative potential, i.e. originality scoring methods are also significantly 

correlated. In addition, we found that the two raters were moderately consistent with each other 

when judging originality and flexibility of the answers. A comparison of the consistency 

between subjects for different scoring methods showed that the number of original and useful 

answers individuals came up with varied between the prompts. The results of the correlations 

between Big Five and divergent thinking task showed that, among personality dimensions, only 

openness to experience and its subdimensions was significantly associated with all scoring 

methods, with the exception of one. The results of regression analysis showed that the scoring 

methods, especially the one for scoring the fluency dimension, are significant predictors of 

openness to experience. The study represents an important contribution to the research of 

divergent thinking, since, as far as we know, for the first time the validity of some scoring 

methods was assessed, certain measurement instruments that assess primary personality traits 

were used and the divergent thinking task used prompts that have not yet been used for certain 

scoring methods.  

Key words: creativity, divergent thinking, alternative uses task, scoring methods, personality 
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1 Uvod 

 

 
Področje ustvarjalnosti zaznamuje pomanjkanje strinjanj, in sicer strinjanj o tem, kakšna  

natančno je biološka, kognitivna, osebnostna in okoljska podlaga ustvarjalnosti, kako se 

ustvarjalnost najbolj učinkovito meri, kateri način točkovanja odgovorov je najustreznejši, ali 

je divergentno mišljenje ustrezen približek ustvarjalnosti itd. Pravzaprav se raziskovalci 

pogojno strinjajo zgolj o dveh stvareh. Prvič, da za ustvarjalno idejo ni dovolj, da je samo 

originalna, ampak mora biti tudi uporabna, ustrezna (Runco in Jaeger, 2012). Nestrinjanje 

nastopi takoj, ko želimo ta dva kriterija ustvarjalnosti konkretizirati oziroma opredeliti (npr. 

Diedrich idr., 2015; Madore idr., 2016; Silvia idr., 2008; Vartanian idr., 2020 itd.). Drugič, da 

je pojem ustvarjalnosti zelo kompleksen (Guilford idr., 1960; Hass, 2015; Hass idr., 2018; 

Hennessey in Amabile, 2010; Jauk idr., 2014; Kaufman in Glaveanu, 2019; Runco in Acar, 

2019; Simonton, 2021). 

V magistrski nalogi zavzamem stališče, da je divergentno mišljenje zgolj en tip  

ustvarjalnega mišljenja, tj. kognitivne komponente obsežnega pojma ustvarjalnosti, in ga je 

mogoče učinkovito meriti z nalogo alternativne uporabe oz. AUT. Eno izmed zgoraj omenjenih 

nestrinjanj, tj. ustreznost posameznih načinov točkovanja AUT, je osrednja tema te naloge, ki 

je moj prispevek k njegovi razrešitvi. Namreč kljub pomanjkanju konsenza glede učinkovitosti 

merjenja ustvarjalnosti s preizkušnjami divergentnega mišljenja je bilo razvitih veliko različnih 

načinov ocenjevanja le-teh (Shaw, 2021). 

Namen magistrske naloge je primerjati določen nabor načinov točkovanja AUT na podlagi  

njihove zanesljivosti in veljavnosti. Vprašalnik velikih pet bo služil kot mera za preverjanje 

sočasne veljavnosti posameznega načina. Zanesljivost posameznega načina točkovanja se bo 

preverjala z računanjem notranje skladnosti in skladnosti med ocenjevalkama AUT. 

Pričujoče magistrsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Uvodu sledi teoretični del naloge,  

tj. pregled področja, ki obravnava naslednje teme: opredelitev ustvarjalnosti, ustvarjalno 

mišljenje, divergentno in konvergentno mišljenje, ocenjevanje preizkušenj divergentnega 

mišljenja, vplivi na ocenjevanje preizkušenj divergentnega mišljenja, načini točkovanja 

ustvarjalnosti odgovorov na preizkušnjah divergentnega mišljenja, originalnost (objektivne, 

subjektivne metode), fleksibilnost, fluentnost, elaboracija odgovorov ter divergentno mišljenje 

in osebnost. V tretjem poglavju predstavim raziskovalni problem, cilj in vprašanja. Sledi 

empirični del naloge, ki se začne z metodo. V metodi predstavim značilnosti vzorca, opišem 
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način zbiranja podatkov in uporabljen merski instrumentarij ter poročam o postopkih obdelave 

podatkov. Peto poglavje je namenjeno rezultatom, šesto razpravi. Sledi zaključek, v katerem 

predstavim prispevek pričujočega dela k področju kot tudi njegove pomanjkljivosti. 
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2 Pregled področja 

 

2.1 Opredelitev ustvarjalnosti 
Glede opredelitve koncepta ustvarjalnosti so si raziskovalci bolj ali manj enotni; da je nekaj  

ustvarjalno, mora biti tako originalno kot tudi ustrezno (Amabile, 2011; Barron, 1955; Diedrich 

idr., 2015; Forthmann idr., 2020; Guilford, 1950; Hass, 2015; Hennessey in Amabile, 2010; 

Mednick, 1962; Sawyer, 2012; Stein, 1953; Vartanian idr., 2020). Runco in Jaeger (2012) to 

poimenujeta standardna definicija ustvarjalnosti. 

Če sledimo zgornji definiciji, je originalnost ključen, a ne zadosten pogoj za ustvarjalnost  

(Runco in Jaeger, 2012; Wilson idr., 1953). Naj slednje pojasnim na primeru: v Štoparskem 

vodniku po galaksiji je odgovor na temeljno vprašanje »o življenju, vesolju in sploh vsem« 

število 42 (Adams, 1979). Takega odgovora, res da originalnega, a žal neuporabnega, po 

standardni definiciji ustvarjalnosti torej ne moremo opredeliti kot ustvarjalnega. Če kot edini 

kriterij pri opredelitvi ustvarjalnosti uporabimo originalnost, postane razlikovanje med 

resnično ustvarjalnimi in neprimernimi odgovori precej oteženo (Feist, 2010). 

Besedo originalnost (ang. originality) pogosto nadomeščajo pojmi, kot so novost (ang. 

novelty), nenavadnost (ang. unusualness), redkost (ang. uncommonness) ali edinstvenost (ang. 

uniqueness) (Runco in Jaeger, 2012). 

Tako kot originalnost se tudi beseda ustreznost (ang. fit) pogosto nadomesti s pojmi, kot so  

učinkovitost (ang. effectiveness), uporabnost (ang. usefulness), koristnost (ang. utility), 

primernost (ang. appropriateness) ali vrednost (ang. value) (Runco in Jaeger, 2012). Reiter-

Palmon in sodelavci (2009) dodajo še izvedljivost oz. uresničljivost (ang. feasibility/viability) 

ter praktičnost (ang. practicality), Madore in sodelavci (2016) pa pojem možnost (ang. 

possibility/probability). 

Nekateri raziskovalci vseeno menijo, da ta dva kriterija ne zadostujeta pri definiciji  

ustvarjalnosti. Bruner (1962) in Simonton (2012, 2018) trdita, da morajo kot pogoj za 

doseganje kriterija ustvarjalnosti oseba, produkt ali ideja vzbuditi presenečenje ali pa izražati 

estetiko ter pristnost (Kharkhurin, 2014).1 

Weisberg (2015, 2021) gre v svoji kritiki še dlje in nasprotuje uporabi vrednosti kot kriterija 

pri definiciji ustvarjalnosti. Po njegovih besedah je dojemanje tega, kaj je vredno, v veliki meri 

 
1 Razlaga omenjenih teorij je izven obsega pričujočega dela. 
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subjektivno. Poleg tega ima vrednost v sebi družbeno komponento in se zato lahko iz generacije 

v generacijo močno spreminja. To je še posebej očitno na področju umetnosti. Kot primer: dela 

Van Gogha, Berninija, Botticellija in Caravaggia v svojem času niso bila cenjena; mojstrovine 

so postala šele posthumno. Tako Weisberg (2015, 2021) v standardni definiciji ustvarjalnosti 

besedo »vrednost« zamenja z »namernostjo«; ustvarjalni izdelek je hkrati nov in namerno 

proizveden, ne glede na njegovo vrednost (Weisberg, 2015). 

Kljub kompleksnosti opredelitve ustvarjalnosti v pričujočem delu uporabljam standardno  

definicijo, saj se ta v študijah tudi največkrat uporablja (npr. Corazza in Lubart, 2021; Diedrich 

idr., 2015; Dippo in Kudrowitz, 2013; Madore idr., 2016; Vartanian idr., 2020). To pomeni, da 

je ustvarjalnost idej oz. odgovorov pogojena z njihovo originalnostjo in ustreznostjo. Tako je 

originalen odgovor nepogost, pomensko oddaljen od običajne rabe predmeta in iznajdljiv 

(Silvia idr., 2008; Wilson idr., 1953). Ustrezen oz. uporaben odgovor je v prvi vrsti izvedljiv, 

uresničljiv oz. možen, nato primeren in ustrezen ter nazadnje tudi praktičen, koristen (Diedrich 

idr., 2015; Vartanian idr., 2020). Bolj podroben opis posameznih kriterijev ustvarjalnosti sledi 

v poglavju Ocenjevanje preizkušenj divergentnega mišljenja (originalnost) ter v podpoglavju 

Subjektivne metode: Definicijski pristop (uporabnost). 

 

2.2 Ustvarjalno mišljenje 
Ustvarjalnost načeloma velja za kompleksen, tj. večslojen in medsebojno prepleten  

psihološki fenomen oz. konstrukt (Guilford idr., 1960; Hass, 2015; Hass idr., 2018; Hennessey 

in Amabile, 2010; Jauk idr., 2014; Kaufman in Glaveanu, 2019; Runco in Acar, 2019; 

Simonton, 2021). Pri tem gre za t. i. sistemski pogled na ustvarjalnost, ki obravnava 

ustvarjalnost kot sistem, sestavljen iz več ravni; ustvarjalnost posameznika ima tako biološko 

(evolucija, genetika, nevrološki korelati), kognitivno (mišljenje in povezava le-tega z 

inteligentnostjo, kognitivno kontrolo, metakognicijo itd.), osebnostno (osebnost, čustva) in 

okoljsko (predvsem socialno; vzgoja, družba, kultura) podlago. Z drugimi besedami, 

ustvarjalnost je kognitivni, razvojni, osebnostni ter socialno-psihološki fenomen (Simonton, 

2021). 

Naša raziskava se je primarno osredotočala na ustvarjalno mišljenje oz. ustvarjalno  

reševanje problemov, natančneje na enega izmed njegovih vidikov, tj. divergentno mišljenje. 
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2.3 Divergentno in konvergentno mišljenje 
Divergentno mišljenje ni le pomemben vidik ustvarjalnosti, temveč je to natančneje ocena  

oz. indikator/kazalnik potenciala za ustvarjalno mišljenje (Barbot idr., 2019; Benedek idr., 

2013; Hass, 2015; Reiter-Palmon idr., 2019; Runco in Acar, 2012, 2019). Potencial za 

ustvarjalno mišljenje oz. ustvarjalni potencial bi lahko definirali kot sposobnost posameznika, 

da ustvarja kar se da veliko število ustvarjalnih idej (tj. originalnih ter uporabnih). 

     Divergentno mišljenje se ocenjuje z divergentnimi testi, nalogami oz. preizkušnjami  

divergentnega mišljenja, pri katerih posamezniki, na podlagi pisne ali slikovne iztočnice, 

tvorijo ustvarjalne ideje (Silvia idr., 2008). V tipični verbalni nalogi divergentnega mišljenja 

(npr. naloga alternative uporabe) se od posameznika pričakuje, da navede čim večje število 

odgovorov na problem odprtega tipa (Plucker idr., 2019). Med najbolj uporabljene divergentne 

teste spadajo naloga alternative uporabe oz. AUT (ang. Alternative Uses Task oz. AUT; 

Guilford, 1967),2 baterija Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (ang. Torrance Tests of 

Creative Thinking oz. TTCT; Torrance 1966, 1974, 1984, 1990, 1998, 2008) ter baterija testov 

Wallacha in Kogana (Wallach in Kogan, 1965).3 (Guilford, 1967).  

Na tej točki je treba poudariti, da je divergentno mišljenje zgolj ena, čeprav zelo pomembna,  

kognitivna komponenta ustvarjalnosti, saj je ustvarjalnost, kot že rečeno, kompleksen ter 

multivariaten konstrukt (Barbot idr., 2019). Z drugimi besedami, divergentno mišljenje ni 

sopomenka za ustvarjalnost niti za ustvarjalno mišljenje oz. reševanje problemov (Reiter-

Palmon idr., 2019; Runco, 2008; Runco in Acar, 2019). Žal se v praksi izsledki iz študij 

divergentnega mišljenja pogosto štejejo za izsledke o ustvarjalnosti na splošno (na to 

opozarjajo Diedrich idr., 2015; Runco in Acar, 2012). 

     Drugi tip ustvarjalnega mišljenja oz. reševanja problemov je konvergentno oz. asociativno  

mišljenje. Po asociativni teoriji ustvarjalnosti so ustvarjalne ideje posledica uporabnih 

kombinacij pomensko oddaljenih elementov (Mednick, 1962). Bolj so različni konteksti, iz 

katerih so elementi vzeti, bolj je ustvarjalna nova kombinacija oz. ideja, ki nastane (Mednick, 

1962). Konvergentno mišljenje, druga kognitivna komponenta ustvarjalnosti, se ocenjuje s 

konvergentnimi testi, najpogosteje z Mednickovim testom oddaljenih asociacij (ang. Remote 

 
2 Naloga alternativne uporabe (AUT), uporabljena v pričujoči nalogi, je preizkušnja odprtega tipa, pri kateri 
morajo udeleženci navesti čim več različnih, alternativnih rab vsakdanjih predmetov (npr. plastenka). Podrobnejši 
opis AUT sledi v poglavju Metoda. 
3 AUT se pojavlja tudi v bateriji Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja (pod imenom Test neobičajnih rab 
(ang. Unusual Uses Test); Torrance 1966, 1974, 1984, 1990, 1998, 2008) in v bateriji testov Wallacha in Kogana 
(pod imenom Test rab (ang. Uses test); Wallach in Kogan, 1965). 



 
 
20 

Associate Test oz. RAT) (Mednick, 1962). Test od posameznika zahteva, da poišče pojem, ki 

povezuje tri vsebinsko navidezno nepovezane besede (npr. misel, glas, spanec; odgovor: 

globok) (Acar in Runco, 2014). 

     Kljub dejstvu, da je ustvarjalno mišljenje lahko tako divergentno kot tudi konvergentno 

(Beaty idr., 2014; Benedek idr., 2012; Gillebaart idr., 2013; Runco in Acar, 2019), raziskovalci 

ustvarjalnosti prioritizirajo raziskovanje divergentnega mišljenja (George in Wiley, 2019; Hass 

idr., 2018; Shaw, 2021; Silvia idr., 2008, Vartanian idr., 2019, 2020 itd.). 

 

2.4 Ocenjevanje preizkušenj divergentnega mišljenja 
Z namenom bolj sistematičnega ocenjevanja preizkušenj divergentnega mišljenja se  

divergentno mišljenje deli na t. i. dimenzije, tj. kategorije, ki ponazarjajo različne značilnosti 

oz. vidike odgovorov (Reiter-Palmon idr., 2019). Glavne dimenzije, povzete po Guilfordu 

(1967), se nanašajo tako na količino idej (fluentnost) kot tudi na njihovo kvaliteto 

(fleksibilnost, originalnost in raven elaboracije). 

     Fluentnost je opredeljena kot končno število vseh (ustreznih/sprejemljivih) odgovorov, ki  

jih je podal posameznik (Guilford, 1967). Nekateri raziskovalci zagovarjajo uporabo vseh 

podanih odgovorov za izračun fluentnosti (npr. Silvia idr., 2009; Vartanian idr., 2020), medtem 

ko drugi zgolj tistih, ki zadostujejo kriterijem ustreznosti/sprejemljivosti (npr. Forthmann idr., 

2016; Madore idr., 2016). Kot ustrezni/sprejemljivi odgovori štejejo dokončani, smiselni, 

razumljivi ter neponavljajoči se odgovori (Guilford idr., 1960, 1978).  

Fleksibilnost se definira kot končno število različnih kategorij uporabe predmeta in odseva  

raznolikost odgovorov (Guilford, 1967).  

     Opredelitve originalnosti so lahko zelo različne. V svoji magistrski nalogi sem uporabila  

Guilfordovo definicijo originalnosti, saj se slednja v raziskavah, ki uporabljajo subjektivne 

načine točkovanja odgovorov, pogosto pojavlja (Forthman 2016, 2017; 2019; Hass, 2015; Hass 

idr., 2018; Nusbaum in Silvia, 2011; Shaw, 2021; Silvia 2008, 2011; Silvia idr., 2008, 2009a; 

Vartanian 2019, 2020). Za razliko od svojih sodobnikov, ki so originalno idejo definirali kot 

novo oz. edinstveno, Guilford originalnost opredeli s tremi kriteriji: oddaljenost (alternativne 

rabe predmeta od običajne rabe), nepogostnost (posameznega odgovora v vzorcu, torej njegova 

statistična redkost) in bistroumnost oz. premetenost (Wilson idr., 1953). Dodajam, da se ti trije 

kriteriji originalnosti pogosto zmotno pojavljajo kot kriteriji ustvarjalnosti (George in Wiley, 

2019; Nusbaum idr., 2014; Nusbaum in Silvia, 2011a, 2011b; Silvia idr., 2008, 2009; Vartanian 

idr., 2020). Izjema so raziskave Forthmanna in sodelavcev (2017b, 2019), Hassa (2011), 
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Reiter-Palmonove in sodelavcev (2019) in drugih. Tretji kriterij originalnosti, tj. bistroumnost 

oz. premetenost, naj bi implicitno opisoval drugi kriterij ustvarjalnosti, tj. uporabnost (Reiter-

Palmon idr., 2019). Na osnovi izsledkov več raziskav menim, da je treba eksplicitno preverjati 

uporabnost idej, ki nastopijo v odgovorih preizkušenj divergentnega mišljenja; ločeno ali, še 

bolje, v kombinaciji z originalnostjo, določeno s prej omenjenimi kriteriji (Diedrich idr., 2015; 

Madore idr., 2016; Vartanian idr., 2020). 

     Pri definiciji zadnje dimenzije, tj. elaboracije/dodelave odgovorov, gre za ocenjevanje 

stopnje podrobnosti opisa alternativne rabe predmeta v odgovoru (Guilford, 1967). Ta način 

ocenjevanje preizkušenj divergentnega mišljenja se najmanj pogosto uporablja (Reiter-Palmon 

idr., 2019). 

     Raziskovalci so si glede točkovanja odgovorov na podlagi dimenzij fluentnosti, 

fleksibilnosti in elaboracije bolj ali manj enotni. Do problema prihaja pri ocenjevanju 

originalnosti idej oz. odgovorov, enega izmed najpomembnejših in tudi najbolj raziskanih 

vidikov divergentnega mišljenja (Forthmann idr., 2020; Runco in Charles, 1993; Wilson idr., 

1953). 

 

2.5 Vplivi na ocenjevanje preizkušenj divergentnega mišljenja 

Veliko je faktorjev s posrednimi in neposrednimi vplivi na reševanje preizkušenj  

divergentnega mišljenja, točkovanje odgovorov, nadaljnje analize ter končne rezultate. Med 

faktorje štejemo velikost vzorca, tip divergentnega testa, vsebino navodil udeležencem (ter 

ocenjevalcem), izkušenost in število ocenjevalcev, količino odrejenega časa za reševanje nalog, 

raven ocenjevanja odgovorov, način združevanja odgovorov, izbor dimenzij, opredelitev 

(ne)ustreznosti odgovorov itd. (Reiter-Palmon idr., 2019; Shaw, 2021; Silvia, 2011). Študije 

divergentnega mišljenja, natančneje različnih načinov točkovanja odgovorov na preizkušnjah 

divergentnega mišljenja, se v teh faktorjih močno razlikujejo. Kot pojasnjuje Lee (2008), bi 

morali biti prej omenjeni faktorji identični, da bi lahko izsledke študij med seboj primerjali. 

     Čeprav so Forthman in sodelavci (2019) dokazali, da določene metode (npr. metode, ki 

temeljijo na frekvencah oz. pogostosti pojavljanja posameznih odgovorov) zahtevajo velike 

vzorce, se kljub priporočilom vseeno uporabljajo v raziskavah z majhnimi vzorci (George in 

Wiley, 2020; Silvia idr., 2008). Tako se v primeru majhnih vzorcev priporoča točkovanje s 

pomočjo ocenjevalcev (subjektivne metode) ali metod, ki temeljijo na latentni semantični 

analizi, tj. LSA4 (Forthmann idr., 2020). 

 
4 Natančen opis metod sledi v naslednjem poglavju. 
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     Pomemben dejavnik pri točkovanju je tudi izbira testa oz. baterije testov, saj so lahko razlike 

med njimi precejšnje (Reiter-Palmon idr., 2009, 2019; Runco in Acar, 2019; Silvia, 2011). V 

primeru uporabe baterije testov je treba sprejeti odločitev, ali se pri testiranju uporabi zgolj 

besedilna naloga (TTCT, Wallach in Koganov test) ali tudi naloga risanja (TTCT), saj delujeta 

različno (Baer, 2011; Clapham, 2004; Plucker, 1999). Prav tako so razlike tudi med 

posameznimi besedilnimi nalogami (Silvia idr., 2011). V primeru uporabe AUT je tako na 

primer potrebno določiti izbor vsakdanjih predmetov, saj različni predmeti generirajo različno 

število ustvarjalnih odgovorov (Barbot, 2018; Dumas idr., 2020a; Hass, 2017a, 2017b). V 

praksi tako nekateri predmeti pri udeležencih raziskave sprožijo večje število odgovorov, kar 

je med drugim lahko posledica boljšega poznavanja teh predmetov in prejšnjih izkušenj z njimi 

(Madore idr., 2016; Silvia idr., 2017). Posameznikova ustvarjalnost je torej deloma odvisna 

tudi od izbire predlaganega predmeta, zato je zanašanje na samo en predmet kot izhodišče za 

proces ustvarjalne ideacije lahko problematično. Ta problem naslavlja tudi Barbot in ga 

poimenuje odvisnost od dražljaja (ang. stimulus-dependency) (Barbot, 2018). Normativni 

nabor različnega števila običajnih in ustvarjalnih odgovorov na AUT za 420 vsakdanjih 

predmetov Olteţeana in sodelavcev (2018) bi lahko pomagal pri izbiri ustreznega predmeta. 

Na kvantiteto in/ali kvaliteto odgovorov vpliva tudi vsebina navodil, ki jih prejmejo udele- 

ženci (Nusbaum idr., 2014). V primeru, ko navodila vsebujejo napotek, naj udeleženci 

navedejo čim več ustvarjalnih odgovorov, bo kriterij fluentnosti narasel. V primeru, ko je 

izpostavljena originalnost odgovorov, posledično naraste kriterij originalnosti (Nusbaum idr., 

2014). Iz tega sledi, da se od udeležencev zahtevajo tako originalni kot številčni odgovori, saj 

bo v tem primeru število tako enih kot drugih naraslo (Acar idr., 2020; Madore idr., 2016). 

Prav tako je lahko udeležencem poleg navodil podan tudi krajši seznam specifičnih primerov 

originalne, nenavadne rabe (npr. »guma kot gugalnica«, »lonec za rože«), ki jih udeleženci 

pogosto navajajo v praksi (George in Wiley, 2020). Pri tem se udeležence nagovori, da naj se 

poskusijo izogniti podobnim primerom, saj se za najbolj ustvarjalne ideje ponavadi izkažejo 

tiste, ki presegajo splošne klišeje originalnosti (George in Wiley, 2020). 

     V primeru subjektivnega ocenjevanja nalog, navodila prejmejo tudi ocenjevalci5a. Ta 

običjano vsebujejo sprejeto definicijo ustvarjalnosti ter splošne napotke glede točkovanja 

odgovorov. S poenotenjem navodil in napotkov za ocenjevalce se skladnost med ocenjevalci 

poveča (Silvia idr., 2008). Nekateri raziskovalci dajejo prednost uporabi implicitnih teorij 

 
5a Navodila, ki so jih prejeli naši ocenjevalci, so v Prilogi. 
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ustvarjalnosti, tako da vsak ocenjevalec ocenjuje ustvarjalnost odgovorov na podlagi lastne, 

subjektivne definicije ustvarjalnosti (npr. Runco in Charles, 1993), pri čemer metoda 

točkovanja ne more biti več objektivna.  

Ocenjevalci ustvarjalnosti odgovorov so lahko udeleženci sami (npr. pri metodi top-2 5b) 

in njim podobni laiki, poznavalci, ki zgolj zelo dobro poznajo področje ustvarjalnosti in imajo 

izkušnje s podobnim delom (npr. študentje psihologije) ali strokovnjaki (npr. pri metodi 

CAT5b). Tako laiki kot tudi udeleženci sami naj bi bili relativno zanesljivi ocenjevalci (Benedek 

idr., 2013; Hass idr., 2018; Kaufman, 2019; Shaw, 2021; Silvia, 2008; Silvia idr., 2012, 2017), 

a se nekateri raziskovalci s tem ne strinjajo (Kaufman idr., 2010; Runco in Acar, 2019; Runco 

in Chand, 1994; Runco, McCarthy in Svenson, 1994; Runco in Smith, 1992; Runco in Vega, 

1990). Pri subjektivnem ocenjevanju običajno sodelujejo dva do trije ocenjevalci na metodo 

(npr. Benedek idr., 2013; Hass idr., 2018; Shaw, 2021; Silvia idr., 2008; Vartanian idr., 2020), 

pri objektivnem je dovolj le en ocenjevalec. 

     Količina odrejenega časa na posamezno nalogo (tj. predmet) je običajno omejena na dve do 

tri minute (Forthmann idr., 2016, 2020; Hass, 2015; Shaw, 2021; Silvia idr., 2008, Vartanian 

idr., 2020). Tudi če bi bila količina časa neomejena in udeleženci ne bi bili pod časovnim 

pritiskom, njihovi odgovori ne bi bili nič bolj ustvarjalni (Hass, 2015; Preckel idr., 2011), saj 

sta za navedbo najbolj ustvarjalnih odgovorov v povprečju potrebni približno dve minuti6. Kot 

v nedavni metaanalizi navajajo Paek in sodelavci (2021), uspešnost (čim več ustvarjalnih 

odgovorov) na testu divergentnega mišljenja s časom narašča, a se rast na neki točki upočasni. 

     Točkovanje posameznikove originalnosti lahko poteka na ravni posameznega odgovora 

(npr. metoda povprečenja5b) ali pa na ravni celotnega ideacijskega bazena (tj. vseh odgovorov, 

ki jih je udeleženec navedel za posamezen predmet, npr. pri metodi splošnega vtisa5b). Pri 

fluentnosti, fleksibilnosti in elaboraciji točkovanje vedno poteka na ravni posameznega 

odgovora. Objektivno točkovanje ponavadi poteka na ravni posameznega odgovora (npr. 

metode, ki temeljijo na statistični redkosti odgovorov), medtem ko je pri subjektivnem 

točkovanju možno tudi celostno točkovanje (Forthman idr. 2016, 2017a, 2019; Hass, 2015; 

Nusbaum in Silvia, 2011; Hass idr., 2018; Silvia idr., 2009; Vartanian 2020). Prednost takšnega 

ocenjevanja je, da se zmanjša skupno število ocen, a naj bi bilo v primerjavi s točkovanjem 

posameznih odgovorov manj zanesljivo (Hass idr., 2018). 

 
5b Natančen opis metode sledi v naslednjem poglavju. 
6 Hass (2015) priporoča, da ocenjevalci pred zaključkom testiranja pri udeležencih preverijo, ali le-ti potrebujejo 
več časa (če je to mogoče). 
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     Posameznikova ocena originalnosti, fleksibilnosti, fluentnosti in elaboracije je običajno 

rezultat združevanja ocen posameznih odgovorov. Sumacijske ocene pogosto statistično 

značilno korelirajo med seboj, še posebej z oceno fluentnosti (Benedek idr., 2013; Silvia idr., 

2008). Pri izračunu posameznikove končne ocene fleksibilnosti, fluentnosti in elaboracije se 

združevanju oz. seštevanju posameznih ocen ne da izogniti (Reiter-Palmon idr., 2019). Pri 

originalnosti se lahko temu izognemo z uporabo ene ocene za celoten nabor odgovorov (npr. 

metoda točkovanja na podlagi splošnega vtisa). V primeru, da ocene fleksibilnosti, elaboracije 

in/ali originalnosti statistično značilno korelirajo z oceno fluentnosti, obstaja več načinov, kako 

se temu izogniti. 

     Izbira dimenzij (originalnost, fluentnost itd.) in način ocenjevanja le-teh imata zelo velik 

vpliv na nadaljnje analize ter končne rezultate. Več o tem v naslednjem poglavju. 

     Ključnega pomena je izbira kriterijev o ustreznosti oz. neustreznosti odgovorov že pred 

samim točkovanjem. Kot neustrezni odgovori se ponavadi štejejo nesmiselni, nerazumljivi, 

preveč splošni, običajni, dvoumni, nedokončani in/ali ponavljajoči se odgovori. Kriteriji 

ustreznosti so zelo arbitrarno določeni (npr. Guilford idr., 1960, 1978; Madore idr., 2016; Silvia 

idr., 2008; Vartanian idr., 2020), veliko raziskovalcev pa o njih sploh ne poroča. Ocenjevalci 

se lahko odločijo ali bodo neprimerne odgovore izločili že pred ocenjevanjem, kar je običajen 

in zaželen postopek, ali šele med njim (Reiter-Palmon idr., 2019). Nekateri raziskovalci celo 

izločijo posamezne udeležence, če izkazujejo omejeno znanje jezika, ne sledijo navodilom ali 

imajo številne manjkajoče podatke (Forthman idr., 2016; Shaw, 2021). 

 

2.6 Načini točkovanja ustvarjalnosti odgovorov na preizkušnjah 

divergentnega mišljenja 
Načinov oz. metod točkovanja/ocenjevanja ustvarjalnosti odgovorov na testih divergentne- 

ga mišljenja, še posebej pri točkovanju dimenzije originalnosti, je zelo veliko. Načini 

točkovanja se delijo na subjektivne in objektivne (Reiter-Palmon idr., 2019). Glavna značilnost 

subjektivnih metod je, da ocenjevalci podajo lastno, subjektivno oceno ustvarjalnosti 

odgovorov, medtem ko večina objektivnih metod temelji na pogostosti pojavljanja oz. 

statistični redkosti odgovorov v vzorcu (Reiter-Palmon idr., 2019). Tako prvi kot drugi pristop 

k točkovanju nalog divergentnega mišljenja imata svoje prednosti in omejitve (Vartanian idr., 

2019). Posledično nekateri raziskovalci zagovarjajo uporabo subjektivnih (npr. Nusbaum idr., 

2014; Shaw, 2021; Silvia, 2008, 2011; Silvia idr., 2008, 2009a, 2017), drugi pa objektivnih 

metod (npr. Runco in Acar, 2019). 
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     Raziskovalci so poskušali in še vedno poskušajo oblikovati način točkovanja odgovor AUT, 

ki bi omogočil čim višjo zanesljivost in veljavnost naloge (Benedek idr., 2013). Zaželeno je, 

da so korelacije med ocenami posameznih vidikov odgovorov nizke, še posebej med 

originalnostjo in fluentnostjo odgovorov. Poleg tega je zaželeno, da je naloga povezana z 

drugimi merami ustvarjalnosti oz. divergentnega mišljenja (npr. ocene AUT in ocene TTCT; 

konvergentna veljavnost), z dimenzijami osebnosti, še posebej dimenzijo odprtosti za izkušnje 

(sočasna veljavnost) ali pa z merami ustvarjalnih dosežkov oz. vedenj (napovedna veljavnost). 

Prav tako morajo biti prisotne visoka notranja skladnost, zanesljivost ponovnega testiranja in 

v primeru subjektivnih metod tudi skladnost med ocenjevalci. 

     V pričujoči nalogi smo originalnost ocenjevali s subjektivnimi metodami, in sicer z 

naslednjimi: točkovanje na podlagi splošnega vtisa ter točkovanje povprečenja. Kot dodatni 

kriterij je bil uporabljen kriterij uporabnosti iz definicijskega pristopa. Fleksibilnost smo 

ocenjevali na »klasičen« način ter z uporabo utelešenega pristopa. Prav tako je bila izračunana 

mera fluentnosti. 

 

2.6.1 Originalnost odgovorov 

2.6.1.1 Objektivne metode 

Originalnost oz. izvirnost odgovorov pri nalogah divergentnega mišljenja so raziskovalci  

ustvarjalnosti sprva ocenjevali predvsem na objektiven način, natančneje na osnovi pogostosti 

pojavljanja oz. statistične redkosti odgovorov v vzorcu (tj. kolikokrat se posamezen odgovor 

pojavi glede na celoten vzorec) (Cropley, 1967; Milgram in Milgram, 1976; Wallach in Kogan, 

1965; Wilson idr., 1953). Primeri takšnega načina ocenjevanja so: indeks edinstvenosti (ang. 

uniqueness index oz. uniqueness scoring), komplementarno točkovanje (ang. complementary 

scoring), obratno točkovanje (ang. inverse scoring), metoda pražnega točkovanja (ang. 

threshold scoring) in drugi. Metode, ki temeljijo na frekvencah oz. pogostosti pojavljanja 

posameznih odgovorov, se pogosto uporabljajo iz dveh razlogov: so objektivne (Runco, 2008) 

in imajo razvidno oz. zdravorazumsko veljavnost (Silvia idr., 2008). V zadnjem času so se med 

objektivnimi metodami začeli pojavljati tudi modeli tekstovnega rudarjenja, od katerih se v 

raziskovanju ustvarjalnosti najbolj običajno uporablja latentna semantična analiza (ang. latent 

semantic analysis oz. LSA) (Dumas idr., 2020). 

     Indeks edinstvenosti oz. točkovanje edinstvenosti (ang. uniqueness index/scoring), ki sta ga 

razvila Wallach in Kogan (1965), velja za najpogostejši način ocenjevanja preizkušenj 

divergentnega mišljenja (Silvia idr., 2008). Vsak unikaten/edinstven odgovor (tj. pojavi se 
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samo enkrat v vzorcu) je ovrednoten z eno točko, preostali odgovori, ne glede na njihove 

relativne frekvence (se pravi, ali se v vzorcu pojavijo dvakrat, trikrat ali n-krat), pa imajo 

vrednost 0. Končni rezultat je seštevek vseh točk za posamezen predmet. V primeru, da je 

predmetov več, se izračuna povprečje. Statistična redkost je torej indikator 

ustvarjalnosti/originalnosti (Benedek idr., 2013). Metoda točkovanja edinstvenosti ima 

marsikatero prednost. Prvič, za razliko od preostalih metod, ki temeljijo na statistični redkosti 

odgovorov, je računanje indeksa edinstvenosti preprostejše in bolj intuitivno, saj se relativne 

frekvence ne upoštevajo (Silvia idr., 2008). Drugič, potreben je samo en ocenjevalec (Silvia 

idr., 2008). Tretjič, odgovori ne morejo sovpadati: posamezen odgovor lahko je ali ni edinstven 

(kategorijski pristop). Ta lastnost je posebej uporabna pri statistični analizi. Četrtič, rezultate, 

pridobljene po tej metodi, lahko neposredno interpretiramo: originalen odgovor je torej 

unikaten/edinstven odgovor (Silvia idr., 2008). Ena od bistvenih pomanjkljivosti metode 

točkovanja edinstvenosti oz. vseh metod, ki temeljijo na frekvencah, je, t.i. neželeni vpliv 

fluentnosti na originalnost, tj. da se originalnost (število edinstvenih odgovorov) in fluentnost 

(končno število vseh odgovorov) zelo pogosto zamenjujeta (Hocevar in Michael, 1979; Plucker 

idr., 2011; Shaw, 2021; Silvia idr., 2008; Tanis, 2017). Z drugimi besedami, meja med kvaliteto 

(izražena z indeksom edinstvenosti) in kvantiteto odgovorov (izražena z oceno fluentnosti) je 

zabrisana, saj je končna ocena originalnosti (tj. seštevek vseh edinstvenih odgovorov) pogojena 

s številom odgovorov (Shaw, 2021). Iz tega sledi: več odgovorov bo posameznik navedel, večja 

je verjetnost, da bodo edinstveni. Originalnost odgovorov, izračunana po tej metodi, je 

potemtakem odvisna od fluentnosti. Druga pomanjkljivost metode oz. vseh metod, ki temeljijo 

na frekvencah, je »kaznovanje« velikih vzorcev. Tako je verjetnost, da bo neki odgovor v 

manjšem vzorcu označen kot edinstven, večja, v primerjavi z večjim (Silvia idr., 2008). 

Raziskovalec je potemtakem lahko v precepu: izbrati manjši vzorec in posledično večje število 

edinstvenih odgovorov ali izbrati večji, bolj reprezentativen vzorec, ki najverjetneje vsebuje 

manj edinstvenih odgovorov (Forthmann idr., 2020; Silvia idr. 2008). Forthman in sodelavci 

(2020) odsvetujejo uporabo te metode oz. vseh metod, ki temeljijo na frekvencah, na običajni, 

tj. dokaj majhni velikosti vzorca (N = 100–200), in za takšne vzorce priporočajo metodo LSA 

ali pa uporabo ocenjevalcev (subjektivna metoda) (Forthmann idr., 2020). Za metodo 

točkovanja edinstvenosti je tako priporočljiva velikost vzorca med 300 in 400 udeleženci 

(Forthmann idr., 2020). Tretja pomanjkljivost te metode oz. vseh metod, ki temeljijo na 

frekvencah, je dvoumnost statistične redkosti. Naključen oz. neprimeren odgovor je lahko 

statistično redek in istočasno zmotno označen kot ustvarjalen. Obenem pa lahko odgovor, ki 

opisuje običajno rabo in je označen kot neustvarjalen, iz vzorca izpade (Silvia idr., 2008). Kot 
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zadnja pomanjkljivost se postavlja pod vprašaj objektivnost metode točkovanja edinstvenosti 

oz. vseh metod, ki temeljijo na frekvencah, saj je opredelitev podobnosti oz. ponavljanja 

odgovorov prepuščena ocenjevalcu. Z drugimi besedami, ocenjevalec se mora sam odločiti, ali 

se je določen odgovor že pojavil ali ne. Primer: odgovora »nož«, »za rezanje« se velikokrat 

pojavita kot alternativni rabi predmeta sponke, medtem ko se odgovor »rezilo« pojavi zgolj 

enkrat. Tako je odgovor »rezilo«, čeprav sta si odgovora »za rezanje« in »rezilo« zelo podobna 

in bi moral prejeti oceno 0, vseeno ocenjen z 1. 

     Pri komplementarnem (ang. complementary scoring) (Forthmann idr., 2017; Mouchiroud 

in Lubart, 2001; Runco idr., 1987) in obratnem točkovanju (ang. inverse scoring) (Beketayev 

in Runco, 2016) se za izračun originalnosti posameznega odgovora upošteva njegova relativna 

frekvenca. Originalnost odgovora po komplementarnem načinu se izračuna po naslednji 

formuli: 1 !" relativna frekvenca odgovora. Originalnost odgovora po obratnem načinu se 

izračuna po naslednji formuli: relativna frekvenca odgovora-1. Končna ocena originalnosti 

posameznika je seštevek ocen originalnosti posameznih odgovorov. 

     Metodo pražnega točkovanja (ang. threshold scoring) sta razvila Milgram in Milgram 

(Milgram in Milgram, 1976). Tako kot prejšnji metodi tudi ta temelji na pogostosti pojavljanja 

posameznega odgovora, pri čemer se kot kriterij originalnosti lahko uporabi 1-, 5-, 10- ali 20-

odstotna pojavnost v vzorcu. V primeru, da je odgovor podalo manj kot 1, 3, 5, 10, 15 ali 20 

odstotkov vseh udeležencev raziskave, le-ta dobi eno točko, drugače je ocenjen z nič točkami 

(Cropley, 1967; Forthman idr., 2021; George in Wiley, 2020; Gillebaart idr., 2013; Milgram in 

Milgram, 1976; Moran idr., 1983; Plucker idr., 2011, 2014). Odgovori, ki se pojavijo v 1, 3, 5, 

10, 15 ali 20 ali manj odstotkih odgovorov celotnega vzorca, so označeni kot originalni in so 

na koncu sešteti. Forthmann in sodelavci (2020) opozarjajo na to, da je metoda problematična, 

saj je višina pragu vedno arbitrarno določena. 

     Pri metodi točkovanja na podlagi odstotka/razmerja (ang. percentage/ratio scoring) gre za 

računanje razmerja med originalnostjo (ali pa fleksibilnostjo) in fluentnostjo (Gillebaart idr., 

2013; Hocevar in Michael, 1979; Plucker idr., 2011; Runco idr., 1986; Vartanian idr., 2020). 

Način točkovanja originalnosti je odvisen od izbire vsakega posameznega raziskovalca in je, 

tako kot že omenjeno, lahko subjektiven ali objektiven. Npr.: Plucker in sodelavci (2011) so 

idejo označili kot ustvarjalno, če se je pojavila pri manj kot 20 odstotkih udeležencev študije 

(pražno točkovanje). Nato so seštevek posameznikovih originalnih idej delili s fluentnostjo. 

Hocevar in Michael (1979) sta ugotovila, da ima ta metoda zadovoljivo diskriminantno 

veljavnost, če se originalnost ne računa z indeksom edinstvenosti, ampak je določena s 
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subjektivnimi metodami. Poleg tega naj bi uporaba proporcionalnih ocen (v primerjavi s 

sumacijskimi) izboljšala diskriminantno veljavnost ocen (Acar idr., 2022). Runco in sodelavci 

(1986) vseeno menijo, da je metoda nezanesljiva in neveljavna, saj se absolutno število idej 

pravzaprav z računanjem razmerja med originalnostjo in fluentnostjo izgubi (npr. oseba, ki 

napiše dva odgovora, od katerih je en kreativen, bo imela isto oceno razmerja (ang. ratio score) 

kot oseba, ki je napisala dvajset odgovorov, od tega polovico ustvarjalnih). Gillebaart in 

sodelavci (2013) ter Vartanian in sodelavci (2020) so metodo odstotkov/razmerja uporabili iz 

povsem drugih razlogov, tj. zgolj za kontrolo neželenega vpliva fluentnosti. 

     V zadnjem desetletju je prišlo do napredka pri razvoju metod za objektivno (tj. brez 

človeških ocenjevalcev) in samodejno (tj. računalniško) točkovanje odprtih psiholoških 

vprašalnikov (Dumas idr., 2020a). Računalniški psihometrični pristopi temeljijo na modelih 

rudarjenja besedil, ki se (strojno) učijo na obsežnih zbirkah besedil oz. jezikovnih korpusih 

(Dumas idr., 2020a). Modeli rudarjenja besedil naj bi predstavljali semantično strukturo 

človeškega jezika in se zato pogosto na kratko imenujejo semantični modeli (Beaty idr., 2022). 

Med temi modeli je na področju raziskovanja ustvarjalnosti najbolj priljubljen oz. največkrat 

uporabljen model latentne semantične analize (LSA), ki spada na področje distribucijske 

semantike, podpodročje procesiranja naravnega jezika (ang. natural language processing oz. 

NLP) (Hass, 2017b). Procesiranje naravnega jezika se nahaja na stičišču področij umetne 

inteligence in jezikoslovja (Nadkarni idr., 2011). Način točkovanja na osnovi modela LSA 

temelji na predpostavki, da bolj kot je ideja originalna/ustvarjalna, bolj je v semantičnem 

smislu oddaljena od predmeta naloge (tj. opeke, čevlja, steklenice itd.). To asociativno, 

abstraktno razdaljo med idejami je s pomočjo modela LSA mogoče kvantificirati. Teoretična 

osnova modela LSA je Mednickova asociativna teorija ustvarjalnosti, ena izmed glavnih teorij 

ustvarjalnosti (Dumas idr., 2020a). Dumas in sodelavci (2020a) navajajo nekaj pomanjkljivosti 

tega načina točkovanja. Modeli tekstovnega rudarjenja se učijo na besedilnih korpusih. Na 

področju raziskovanja ustvarjalnosti se model LSA najpogosteje uči na korpusu TASA, ki 

zajema angleška besedila (Dumas idr., 2020a). Vendar korpus TASA ne predstavlja resničnih 

semantičnih povezav sodobnega jezika, saj ni bil posodobljen že približno dvajset let (Dumas 

idr., 2020a). Drugi korpus, iz katerega se model LSA lahko uči, je EN 100k, ki obsega 

Wikipedijo in spletne strani z angleškimi domenami (Dumas idr., 2020a). Čeprav je korpus EN 

100K bistveno bolj ustrezen vir učenja modela LSA, saj predstavlja aktualno rabo angleškega 

jezika, se v študijah precej manj uporablja (Dumas idr., 2020a). Iz tega sledi, da bi za našo 

raziskavo, ki je bila narejena v slovenščini, morali uporabiti korpus slovenskega jezika. V ta 

namen bi lahko uporabili korpus pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0, pri čemer naletimo 
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na problem dostopnosti. Čeprav obstaja kopica prosto dostopnih programskih orodij za dostop 

do korpusov (npr. programski paketi v R-ju: LSAfun (Guenther, 2022); lsa (Wild, 2022)), so ti 

za zdaj neuporabni, saj so narejeni le za dostop do angleških, nemških, italijanskih, arabskih in 

poljskih zbirk besedil (npr. glej funkcijo stopwords() paketa lsa7). Drugi problem pristopa LSA 

je, da naj bi ocene originalnosti odgovorov, izračunane na ta način, na ravni posameznega 

udeleženca značilno negativno korelirale z ocenami elaboracije oz. dovršenosti odgovorov 

(Dumas idr., 2020a; Forster in Dunbar, 2009; Forthmann idr., 2017, 2019). Z drugimi 

besedami, več kot bo besed posamezen odgovor vseboval, bolj je verjetno, da bo dobil nizko 

oceno semantične distance (tj. originalnosti). Forthman in sodelavci (2019) to poimenujejo 

pristranskost elaboracije (ang. elaboration bias). Načinov, kako se problemu pristranskosti 

elaboracije izogniti, je več. Najbolj pogoste besede (ang. stopwords; tj. vezniki, predlogi itd.) 

bi lahko izločili že pred ocenjevanjem dovršenosti odgovorov (Forthmann idr., 2019) oz. bi 

LSA pri ocenjevanju uporabil seznam najbolj pogostih besed (ang. stoplist) (Dumas idr., 

2020a). LSA bi lahko uporabil tudi metodo korekcije, znano kot terminsko tehtanje (ang. term 

weighting) (Dumas idr., 2020a). S to metodo se besedam določijo različne uteži, ki nato 

vplivajo na končno oceno originalnosti idej (za natančen opis teh metod glej Dumas idr., 

2020b). Lahko pa se uporabi drug model rudarjenja besedil (npr. GloVe) (Maio idr., 2020). 

Kljub pomanjkljivostim se računalniški psihometrični pristop v zadnjem času zelo pogosto 

uporablja pri raziskovanju divergentnega mišljenja (Acar idr., 2019; Acar in Runco, 2014, 

2019; Beaty idr., 2014, 2022; Beketayev in Runco, 2016; Bossomaier idr., 2009; Dumas in 

Dunbar, 2014; Dumas in Runco, 2018; Forster in Dunbar, 2009; Forthmann idr., 2019; 

Harbison in Haarmann, 2014; Hass, 2017a, 2017b; Maio idr., 2020). 

 

2.6.1.2 Subjektivne metode 
Subjektivno ocenjevanje originalnosti odgovorov se je pojavilo šele v poznih letih 20. sto-  

letja (Amabile, 1982; Hocevar in Michael, 1979). Med subjektivne metode med drugim 

spadajo: konsenzna tehnika ocenjevanja (ang. consensual assessment technique oz. CAT), 

točkovanje povprečenja (ang. average scoring), točkovanje top-2 (ang. top-2 scoring), 

točkovanje na podlagi splošnega vtisa (ang. snapshot scoring) in definicijski pristop (ang. 

definitional approach). 

 
7 Slovenskih t. i. stopwords besed, ki se v jeziku najbolj pogosto pojavljajo in za katere želimo, da jih algoritem 
ne upošteva (npr. »in«, »pač« itd.), ta paket žal ne vsebuje. Božič (2016) je v svoji magistrski nalogi s pomočjo 
Gigafide evidentiral najbolj pogoste besede slovenskega jezika (npr. »niso«, »zdaj«, »veliko« itd.), vendar te ne 
sovpadajo s tistimi besedami, za katere želimo, da jih LSA ne upošteva. 
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     Tako kot objektivne imajo tudi subjektivne metode prednosti in slabosti. Prednost teh metod 

v primerjavi z metodami, ki temeljijo na statistični redkosti odgovorov, še posebej indeksom 

edinstvenosti, je v tem, da pri subjektivnih ocenah originalnosti ne prihaja do zamenjav z oceno 

fluentnosti (Benedek idr., 2013; Silvia idr., 2008). S tem ko posameznik navede več odgovorov 

(fluentnost), se verjetnost, da bodo ti ocenjeni kot originalni, ne nujno poveča. Poleg tega 

subjektivne metode niso pristranske do velikosti vzorca, kar pomeni, da velikost vzorca ne 

vpliva na točkovanje (Shaw, 2021; Silvia idr., 2008). Prav tako naj bi ocenjevalci, ki jih je pri 

subjektivnih metodah zaradi objektivnosti vedno več kot en, prej opazili in kot neprimerne 

ocenili tako bizarne oz. nenavadne (npr. »plastenka, uporabljena kot rokavice«) kot tudi 

povsem običajne odgovore (»plastenko se lahko uporabi za recikliranje«), ki bi jih pri indeksu 

edinstvenosti ocenjevalec morda spregledal (Silvia idr., 2008). Prav tako naj bi subjektivne 

metode v  diskriminantni veljavnosti prekašale objektivne metode, ki temeljijo na frekvencah, 

še posebej indeks edinstvenosti (Shaw, 2021; Silvia idr., 2008; Tanis, 2017), vendar tega ne 

potrjujejo vse raziskave (Plucker idr., 2011, 2014). Plucker in sodelavci (2011, 2014) so 

namreč ugotovili, da ena izmed subjektivnih metod (konsenzna tehnika ocenjevanja) statistično 

značilno korelira s fluentnostjo ([r = 0,95, p < 0,01] Plucker idr., 2011; [r = 0,750 ter r = 0,895, 

p < 0,01] Plucker idr., 2014). Gre za neželeno korelacijo. Treba je poudariti, da izsledki 

raziskav Pluckerja in sodelavcev (2011, 2014) temeljijo na uporabi drugih preizkušenj 

divergentnega mišljenja, in ne na AUT. 

     Kljub temu imajo subjektivne metode tudi številne pomanjkljivosti. Številni raziskovalci 

trdijo, da so subjektivne metode zamudne, utrudljive ter dražje, saj zahtevajo večje število 

ocenjevalcev kot objektivne (Forthmann idr., 2017; Hass idr., 2018; Shaw, 2021; Silvia idr., 

2009a). Plucker in sodelavci (2011) dodatno opozarjajo na njihovo nestabilnost in 

spremenljivost zaradi običajne heterogenosti ocenjevalcev oz. njihovih različnih lastnosti.  

     Pri metodi konsenzne tehnike ocenjevanja (ang. consensual assessment technique oz. CAT) 

ustvarjalnost odgovorov na nalogi divergentnega mišljenja ocenjujejo med seboj neodvisni 

ocenjevalci, ki so, idealno, a ne nujno, strokovnjaki na svojem področju (npr. ocenjevalec 

umetnik bo ocenjeval zgolj umetniška dela, ne pa tudi literature) (Amabile, 1982; Silvia idr., 

2008). Ocenjujejo na podlagi svojega implicitnega razumevanja ustvarjalnosti, torej lastnih 

kriterijev izvirnosti in uporabnosti. Konsenzna tehnika ocenjevanja je edina subjektivna 

metoda, za katero je zaželeno, da so ocenjevalci strokovnjaki na določenem področju 

ustvarjalnosti (npr. umetniki, pisatelji, pesniki) (Silvia idr., 2008). Vse druge metode lahko 

uporabljajo ocenjevalci, ki zgolj dobro poznajo področje ustvarjalnosti in imajo izkušnje s 

podobnim načinom ocenjevanja. Prednost metode je v tem, da v primerjavi s pražnim 
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točkovanjem in metodo, ki upošteva razmerja, izkazuje relativno visoko skladnost med 

ocenjevalci ([r = 0,62] Plucker idr., 2011; [r = 0,70] Plucker idr., 2014), vendar naj bi obenem 

nanjo najbolj vplivala fluentnost. Metodi očitajo tudi marsikatere konceptualne, metodološke 

in analitične pomanjkljivosti, saj temelji na precej ohlapnih pravilih (Cseh in Jeffries, 2019). 

Med drugim ni specificirano, kakšna naj bo raven ocenjevalčeve strokovnosti. Prav tako ni 

natančno določeno število odgovorov, ki jih lahko ocenjevalec oceni, da bodo njegove ocene 

še zanesljive, ter koliko sodnikov je sploh potrebnih za ocenjevanje (Cseh in Jeffries, 2019). 

Metoda konsenzne tehnike ocenjevanja v pričujoči nalogi ne pride v poštev, saj se uporablja za 

ocenjevanje konkretnega ustvarjalnega izdelka (npr. umetniško delo, krajši sestavek, pesem 

itd.). Lahko pa se uporablja za druge naloge divergentnega mišljenja (Plucker idr., 2011). 

     Točkovanje top-2 je metoda, kjer udeleženec raziskave obkroži dva, po njegovem mnenju, 

najbolj ustvarjalna odgovora (Silvia idr., 2008). Ocenjevalec nato oceni originalnost obeh 

odgovorov. Njuno povprečje se upošteva kot končni rezultat. Kriterij originalnosti je povzet po 

definiciji originalnosti Wilsona in sodelavcev, med njimi Guilforda (Wilson idr., 1953). Po tej 

definiciji je originalen odgovor odgovor, ki je oddaljen od vsakdanje, običajne rabe, je 

nepogost, se redko pojavi v vzorcu in je pameten/premeten, nepričakovan ter domiseln (Wilson 

idr., 1953). Originalnost se običajno ocenjuje s 5-stopenjsko lestvico (od 1 – sploh ni originalno 

do 5 – zelo originalno) (Hass idr., 2018; Shaw, 2021; Silvia idr., 2008, 2011). Optimalno so 

vsi trije vidiki originalnosti pri posameznem odgovoru v ravnovesju. V primeru, da to ne drži 

(npr. odgovor je zelo premeten, a neoddaljen od vsakdanje rabe), lahko presežek enega vidika 

nadomesti primanjkljaj drugega (Silvia idr., 2008). Ta metoda se je v primerjavi z metodo 

povprečenja in metodo splošnega vtisa izkazala za bolj sočasno veljavno, saj je imela najvišjo 

pozitivno korelacijo z odprtostjo za izkušnje oz. je bila slednja značilen napovednik ocen 

metode top-2 ([r = 0,39, p < 0,001] oz. [β = 0,35, p < 0,001]; Shaw, 2021). Silvia in sodelavci 

(2008) so prišli do podobnih zaključkov. Pri ocenah, pridobljenih s to metodo, velikih pet 

pojasni 49,4 % variance (β = 0,586; odprtost za izkušnje) za razliko od metode povprečenja 

(17,2 %). Podobno je pri metodi splošnega vtisa, kjer velikih pet pojasni zgolj 15,5 % variance, 

v primerjavi z metodo top-2, kjer velikih pet pojasni 48,3 % variance ([β = 0,578; odprtost za 

izkušnje] Silvia idr., 2009a). Prav tako je Benedek s sodelavci (2013) ugotovil statistično 

značilno pozitivno korelacijo med odprtostjo za izkušnje in originalnostjo ocen, izračunano po 

tej metodi (r ≥ 0,35). Metoda naj ne bi statistično značilno korelirala s fluentnostjo ([–0,30 < r 

< 0,06] Benedek idr., 2013; [r = –0,50] Shaw, 2021; [r = 0,09] Silvia idr., 2008). Z vključitvijo 

enakega števila odgovorov v točkovanje je nadzor nad nezaželenim vplivom fluentnosti večji. 

Pomanjkljivost te odločitve je vpeljava pozitivne pristranskosti udeleženca, saj bi bila njegova 
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resnična ocena ustvarjalnosti nižja od povprečja ocen top-2 odgovorov (Lee, 2008). Obenem 

Lee (2008) dodaja, da pri metodi top-2 vpliva fluentnosti ne moremo povsem izničiti, saj je 

verjetnost, da bodo izjemni, nenavadni odgovori vključeni med top-2, večja v primeru, ko 

posameznik navede večje število odgovorov. Skladnost med ocenjevalci za metodo top-2 se je 

izkazala za zadovoljivo ([ICC = 0,68 (guma), ICC = 0,80 (steklenica), ICC = 0,65 (nož)] 

Benedek idr., 2013; [ICC (top-2) = 0,82] Shaw, 2021; [4–8 % variance pojasnijo razlike med 

ocenjevalci] Silvia idr., 2008), prav tako njena konstruktna zanesljivost, tj. notranja skladnost 

([α = 0,70 (top-2)] Benedek idr., 2013; [H = 0,75 (opeka), H = 0,79 (nož)] Silvia, 2011). Razlog 

za zadržanost pri izbiri te metode je zmanjšanje bazena odgovorov na samo npr. dva najboljša. 

Posledično se zmanjša zaupanje v zanesljivost metode, saj se statistične analize opravljajo na 

majhnem vzorcu (Runco in Smith, 1992). Lee (2008) še opozarja, da metoda poveča verjetnost 

napake pri meritvah, saj se s povečevanjem velikosti vzorca veča tudi število ocenjevalcev, ki 

so nekvalificirani – neizkušeni in neizučeni. Prav tako je zanjo značilna nizka diskriminantna 

veljavnost v primerjavi z indeksom edinstvenosti (Lee, 2008). Obstajajo tudi drugi podobni 

indeksi, npr. top-1 (Reiter-Palmon idr., 2009), top-10 (Plucker idr., 2011) ter drugi (Benedek 

idr., 2013). 

     Pri metodi povprečenja (točk) (ang. average scoring) ocenjevalci vrednotijo originalnost 

posameznega odgovora (Silvia in Phillips, 2004; Silvia idr., 2008). Tako kriterij originalnosti 

kot tudi lestvica sta enaka kot pri metodi top-2. Vse točke se seštejejo in delijo s številom vseh 

odgovorov za vse predmete AUT (Silvia idr., 2008). Torej, kot pove že samo ime metode, gre 

za izračun povprečja vseh točk/ocen vseh odgovorov za posamezni predmet. Posebnost metode 

je, da »kaznuje« večje število neoriginalnih odgovorov; posameznik, ki navede zgolj tri 

originalne odgovore, bo imel višje povprečje kot tisti, ki navede tri originalne in pet 

neoriginalnih odgovorov (Silvia idr., 2008). Prednosti metode povprečenja so neodvisnost od 

velikosti vzorca (Lee, 2008), visoka stopnja skladnosti med ocenjevalci ([ICC = 0,83] Shaw, 

2021; [10–12 % variance pojasnijo razlike med ocenjevalci] Silvia idr., 2008; Hass idr., 2018), 

njena statistično značilna povezanost z odprtostjo za izkušnje in ([r = 0,32, p < 0,001], Shaw, 

2021), njena nizka povezanost s fluentnostjo ([r = 0,20 (opeka), r = –0,06 (nož)] Hass idr., 

2018; [r = –0,048] Silvia idr., 2008; [r = –0,6] Shaw, 2021) ter višja konstruktna zanesljivost 

v primerjavi z metodo top-2 ([H = 0,86 (opeka), H = 0,90 (nož)] Silvia, 2011). Morebitna 

pomanjkljivost metode je njena nizka diskriminantna veljavnost v primerjavi z indeksom 

edinstvenosti (Lee, 2008).  

Pri metodi točkovanja na podlagi splošnega vtisa (ang. snapshot scoring) morajo ocenje-  
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valci na osnovi posameznikovega celotnega sklopa odgovorov na vse predmete AUT podati 

eno samo, celostno in splošno oceno posameznikove originalnosti/ustvarjalnosti (Silvia idr., 

2009a). Kriterij originalnosti in tudi lestvica sta enaka kot pri metodi povprečenja ter metodi 

top-2. Prednost metode sta njena preprostost in nezahtevnost, saj ocenjevalcu ni treba kodirati 

in točkovati vsakega odgovora posebej (Shaw, 2021; Silvia idr., 2009a). Vendar ima nekatere 

pomanjkljivosti. Kljub dobri skladnosti med ocenjevalci ([ICC = 0,80] Shaw, 2021; [K = 0,93] 

Vartanian idr., 2020), konstruktni zanesljivosti ([H > 0,80] Silvia idr., 2009a), konstruktni 

veljavnosti ([r′s > 0,41] Hass idr., 2018) in sočasni veljavnosti, tj. povezanosti z odprtostjo za 

izkušnje oz. je bila slednja značilen napovednik ocen, pridobljenih s to metodo ([r = 0,32, p < 

0,001] Shaw, 2021; [β = 0,330, CI = 95 % [0,135; 0,528] Silvia idr., 2009a), nam uporaba 

metode top-2 vseeno omogoča doseganje višje zanesljivosti in veljavnosti (Shaw, 2021; Silvia 

idr., 2009a). Vartanian in sodelavci (2020) so ugotovili, da rezultati metode na podlagi 

splošnega vtisa statistično značilno korelirajo s fluentnostjo (r = 0,78, p < 0,05), medtem ko so 

bile korelacije drugih raziskovalcev bistveno nižje ([r = 0,26 (opeka), r = 0,14 (nož)] Hass idr., 

2018; [r = 0,04] Shaw, 2021, Silvia idr., 2008). Morebitni nezaželen vpliv fluentnosti je moč 

zmanjšati s tem, da dobljeno oceno originalnosti delimo z oceno fluentnosti. Predpostavka, da 

naj ne bi bilo med metodo povprečenja in metodo na podlagi splošnega vtisa razlik v sočasni 

veljavnosti (obe sta imeli povsem enako korelacijo in beta koeficiente), je razlog, da se Shaw 

(2021) preizprašuje o smiselnosti uporabe metode povprečenja. 

     Definicijski pristop (ang. definitional approach) k točkovanju nalog divergentnega 

mišljenja je izpeljan iz standardne definicije ustvarjalnosti (Runco in Jaeger, 2012). Čeprav se 

pod tem imenom prvič pojavi šele v študiji Vartaniana in sodelavcev (2020), je ta pristop 

obstajal že prej (Diedrich idr., 2015; Forster in Dunbar, 2009; Runco in Charles, 1993; Runco 

in Mraz, 1992; Runco idr., 2005; Madore idr., 2016; Mouchiroud in Lubart, 2001; Olteţeanu 

in Falomir, 2016; Storm in Patel, 2014). Pri definicijskem pristopu točkujemo tako 

originalnost/novost kot uporabnost odgovorov oz. idej (Vartanian idr., 2020). Kriterija nista v 

povsem enakem odnosu z ustvarjalnostjo (Diedrich idr., 2015). Odnos med ustvarjalnostjo in 

novostjo je enosmeren in preprost: bolj kot je ideja nova, bolj je ustvarjalna. Odnos med 

ustvarjalnostjo in uporabnostjo je bolj kompleksen: čeprav je nizka uporabnost običajno 

povezana z nizko ustvarjalnostjo, lahko neka vsakdanja raba (npr. predmet plastenka: 

»recikliranje«) vseeno dosega visoke stopnje uporabnosti. Diedrich in sodelavci (2015) so 

odkrili, da ocenjevalci pri odločanju o tem, ali je neka ideja ustvarjalna ali ne, kriterij 

uporabnosti vzamejo v ozir šele potem, ko so ugotovili, da je ideja nova. Z drugimi besedami, 

uporabnost ideje je pogojena z njeno novostjo/originalnostjo. Soodvisnost uporabnosti od 
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novosti še ni razlog, da ju ni mogoče meriti neodvisno (Vartanian idr., 2020). Kot že rečeno v 

poglavju Opredelitev ustvarjalnosti, si raziskovalci tako en kot drug kriterij ustvarjalnosti (tj. 

originalnost in uporabnost) tolmačijo zelo različno. Diedrich in sodelavci (2015) še dodajajo, 

da je prav tako ocenjevanje oz. točkovanje uporabnosti odgovorov manj neposredno in jasno 

kot točkovanje njihove originalnosti. Menim, da zaradi pomanjkanja konsenza tako o definiciji 

kot o najboljšem načinu točkovanja originalnosti niti slednje ni preprosto. Posledično je zelo 

težko in morda celo nespametno primerjati rezultate raziskav, ki so uporabile definicijsko (ali 

njej podobno) metodo. Kriterij novosti/originalnosti je bil v študiji, ki je poimenovala to 

metodo, določen z ocenjevalčevo subjektivno oceno pogostosti oz. redkosti posameznega 

odgovora v vzorcu in je zasedal vrednosti od 0 (izjemno pogosta ideja) do 100 (izjemno 

nepogosta/redka ideja) (Vartanian idr., 2020). Kriterij uporabnosti, določen z uresničljivostjo 

in rešitvijo problema, je prav tako zasedal vrednosti od 0 (povsem neuporabna ideja) do 100 

(izjemno uporabna ideja) (Vartanian idr., 2020). Za tako definiran kriterij uporabnosti je 

skladnost med ocenjevalci zadovoljiva (κ = 0,67), korelacija s fluentnostjo pa negativna (r = 

−0,38, p < 0,05) (Vartanian idr., 2020). Korelacija med oceno ustvarjalnosti, izračunano z 

metodo na podlagi splošnega vtisa, in oceno uporabnosti je bila statistično značilna (r = 0,78, 

p < 0,001) (Vartanian idr., 2020), a šele potem, ko so bile vse ocene točkovanj deljene z oceno 

fluentnosti in je bilo s tem poskrbljeno za kontrolo njenega nezaželenega vpliva. Zanimivo je, 

da je bila korelacija med novostjo in uporabnostjo nižja (r = 0,31, p < 0,05). Študije, ki bi 

potrdila veljavnost te metode, še ni bilo. Zgoraj opisana metoda – tj. definicijski pristop – je 

bila v pričujoči nalogi uporabljena le delno. Kriterij novosti/originalnosti ni bil povzet po 

zgoraj omenjeni študiji, vendar je bil enak tistemu, ki se uporablja pri metodah top-2, 

povprečenje ter na podlagi splošnega vtisa. Kriterij uporabnosti, ki je bil uporabljen v pričujoči 

nalogi, je posledica združitve različnih opredelitev uporabnosti preteklih raziskav. Odgovor je 

bil označen kot uporaben, če je zadostil naslednjim trem pogojem: v prvi vrsti je morala biti 

raba, ki jo je odgovor opisoval, izvedljiva, uresničljiva oz. možna, nato primerna in ustrezna 

ter nazadnje tudi praktična, koristna. Uporabnost odgovorov je bila ocenjena s 3-stopenjsko 

lestvico (1 – neuporaben, 2 – delno uporaben, 3 – (zelo) uporaben), čeprav se uporabnost lahko 

ocenjuje na 2-, 3-, 4-, 6-, 7-, 9- ali celo 100-stopenjski lestvici (Forster in Dunbar, 2009; 

Diedrich idr., 2015; Runco in Charles, 1993; Runco in Mraz, 1992; Runco idr., 2005; Madore 

idr., 2016; Mouchiroud in Lubart, 2001; Olteţeanu in Falomir, 2016; Storm in Patel, 2014; 

Vartanian idr., 2020). Kriterij uporabnosti je služil kot neke vrste dodatni kriterij ocenjevanja 
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ustvarjalnosti odgovorov, saj originalnost (v našem primeru izračunana z metodama 

povprečenja ter na podlagi splošnega vtisa) še ne pomeni ustvarjalnosti. 

 

2.6.2 Fleksibilnost odgovorov 
Fleksibilnost, gibkost oz. prožnost odgovorov se vedno točkuje zgolj na subjektiven način.  

Kot že rečeno, fleksibilnost izraža stopnjo raznolikosti odgovorov posameznika (George in 

Wiley, 2019; Guilford, 1967). Gre za razvrščanje odgovorov v že vnaprej določene, med seboj 

izključujoče se kategorije oz. vsebinska področja. To pomeni, da en odgovor ne more spadati 

v več kategorij. Primeri kategorij za predmet čevelj so: orodje, orožje, posoda oz. shranjevanje, 

igrača itd. Najprej ocenjevalci skupaj določijo kriterij razvrščanja (funkcija, manipulacija 

objekta, pomen itd.), število in širino kategorij ter se šele nato lotijo razvrščanja odgovorov. 

     Člankov, ki nazorno opisujejo postopek točkovanja fleksibilnosti, je zelo malo (Dippo in 

Kudrowitz, 2013; George in Wiley, 2020; Reiter-Palmon idr., 2019). Dippo in Kudrowitz 

(2013) na podlagi različnih funkcij odgovore razvrščata v dvajset kategorij (npr. predmet 

sponka za držanje stvari, za dekoracijo itd.), z upoštevanjem manipulacije predmeta pa 

odgovore razporejata v osem kategorij (npr. predmet sponka kot krog, palčka itd.). George in 

Wiley (2020) z upoštevanjem kriterija pomena odgovore razvrščata v šestnajst semantičnih, tj. 

pomenskih kategorij. Reiter-Palmon in sodelavci (2019) svarijo, da kategorije ne smejo biti 

pomensko niti preširoke (npr. predmet čevelj: kategorija »orodje in pripomoček«: glasbilo, 

čiščenje, kladivo, vzglavnik) niti preozke (npr. predmet sponka: kategorija »nakit«, 

»umetnost/okras«), saj to vpliva na končno oceno fleksibilnosti. Poleg tega je zaželeno, da so 

kategorije uravnotežene. To pomeni, da kategorija ne sme vsebovati ne preveč ne premalo 

odgovorov. 

     Fleksibilnost lahko točkujemo na dva načina: kot število skokov iz ene kategorije v drugo 

ali kot število vseh različnih uporabljenih kategorij (Reiter-Palmon idr., 2019). Pri prvem 

načinu se skok (tj. udeleženec zamenja kategorijo) točkuje z 1, medtem ko se »obstanek« oz. 

»ne-menjavo« kategorije točkuje z 0 (Acar in Runco, 2017; Acar idr., 2019b; George in Wiley, 

2019, 2020). Pri načinu skoka se ne da izogniti rabi drugega načina točkovanja, saj lahko 

spremembo kategorije določimo le, če so bile vse možne kategorije alternativne rabe predmeta 

za obravnavan vzorec določene vnaprej. Pri drugem načinu, ki je bil uporabljen tudi v pričujoči 

nalogi, ocenjevalci vnaprej določijo tako število kot vsebino konceptualnih kategorij, v katere 

bodo razvrščali vse odgovore (Dippo in Kudrowitz, 2013; Madore idr., 2016; Vartanian idr., 
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2020). Pri nadaljnji analizi se uporablja povprečno število vseh uporabljenih konceptualnih 

kategorij za vse predmete za vsakega udeleženca. 

Metoda izraža zadovoljivo mero skladnosti med ocenjevalci ([κ = 0,77] Acar in Runco,  

2017, Acar idr., 2019b; [α = 0,92 (AUT, TTCT)] Madore idr., 2016; [ICC(2) = 0,85] George 

in Wiley 2019, [ICC (2,2) = 0,91, 95 % CI [0,86; 0,94]] George in Wiley, 2020; [κ = 0,92] 

Vartanian idr., 2020;). V primeru nezaželene statistično značilne pozitivne korelacije med 

fleksibilnostjo in fluentnostjo (npr. r = 0,83, p < 0,01), Vartanian in sodelavci (2020) 

priporočajo, da prvo delimo z drugo. Podatkov o njeni sočasni veljavnosti in notranji skladnosti 

ni oz. niso objavljeni. 

Med metode fleksibilnosti bi lahko uvrstili tudi utelešeni pristop (ang. embodied approach)  

k točkovanju nalog divergentnega mišljenja. Čeprav je avtorja metode, Mathesson in Kenett 

(2021), eksplicitno ne opisujeta kot način ocenjevanja fleksibilnosti (pravzaprav je niti ne 

opredelita kot metodo za ocenjevanje katerekoli dimenzije divergentnega mišljenja), vseeno 

menimo, da gre pri utelešenem pristopu za alternativni način preverjanja oz. točkovanja 

fleksibilnosti odgovorov. Namreč, tako kot pri »klasični« fleksibilnosti tudi pri utelešenem 

pristopu ocenjevalci vrednotijo primernost odgovorov na podlagi vnaprej določenih kategorij; 

pri tem je teoretična osnova kategorij utelešena kognicija (Mathesson in Kenett, 2021). 

Utelešena kognicija je teorija, ki predpostavlja, da vsi kognitivni procesi, vštevši zavedanje, 

dojemanje, razmišljanje, odločanje, učenje, spominjanje itd., nimajo izvora zgolj v možganih, 

temveč je za njihovo formiranje ključna vloga celotnega telesa in njegova interakcija z okoljem 

(Wilson, 2002). Avtorji metode menijo, da uporaba utelešene kognicije pri ocenjevanju 

odgovorov na nalogi divergentnega mišljenja lahko pomaga bolje razumeti kognitivne 

strategije, ki jih ljudje uporabljajo pri divergentnem mišljenju (Mathesson in Kenett, 2021). Na 

podlagi prejšnjih lastnih raziskav ter pregleda literature sta Mathesson in Kenett, (2021) 

osnovala trinajst potencialno uporabnih kategorij oz. dimenzij za razvrščanje odgovorov na 

nalogi divergentnega mišljenja po tej metodi. Na koncu jih je bilo uporabljenih šest (tri so 

izpadle iz nadaljnjih analiz zaradi stoodstotnega strinjanja oz. nestrinjanja med ocenjevalci       

(κ = 1 oz. κ < 0)). V pričujoči nalogi je bila uporabljena ena od teh šestih kategorij, tj. kategorija 

od/proti telesu. Primer odgovora te kategorije: »čevelj bi uporabil za oporo glavi« (proti telesu), 

»čevelj bi uporabil, da bi zmehčal zrezke« (od telesa). Odgovori so bili ocenjeni na binominalni 

lestvici. V primeru, da je odgovor na AUT opisoval rabo predmeta na/blizu telesa oz. je bila 

gesta usmerjena proti telesu, je bil ocenjen z 1. V nasprotnem primeru je dobil oceno 0. Končni 

rezultat je seštevek vseh točk za posamezen predmet. V primeru, da je predmetov več, se 

izračuna povprečje. Matheson in Kenett (2021) sta ugotovila, da posamezniki z nižjo 
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ustvarjalnostjo, izmerjeno s pomočjo vprašalnika CAQ, opisujejo dejanja oz. geste proti 

svojemu telesu bolj v začetnih odgovorih, medtem ko so bolj ustvarjalni posamezniki bolj 

stabilni pri uporabi te dimenzije. Z drugimi besedami, manj ustvarjalni posamezniki imajo 

pozornost na začetku reševanja AUT usmerjeno predvsem na svoje telo in jo šele kasneje, med 

reševanjem, preusmerijo na okolje, medtem ko pri bolj ustvarjalnih posameznikih tega vzorca 

ni. Metoda je bila uporabljena zgolj na enem predmetu AUT (tj. škatli) (Mathesson in Kenett, 

2021). To dejstvo predstavlja morebitno pomanjkljivost metode, saj ne dajo vsi predmeti v 

povprečju enakega števila ustvarjalnih odgovorov. Zanesljivost metode poskušata Mathesson 

in Kenett (2021) zagotoviti z uporabo petdesetih neodvisnih ocenjevalcev ([0,08 ≤ κ ≤ 0,84 

(šest kategorij); κ = 0,25 [0,095; 0,41], 95 % CI (kategorija proti/od telesa)). Študije, ki bi 

potrdila sočasno veljavnost te metode, še ni bilo. 

 

2.6.3 Fluentnost odgovorov 
Fluentnost oz. tekočnost je zelo pogost način točkovanja preizkušenj divergentnega 

mišljenja, saj je preprost in sam po sebi objektiven (Dumas in Dunbar, 2014). Za izračun ocene 

fluentnosti (tj. povprečja seštevka vseh odgovorov za vse predmete za vsakega udeleženca) se 

lahko, ne glede na neustreznost (tj. nesmiselni, nejasni/nerazumljivi, splošni, neprimerni), 

dvoumnost oz. ponavljanje, upoštevajo vsi odgovori (George in Wiley, 2020; Shaw, 2021; 

Vartanian idr., 2020) ali pa se le-te izločijo (Benedek idr., 2013; Diedrich 2015; Guilford, 1960, 

1978; Madore idr., 2016). Posameznikova ocena fluentnosti je seštevek vseh (ustreznih) 

odgovorov za posamezen predmet. V primeru, da je predmetov več, se izračuna povprečje 

(Vartanian idr., 2020). 

     Metoda izraža zadovoljivo mero konstruktne zanesljivosti oz. notranje skladnosti ([α, ω, H 

≥ 0,95] Dumas idr., 2020; [H = .631] Dumas in Dunbar, 2014; [α ≥ 0,85] Benedek idr., 2013). 

Glede sočasne veljavnosti obstajajo nasprotujoči si dokazi ([r = 0,25 ≤ 0,30] Benedek idr., 

2013; [r < 0,10]; Shaw, 2021). 

V tej magistrski nalogi se je za izračun fluentnosti upoštevalo samo ustrezne, nedvoumne in 

neponavljajoče se odgovore. 
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2.6.4 Elaboracija odgovorov 
Elaboracijo, dodelavo oz. izpopolnitev odgovorov lahko določimo na subjektiven  

(Gillebaart idr., 2013; Madore idr., 2016; Vartanian idr., 2020) ali objektiven način (Dumas 

idr., 2020; Forster in Dunbar, 2009; Maio idr., 2020). 

     Objektivno določena ocena elaboracije temelji na štetju besed (brez veznikov, predlogov in 

podobnih besednih vrst) v posameznem odgovoru, pri čemer se pogosto uporabljajo modeli 

rudarjenja besedil (Dumas idr., 2020; Forster in Dunbar, 2009; Maio idr., 2020). Zanjo je 

značilna zadovoljiva notranja skladnost ([α, ω, H ≥ 0,96] Dumas idr., 2020a, 2020b; [α = 0,93] 

Forster in Dunbar, 2009; [α = 0,959] Maio idr., 2020) ter skladnost med ocenjevalci ([α = 0,85 

(AUT), α = 0,87 (TTCT)] Madore idr., 2016). Podatkov o njeni sočasni veljavnosti je malo in 

še ti govorijo o nizki povezanosti z odprtostjo za izkušnje ([0,10 ≤ r ≤ 0,13 (odprtost); 0,04 ≤ r 

< 0,06 (intelekt)] Dumas idr., 2020b). O diskriminantni veljavnosti metode lahko sklepamo na 

podlagi njene povezanosti z ocenami originalnosti. Korelacije med njima so običajno 

(značilno) negativne ([–0,515 ≤ r ≤ –0,118] Forthman idr., 2019; [r = –0,46]; Dumas in Dunbar, 

2009). Več o tem je bilo opisano pri metodi LSA. 

     Elaboracija, ocenjena na subjektiven način, se ocenjuje z 2-, 3- ali 6-stopenjsko lestvico, ki 

opisuje raven podrobnosti (Gillebaart idr., 2013; Madore idr., 2016; Vartanian idr., 2020). Za 

nadaljnje analize se uporablja posameznikova povprečna ocena elaboracije za vse predmete. 

Metoda izraža zadovoljivo skladnost med ocenjevalci ([α = 0,87] Madore idr., 2016; [K = 0,86] 

Vartanian idr., 2020). Število odgovorov naj bi bilo nizko oz. šibko povezano s podrobnostjo 

opisa posameznega odgovora ([r = –0,22] Vartanian idr., 2020). Podatkov o preostalih vidikih 

zanesljivost in veljavnosti metode ni oz. še niso objavljeni. 

 

2.7 Divergentno mišljenje in osebnost 
Kljub dejstvu, da ima raziskovanje odnosa med divergentnim mišljenjem in osebnostjo  

dolgo tradicijo (Silvia idr., 2008; Puryear, 2020), je soglasja, kako natančno sta ta dva 

konstrukta povezana, relativno malo (Weiss idr., 2021). 

     Osebnost se na področju psihologije osebnosti pogosto opisuje z modelom velikih pet oz. 

petfaktorskim modelom, ki ponazarja, da je posameznikova osebnost sestavljena iz petih 

glavnih lastnosti oz. dimenzij: odprtost, vestnost, ekstravertnost, sprejemljivost in nevroticizem 

(Costa in McCrae, 1992; Goldberg, 1990; McCrae in Costa, 1985). Kljub splošnemu strinjanju 

raziskovalcev na področju osebnosti o obstoju in pomembnosti petih temeljnih dimenzij 

osebnosti ter o organizaciji oz. strukturi osebnostnih lastnosti, kot jo ponuja taksonomija 
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velikih pet, med raziskovalci ni dokončnega konsenza o njihovem izvoru, vsebini oz. sestavi 

ter poimenovanju (Avsec, 2010; Avsec idr., 2021; John, 2021; John in Srivastava, 1999). 

Z velikimi petimi temeljnimi osebnostnimi lastnostmi opisujemo osebnost na zelo splošni 

ravni. Vsaka od teh petih lastnosti naj bi bila sestavljena iz več specifičnejših primarnih 

lastnosti, poddimenzij (Avsec, 2010; Puryear, 2020). Raziskovalci so prišli do različnih 

ugotovitev, katere so te primarne poteze oz. facete. 

     Največ nestrinjanja med raziskovalci velja za osebnostno dimenzijo odprtost za izkušnje 

(Avsec, 2010; Avsec idr., 2017, Soto in John, 2017). To široko osebnostno dimenzijo nekateri 

raziskovalci poimenujejo intelekt, drugi odprtost (Avsec idr., 2017). Raziskovalci, ki 

poudarjajo vidik intelekta, odprtost za izkušnje razlagajo kot izrazit posameznikov interes za 

nove ideje, za vse, kar estetsko zadovoljuje in bogati, ter prirojeno, naravno radovednost 

(Puryear, 2020). Odprtost za izkušnje razumejo kot širino, globino, originalnost in 

kompleksnost posameznikovega mentalnega in doživljajskega sveta (John, 2021). 

     Po mnenju drugih raziskovalcev pa je visoka raven odprtosti za izkušnje značilna za osebe, 

ki so ustvarjalne, imajo bujno domišljijo in občutek za estetiko (Avsec idr., 2017). Čeprav naj 

bi šlo za dva različna, načeloma ločena (kljub temu da so empirične raziskave pokazale 

korelacije) in enako pomembna vidika te široke osebnostne dimenzije, se le-ta pogosto imenuje 

zgolj odprtost za izkušnje (Avsec idr., 2017). 

Odprtost za izkušnje zaobjema več specifičnih osebnostnih lastnosti, med drugim  

domišljijo, aktivnost, ideje, čut za estetiko, globoko doživljanje (občutja) in vrednote (Costa in 

McCrae, 1992). Goldbergove facete so podobne: domišljija, avanturizem, intelekt, umetniški 

interesi, emocionalnost ter liberalnost (Goldberg, 1999). Soto in John (2017) predlagata 

ustvarjalno domišljijo, estetska občutljivost in intelektualno radovednost. 

Osebnostna dimenzija vestnost je povezana s postavljanjem ciljem, samodisciplino in 

osebnostno zanesljivostjo (Puryear, 2020). John (2021) vestnost razlaga kot družbeno 

privzgojeno kontrolo impulzov, ki omogoča k ciljem in nalogam usmerjeno vedenje 

posameznika. 

Vestnost tvorijo poddimenzije, kot so samodisciplina, previdnost, kompetentnost, potreba  

po dosežkih, red in čut dolžnosti (odgovornost) (Costa in McCrae, 1992). Po Goldbergu (1999) 

pa samodisciplina, preudarnost, samoučinkovitost, potreba po dosežkih, redoljubnost in 

odgovornost. Facete Sota in Johna (2017) za vestnost pa so organiziranost, produktivnost ter 

odgovornost. 

Ekstravertnost definira posameznikov dinamični odnos tako do socialnega kot do material- 



 
 
40 

nega okolja (Avsec, 2010; John, 2021). Ekstravertirani ljudje poskrbijo, da so opaženi, so v 

pogosti interakciji z drugimi, so družabni, ekspresivni, energični, dominantni in številčnost 

izkušenj postavljajo pred njihovo pomenskost (Avsec, 2010; Puryear, 2020). Costa in McCrae 

(1992) ter Goldberg (1999) menijo, da ekstravertnost sestavlja šest nižjenivojskih lastnosti, in 

sicer aktivnost, iskanje vznemirjenja, pozitivna čustva (veselost, radoživost), toplina 

(prijaznost), odločnost in družabnost (gregarnost). Soto in John (2017) predlagata zgolj tri 

facete za ekstravertnost, tj. družabnost, odločnost in raven energije (vznemirjenje, navdušenje). 

Sprejemljivost (prijaznost, prijetnost) razlaga posameznikov naklonjeni in solidarni odnos   

do skupnosti (John, 2021). Kot sprejemljive označujemo posameznike, ki so sposobni 

razmišljati v okviru dobrobiti skupnosti in so v splošnem bolj fleksibilni, sočutni in 

prizanesljivi (Puryear, 2020). Sprejemljivost zaobjema naslednje specifičnejše lastnosti: 

zaupanje, ustrežljivost, nesebičnost (altruizem), odkritost, skromnost in naklonjenost (blagost) 

(Costa in McCrae, 1992). Goldberg (1999) jih poimenuje podobno: zaupanje, sodelovanje, 

altruizem, moralnost, skromnost in naklonjenost. Soto in John (2017) omenjata zaupanje, 

sočutje ter spoštovanje. 

Nevroticizem povezujemo s splošnim pomanjkanjem čustvene stabilnosti, živčnostjo,  

nezadovoljstvom in netoleranco do frustracije (John, 2021; Puryear, 2020). Nevroticizem 

gradijo facete, kot so impulzivnost, ranljivost, tesnobnost (anksioznost), jezna sovražnost, 

samozavedanje in depresivnost (Costa in McCrae, 1992). Facete za nevroticizem po Goldbergu 

(1999) so: pretiravanje, ranljivost, tesnobnost (anksioznost), jeza, samozavedanje in 

depresivnost. Soto in John (2017) omenjata tesnobnost (anksioznost), depresijo ter čustveno 

nestabilnost. 

Rezultati številnih metaanaliz so pokazali, da sta osebnost in ustvarjalnost povezani (Feist,  

1998; Da Costa idr., 2015; Ma, 2009, Puryear idr., 2017). Tako so npr. Da Costa in sodelavci 

(2015) v svoji metaanalizi drugega reda, tj. analizi (sedmih) metaanaliz, med drugim Feistove 

(1998) ter Majeve (2009) metaanalize, ugotovili, da je od osebnostnih dimenzij še posebej 

odprtost za izkušnje povezana z ustvarjalnostjo (r¯ = 0,22). Druge osebnostne lastnosti so z njo 

manj povezane (r¯ = 0,13 (ekstravertnost), r¯ = –0,03 (nevroticizem), r¯ = –0,05 

(sprejemljivost), r¯ = –0,06 (vestnost)). 

Podobno velja tudi za divergentno mišljenje. V nedavni metaanalizi so Puryear in sodelavci  

(2017) ugotovili, da je AUT najmočneje povezan z odprtostjo za izkušnje (r = 0,198, p < 0,05), 

medtem ko so korelacije s preostalimi osebnostnimi lastnostmi nižje (r = 0,107, p < 0,05 

(ekstravertnost); r = 0,028, p < 0,05 (nevroticizem); r = 0,036, p < 0,05 (sprejemljivost);                

r = –0,017, p < 0,05 (vestnost)). Prav tako so vse dimenzije divergentnega mišljenja najmočneje 
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korelirale z odprtostjo za izkušnje (r = 0,186, p < 0,05 (fluentnost); r = 0,125, p < 0,05 

(fleksibilnost); r = 0,184, p < 0,05 (originalnost); r = 0,169, p < 0,05 (elaboracija)). Nižje so 

bile korelacije za ekstravertnost ((r = 0,184, p < 0,05 (fluentnost); r = 0,080, p < 0,05 

(fleksibilnost); r = 0,092, p < 0,05 (originalnost); r = 0,102, p < 0,05 (elaboracija)) ter 

nevroticizem (r = –0,059, p < 0,05 (fluentnost); r = 0,081, p < 0,05 (fleksibilnost); r = –0,016, 

p < 0,05 (originalnost); r = 0,083, p < 0,05 (elaboracija)). Najnižje so bile korelacije za 

sprejemljivost in vestnost. Na podlagi izsledkov Puryearjeve (2017) metaanalize bi lahko rekli, 

da so ocene originalnosti odgovorov na AUT, ne glede na način točkovanja, povezane z 

odprtostjo za izkušnje. A vendar to ne drži. Namreč že med posameznimi subjektivnimi načini 

točkovanja originalnosti odgovorov na AUT so razlike. Tako naj bi bila odprtost za izkušnje 

boljši napovednik ocen originalnosti, ocenjenih z metodo top-2, kot z metodama povprečenja 

in na podlagi splošnega vtisa (Shaw, 2021; Silvia idr., 2008, 2009a). 

Od velikih pet je odnos med ustvarjalnostjo (divergentnim mišljenjem) jasen zgolj za  

odprtost za izkušnje in ekstravertnost. Povezanost preostalih treh osebnostnih dimenzij z 

ustvarjalnostjo je manj jasna. Morebitni razlogi za nekoherentnost korelacij med temi tremi 

lastnostmi ter ustvarjalnostjo pri različnih študijah so lahko različni načini ocenjevanja 

ustvarjalnosti (npr.: samoocenjevanje, zunanji ocenjevalci) kot tudi uporaba različnih mer 

ustvarjalnosti (npr.: AUT, RAT) (Puryear idr., 2017; Weiss idr., 2021). Povezava med 

ustvarjalnostjo in odprtostjo je smiselna, saj naj bi posamezniki z visoko izraženo odprtostjo 

za izkušnje imeli na voljo širši nabor misli in strategij za reševanje problemov, ki jih lahko 

kombinirajo v bolj originalne ideje (Feist, 1998; Ma, 2009). Tako so radovedne, 

nekonvencionalne osebe, z izraženim interesom za intelektualne teme, umetnost in kulturo, 

uspešnejše pri skoraj vseh nalogah, ki zahtevajo ustvarjalnost (Conner in Silvia, 2015). Zmerno 

močno povezanost med ekstravertnostjo in ustvarjalnostjo lahko obrazložimo s tem, da so 

ljudje s to karakterno lastnostjo bolj energični, bolj verjetno iščejo nove dražljaje (nove načine 

opravljanja nalog in reševanja problemov), kar ima za posledico večje ustvarjalne dosežke (Da 

Costa idr., 2015). Sprejemljivost oz. prijaznost, vestnost in čustvena nestabilnost so šibko 

povezani z ustvarjalnostjo oz. jo celo nekoliko ovirajo (Da Costa idr., 2015; Puryear idr., 2017). 

Čeprav se ni vedno povezovalo čustvene nestabilnosti z nižjo ustvarjalnostjo (glej Ma, 2009), 

so nedavne metaanalize pokazale, da pojma nista tako zelo povezana, in če že sta povezana, je 

učinek ravno nasproten. Nizko povezanost med sprejemljivostjo in ustvarjalnostjo lahko 

pojasnimo na podlagi dejstva, da so za ustvarjalne posameznike značilni kršenje socialnih 

norm, nekonvencionalnost in neupoštevanje mnenja drugih, kar ni blizu sprejemljivim osebam 

(Avsec idr., 2021). Nizko povezanost med vestnostjo in ustvarjalnostjo lahko razložimo z 



 
 
42 

naslednjim dejstvom. Vestnost, ki jo zaznamujejo previdnost, red, odgovornost, je morda ravno 

nasprotna od odprtosti za izkušnje, za katero so značilni radovednost, naklonjenost 

spremembam in številni interesi ter se zelo dobro povezuje z ustvarjalnostjo (Feist, 1998; Ma, 

2009). 
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3 Raziskovalni problem, cilj in vprašanja 

 

Področje raziskovanja in ocenjevanja divergentnega mišljenja je zaznamovano s 

pomanjkanjem konsenza o ustreznem načinu oz. načinih točkovanja odgovorov na 

preizkušnjah divergentnega mišljenja. 

Glavni raziskovalni cilj empiričnega dela pričujoče naloge je primerjava metod točkovanja 

odgovorov na nalogi alternativne uporabe oz. AUT glede zanesljivosti in sočasne veljavnosti. 

Merilo zanesljivosti posamezne metode bo skladnost ocen med ocenjevalcema in skladnost 

ocen med predmeti. Merilo veljavnosti posamezne metode bo povezanost z odprtostjo za 

izkušnje in njenimi facetami, izmerjenimi z vprašalniki BFI ter BFI-2. 

Zaradi nekonsistentnih rezultatov in pomanjkljivih teoretičnih osnov glede razlik med 

različnimi načini ocenjevanja v nadaljevanju zastavljamo raziskovalna vprašanja, in ne hipotez. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je skladnost med ocenjevalkama za fleksibilnost in originalnost? 

2. Kakšna je skladnost med ocenami za različne predmete? 

3. Kakšna je povezanost med načinoma ocenjevanja originalnosti odgovorov po metodi 

splošnega vtisa in metodi povprečenja? 

4. Kakšna je povezanost fluentnosti z merami fleksibilnosti in originalnosti? 

5. Kakšna je povezanost med vidiki ustvarjalnega potenciala (fluentnost, fleksibilnost, 

originalnost, uporabnost, utelešenost) in petimi velikimi? 

6. Kolikšen del variance odprtosti pojasnjujejo različni vidiki ustvarjalnega potenciala 

(fluentnost, fleksibilnost, originalnost, uporabnost, utelešenost)? 
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4 Metoda 

 

4.1 Udeleženci 

Podatki so bili zbrani na 340 udeležencih (225 žensk), katerih povprečna starost je bila 34,01  

leta (SD = 19,31; razpon: 8–88 let). Udeleženci so bili študenti psihologije 1. letnika na 

Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 in njihovi svojci ter 

prijatelji. Sodelovanje pri preizkušnji je bilo za študente del rednih študijskih obveznosti, pri 

čimer so uporabo njihovih rezultatov v raziskovalne namene lahko odklonili. Preostali 

udeleženci za sodelovanje niso prejeli nobenega nadomestila. Vsi udeleženci so bili seznanjeni 

z namenom študije in so pred izvedbo prebrali in podpisali obveščeno soglasje. V analize smo 

vključili različno število udeležencev zaradi manjkajočih podatkov. Osem udeležencev namreč 

ni rešilo vprašalnikov velikih pet, podobno je bilo pri AUT. Pri slednjem je bilo največje število 

neupoštevanih udeležencev trinajst. 

4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani v okviru vaj iz izvršilnih procesov pri predmetu Kognitivna  

psihologija. Podatke smo zbirali v maju in juniju 2021. Do preizkušenj se je dostopalo prek 

internega spletnega vmesnika. V naboru preizkušenj in vprašalnikov, ki so jih udeleženci 

izpolnjevali, so poleg naloge alternativne uporabe (AUT) udeleženci izpolnili še vprašalnika 

BFI in BFI-2. Naloga alternativne uporabe je bila del sklopa računalniških preizkušenj, 

vprašalniki BFI in BFI-2 pa  del sklopa vprašalnikov omenjenih vaj. Vsi udeleženci so prejeli 

navodila glede reševanja preizkušenj. Študenti, ki so k sodelovanju povabili tudi zunanje 

udeležence, so prejeli dodatna navodila glede vodenja preizkušenj. Slednja so vsebovala 

informacije o pripravi na preizkušnjo, informiranju udeleženca o namenu raziskave ter podpisu 

obveščenega soglasja, pripravi udeleženca na izvedbo, sami izvedbi ter debriefingu. 

4.3 Merski instrumentarij 

4.3.1 Osebnost 
Osebnostne lastnosti velikih pet so bile izmerjene z vprašalnikoma BFI (ang. Big Five  

Inventory; John idr., 1991; slovenska priredba: Avsec in Sočan, 2010) in BFI-2 (ang. Big Five 

Inventory-2; Soto in John, 2017). 
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BFI je standardizirana samoocenjevalna lestvica, namenjena merjenju osebnostnih lastnosti  

velikih pet, sestavljena iz 44 postavk. Na vsako od velikih pet lastnosti se nanaša osem do deset 

postavk. Osem se jih nanaša na ekstravertnost (npr. je zgovoren), devet na sprejemljivost (npr. 

pri drugih pogosto najde napako), devet na vestnost (npr. pri svojem delu je temeljit), osem na 

nevroticizem (npr. je depresiven, otožen) in deset na odprtost (npr. je originalen, prihaja z 

novimi idejami). Pri vsaki postavki morajo udeleženci na petstopenjski Likertovi ocenjevalni 

lestvici označiti, v kolikšni meri se z njo strinjajo (1 − sploh se ne strinjam, 5 − popolnoma se 

strinjam). Skupni rezultat na posamezni lestvici predstavlja seštevek postavk, ki merijo 

posamezno osebnostno dimenzijo, pri čemer se šestnajst postavk vrednoti obrnjeno. Avtorji 

(John idr., 1991) poročajo o ustrezni faktorski veljavnosti in alfa koeficientih med 0,82 

(sprejemljivost) in 0,86 (ekstravertnost). Merske značilnosti slovenske verzije vprašalnika so 

objavljene v delu Avsec in Sočan (2010). Na našem vzorcu se alfa koeficienti gibljejo med 

0,75 za sprejemljivost in 0,85 za nevroticizem. 

BFI-2 je razširjena različica vprašalnika BFI. Obsega 60 postavk, med katerimi po dvanajst  

postavk meri posamezno dimenzijo oz. faktor velikih pet. Bistvena razlika med BFI in BFI-2 

je, da slednji meri tudi petnajst facet velikih pet (vsaka osebnostna dimenzija ima tri facete). 

Poleg tega je prišlo do sprememb pri vrednotenju določenih prvotnih postavk (npr. zdaj jih 

vrednotimo obrnjeno oz. vice versa) in preimenovanja dveh osebnostnih dimenzij 

(nevroticizem je postal negativna emocionalnost, odprtost za izkušnje pa odprtost (ang. open-

mindedness)). Primeri facet: ekstravertnost (družabnost, odločnost, raven energije), 

sprejemljivost (sočutje, spoštovanje, zaupanje), vestnost (organiziranost, produktivnost, 

odgovornost), negativna emocionalnost (anksioznost/tesnoba, depresija/potrtost, čustvena 

nestabilnost) in odprtost (intelektualna radovednost, estetska občutljivost, ustvarjalna 

domišljija). Ocenjevalna lestvica je enaka kot pri BFI. Skupni rezultat na posamezni lestvici 

predstavlja seštevek postavk, ki merijo posamezno osebnostno dimenzijo, pri čemer se 

polovica postavk vrednoti obrnjeno. Za potrebe naše raziskave smo prevedli in uporabili samo 

lestvico odprtosti za izkušnje z njenimi facetami. Primeri postavk za podlestvice odprtosti za 

izkušnje: Sem nekdo, ki … ga zanima veliko stvari (intelektualna radovednost); ga umetnost, 

glasba in literatura navdušujejo (estetska občutljivost); ima malo ustvarjalnosti (ustvarjalna 

domišljija). 

Avtorji (Soto in John, 2017) poročajo o ustrezni notranji konsistentnosti in naslednjih alfa  

koeficientih za facete odprtosti, in sicer 0,80 za estetsko občutljivost, 0,70 za intelektualno 

radovednost in 0,77 za ustvarjalno domišljijo. V naši raziskavi so bili alfa koeficienti 

primerljivi, in sicer 0,79 za estetsko občutljivost, 0,70 za intelektualno radovednost in 0,72 za 
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ustvarjalno domišljijo. Ker na slovenskem vzorcu še ni bila preverjena faktorska struktura 

vprašalnika, smo izračunali CFA na 12 postavkah odprtosti, ki smo jih uporabili v naši 

raziskavi. Rezultati kažejo na mejno sprejemljivo faktorsko strukturo treh facet brez skupnega 

nadrednega faktorja, vse postavke so imele značilna nasičenja s predvidenim faktorjem (SBχ2 

(51, N = 331) = 141,3358, p < 0,001 RMSEA = 0,073 [IZ: 0,059; 0,088]; CFI = 0,904; SRMR 

= 0,071). 

4.3.2 Divergentno mišljenje 

Ustvarjalni potencial smo merili z AUT (Guilford, 1967). AUT je preizkušnja odprtega tipa,  

pri kateri morajo udeleženci navesti čim več različnih, alternativnih rab vsakdanjih predmetov. 

Uporabili smo tri predmete, tj. plastenko, sponko in čevelj, saj se močno odsvetuje uporaba 

zgolj enega predmeta (Barbot, 2018). V skladu s priporočili prejšnjih raziskav je preizkušanec 

za vsak predmet imel na voljo dve minuti (Shaw, 2021; Silvia idr., 2008). Udeleženci so prav 

tako prejeli eksplicitna navodila, da naj bodo ustvarjalni, da imajo popolno svobodo, saj noben 

odgovor ne bo zavrnjen, in da naj navedejo karseda veliko število raznolikih, nenavadnih ter 

zanimivih odgovorov, saj število možnih odgovorov ni navzgor omejeno. Pretekle študije so 

pokazale, da podajanje takšnih navodil udeležencem spodbudi njihovo ustvarjalnost (Acar idr., 

2020; Silvia idr., 2008). Ustvarjalnost odgovorov na AUT je bila ocenjena s tremi od štirih 

dimenzij: izvirnost/originalnost, fluentnost ter fleksibilnost. Originalnost se je točkovala z 

metodo povprečenja in metodo splošnega vtisa. Kot dodatni kriterij je služila uporabnost. 

Fluentnost je bila izračunana kot skupno število vseh odgovorov na predmet. Fleksibilnost je 

bila izračunana na dva načina: kot skupno število vseh različnih kategorij pri posameznem 

predmetu (klasičen pristop) in z uporabo utelešenega pristopa. Podrobnejši opis vseh 

omenjenih načinov točkovanja odgovorov je bil predstavljen v poglavju Pregled področja, 

podpoglavje 2.6. Raziskave v tujih jezikih kažejo, da ima preizkušnja sprejemljive 

psihometrične značilnosti, natančneje napovedno in konstruktno veljavnost ter retestno 

zanesljivost (Guilford idr., 1960, 1978). 

4.4 Postopki obdelave podatkov 

Odgovori so se vrednotili v urejevalniku preglednic Microsoft Excel. Ocenjevalki sta  

vnaprej dobili navodila, ki so v Prilogi. Ena od ocenjevalk je že imela izkušnje s podobnim 

ocenjevanjem, druga je imel zgolj dobro teoretično podlago. Preden se je posamezna 

ocenjevalka lotila neodvisnega ocenjevanja, je pregledala vse odgovore in se s tem seznanila z 
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razponom ustvarjalnosti, značilne za ta vzorec, ter se posledično izognila precenjevanju 

originalnosti prvih podanih odgovorov. Prav tako je za vajo ocenila majhen podsklop 

odgovorov in morebitne nejasnosti razčistila z drugo ocenjevalko. Ena od ocenjevalk je z 

ocenjevanjem zaključila prej kot druga. Z namenom, da bi ocenjevala podobno, je prva 

ocenjevalka nekaj primerov odgovorov različnih stopenj originalnosti delila z drugo 

ocenjevalko, ki ocenjevanja še ni začela. Ocenjevalka si je v ločeni tabeli zapisovala in 

grupirala podobne odgovore ter njihove ocene. S tem je zagotovila konsistentnost ocenjevanja. 

Z namenom, da se zagotovi čim višja skladnost med njunimi ocenami, sta ocenjevali spočiti in 

sta ocenjevanje prekinili, ko je to postalo utrujajoče. 

Prva metoda, ki jo je prva ocenjevalka uporabila, je bila metoda na podlagi splošnega vtisa.  

Originalnost odgovorov je ocenjevala na petstopenjski lestvici po osebah. Ena oseba je tako 

dobila tri skupne ocene (ena skupna ocena na predmet). Primeri ocen za predmet čevelj: ocena 

5: »odpiranje šampanjca, ščit, predmet za prenašanje tekočine, katapult, posoda za sajenje rož, 

namesto vzglavnika, podstavek da vrata ostanejo odprta, kot sedalo, kot sredstvo za nanos 

cementa, kot pripomoček za uspavanje (smrad), sredstvo za odstranjevanje žuželk in pajkov, 

okras«; ocena 4: »obutev, metanje, vaza, krožnik, za zadržati vrata, držalo za zvočnik, orožje, 

postelja iz čevljev, flaša, hiša za miško«; ocena 3: »obutev, kozarec, klobuk, lopata, lopar, lonec 

za rože, šparovček«; ocena 2: »obuvalo za ptice pozimi, za hojo po vesolju, za hojo po steni«; 

ocena 1: »obutev«. Ko je ocenjevalka z ocenjevanjem odgovorov na podlagi splošnega vtisa 

povprečja zaključila, se je lotila metode povprečenja. Da bi se izognila vplivu prejšnje metode 

točkovanja, je ocenjevanje izvedla na ločenem zavihku urejevalnika preglednic Microsoft 

Excel. Originalnost odgovorov je ocenjevala na petstopenjski lestvici po predmetih. Tako je 

najprej ocenila odgovore vseh udeležencev za predmet čevelj, nato plastenko in na koncu 

sponko. Primeri ocen za predmet čevelj: ocena 5: »da dosežeš oddaljen gumb«; ocena 4: »za 

čelado«; ocena 3: »dekoracija«; ocena 2: »vaza«; ocena 1: »brisanje oken«. Ponavljanja (npr. 

»shramba« in »shranjevanje«; »špangica« in »lasnica«; »obuvalo« in »obutev«), manjkajoči 

(NA) nerazumljivi (npr. »plalalec«, »sajricu«), neprimerni (npr. »ne vem«, »nimamo idej«, 

»hrana«), nesmiselni (npr. predmet čevelj: »nadloga«), preveč splošni (npr. predmet čevelj: 

»izdelek«) ter običajni odgovori (npr. predmet čevelj: »hoja«) so bili izločeni. Za ocenjevanje 

fleksibilnosti odgovorov je bilo treba za vsak predmet posebej vnaprej določiti kategorije, v 

katere so se odgovori nato razvrščali. Končni nabor kategorij sta ocenjevalki naredili skupaj; 

določila sta kriterij razvrščanja (tj. funkcija), širino in končno število kategorij. Odgovori so 

bili razvrščeni v devet (predmet plastenka), deset (predmet čevelj) oz. trinajst kategorij 

(predmet sponka) glede na različne funkcije. Predmetu čevelj so bile tako določene naslednje 
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kategorije: posoda/shranjevanje, oblačila/zaščita, orodje (kot sredstvo za dosego cilja), igrača, 

orožje/nasilje, umetniški izdelki/okras, material (npr. »zamašiš luknjo z njim«), pripomoček 

(predmet ima funkcijo, če zgolj leži, je nekje postavljen; npr. »zagozda vrat«, »vzglavnik«), 

razno (nabor izjemno originalnih odgovorov, ki ne spadajo v nobeno od prej naštetih kategorij; 

npr. »spomin na otroštvo«, »za iskanje princa«) in neustrezno. Odgovori za predmet plastenka 

za vodo so bili razvrščeni v naslednje kategorije: posoda/shranjevanje, pripomoček 

(nespremenjena), pripomoček (spremenjena), igrača, orožje/nasilje, umetniški izdelki/okras, 

material (npr. »material za kurjenje«), razno (npr. »družba za osamljene zamaške«). Kategorije 

za predmet sponka so bile naslednje: spenjanje/povezovanje, obešanje/držanje, ozko orodje (za 

pritiskanje, luknjanje), igrača, orožje/nasilje, umetniški izdelki/okras, čiščenje, pripomoček 

(npr. »označevanje strani v knjigi«), razno (npr. »namesto riža na poroki«), neprimerno, 

pisanje/praskanje/graviranje, priprava hrane (npr. »za okrasiti torto«) in elektrika. Kategorije 

»neprimerno« se pri izračunu ocene fleksibilnosti ni upoštevalo. Metodi fleksibilnosti je sledila 

definicijska metoda oz. uporaba dodatnega kriterija uporabnosti. Ocenjevalki sta pri kriteriju 

uporabnosti odgovore ocenjevali na tristopenjski lestvici po osebah (1 – neuporabno, 2  –  delno 

uporabno, 3 – uporabno). Primeri ocen za predmet čevelj: ocena 1: »vaza«, »pladenj«; ocena 

2: »masaža«, »okras«; ocena 3: »orožje«, »kurivo«, »vrv iz vezalk«. Običajne rabe (npr. 

»obutev«, »za tek«, »za v dež«) so dobile oceno 4. Preveč splošni, nesmiselni, nejasni, 

zatipkani odgovori, očitna ponavljanja, NA so dobili oceno 0. Vsi odgovori z oceno 0 in 4 so 

bili kasneje izločeni. Prva ocenjevalka je uporabila tudi utelešeni pristop oz. metodo. 

Ocenjevalka je odgovore ocenjevala na binominalni lestvici po osebah. Sledila je zadnja 

metoda, tj. izračun ocene fluentnosti posameznika glede na posamezni predmet. Ocena 

fluentnosti torej predstavlja seštevek vseh ustreznih, nedvoumnih in neponavljajočih se 

odgovorov za posamezni predmet. 
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5 Rezultati 

 

V tem poglavju bom predstavila rezultate in ugotovitve na podlagi analize ocen točkovanja  

odgovorov na AUT. Podpoglavja si sledijo po enakem vrstnem redu, kot si sledijo raziskovalna 

vprašanja v poglavju 3. Začela bom s prvim raziskovalnim vprašanjem, in sicer s tem, kakšna 

je bila skladnost med ocenjevalkama za fleksibilnost in originalnost. Zatem si bomo pogledali, 

kakšna je bila skladnost med ocenami za različne predmete. Pri tretjem raziskovalnem 

vprašanju nas bo zanimala povezanost med načinoma ocenjevanja originalnosti odgovorov po 

metodi splošnega vtisa in metodi povprečenja. Sledilo bo preverjanje, ali obstaja povezanost 

fluentnosti s preostalimi merami. S petim raziskovalnim vprašanjem bomo ugotavljali, ali 

obstaja korelacija med vidiki ustvarjalnega potenciala (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, 

uporabnost, utelešenost) in petimi velikimi. Na koncu bomo preverili še, kolikšen del variance 

odprtosti pojasnjujejo različni vidiki ustvarjalnega potenciala (fluentnost, fleksibilnost, 

originalnost, uporabnost, utelešenost). 

Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS 20.0 (IBM Corp., 2011). Po 

pregledu normalnosti porazdelitve ocen točkovanja smo poskušali odgovoriti na zastavljena 

raziskovanja vprašanja. Za njihovo preverjanje smo uporabili Pearsonove koeficiente 

korelacij in linearno regresijo. 

 

5.0 Porazdelitev ocen točkovanja 
Iz Tabele 1 lahko razberemo aritmetične sredine, standardne deviacije, koeficiente  

asimetričnosti in sploščenosti ocen vseh načinov točkovanja AUT kot tudi rezultatov 

vprašalnikov BFI ter BFI-2. Koeficienti asimetričnosti kažejo na to, da so porazdelitve 

odgovorov na BFI ter BFI-2 nekoliko asimetrične v levo. Koeficienti sploščenosti kažejo na 

sploščenost porazdelitve. Med načini točkovanja AUT so razlike v porazdelitvah. Tako je 

porazdelitev ocen fluentnosti asimetrična v desno ter koničasta. Pri fleksibilnosti so celo razlike 

med posameznimi predmeti. Ocene fleksibilnosti za vse tri predmete so nekoliko asimetrične, 

in sicer ene v levo (plastenka), druge pa v desno (čevelj, sponka). Koeficienti sploščenosti 

kažejo na sploščenost porazdelitve. Ocene metode na podlagi splošnega vtisa so asimetrične v 

levo, koeficienti sploščenosti kažejo na koničasto porazdelitev. Porazdelitev ocen metode 

povprečenja je na splošno desno asimetrična in sploščena. 



 
 
50 

Iz ocen fluentnosti lahko razberemo, da so udeleženci v povprečju podali sedem ustvarjalnih  

odgovorov na predmet, povprečno največ za plastenko, čeprav je predmet z največjim številom 

ustvarjalnih odgovorov čevelj. Ocene fleksibilnosti nam povedo, da so se odgovori 

udeležencev v povprečju razvrstili v štiri kategorije. Najmanjše število uporabljenih kategorij 

je bilo ena, največje pa devet. Originalnost odgovorov, ocenjena z metodo na podlagi splošnega 

vtisa, je bila v povprečju višja od metode povprečenja. Iz ocen uporabnosti lahko sklepamo, da 

so odgovori, ki so jih navedli udeleženci, v povprečju opisovali uporabne alternativne rabe 

predmetov. Ocene utelešenega pristopa nakazujejo na to, da so odgovori precej redko opisovali 

rabe, usmerjene proti telesu. Hkrati je za te ocene značilna nenormalna, koničasta porazdelitev.  

Na splošno odstopanja ocen točkovanja od normalne porazdelitve, z izjemo utelešenega 

pristopa, niso velika. Zaradi tega smo povezanost med vsemi ocenami točkovanja (originalnost, 

kriterij uporabnosti, fleksibilnost, fluentnost, utelešeni pristop) kot tudi njihovo povezanost s 

petimi osebnostnimi lastnostmi lahko računali s Pearsonovimi koeficienti korelacije. 

 
Tabela 1 
Opisne statistike lestvic in podlestvic velikih pet ter različnih načinov točkovanja AUT 

Spremenljivke M SD As Spl Min Max 

Ekstravertnost 27,37 5,67 −0,23 −0,41 10,00 40,00 

Sprejemljivost 33,18 5,37 −0,17 −0,60 19,00 45,00 

Vestnost 32,75 6,23 −0,32 −0,58 15,00 44,00 

Nevroticizem 23,64 6,39 0,13 −0,52 9,00 39,00 

Odprtost (BFI) 36,53 6,46 −0,33 −0,37 17,00 50,00 

Estetska občutljivost 15,18 3,74 −0,66 −0,11 4,00 20,00 

Intelektualna radovednost 15,34 3,18 −0,52 −0,07 5,00 20,00 

Ustvarjalna domišljija 15,21 3,01 −0,34 −0,30 5,00 20,00 

Odprtost skupaj (BFI-2)  45,72 7,92 −0,38 −0,25 21,00 60,00 

Fluentnost čevelj 6,85 3,70 0,94 1,69 1,00 25,00 

Fluentnost plastenka 7,47 3,46 0,63 0,29 1,00 19,00 

Fluentnost sponka 6,74 3,32 0,80 1,12 1,00 19,00 

Fluentnost a  7,07 3,06 0,79 0,95 1,67 19,00 
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Fleksibilnost čevelj ocenj. 1 3,89 1,64 0,22 −0,56 1,00 8,00 

Fleksibilnost čevelj ocenj. 2 3,92 1,55 0,20 −0,20 1,00 9,00 

Fleksibilnost plastenka ocenj. 1 4,26 1,48 −0,11 −0,58 1,00 8,00 

Fleksibilnost plastenka ocenj. 2 4,15 1,42 −0,05 −0,52 1,00 7,00 

Fleksibilnost sponka ocenj. 1 4,28 1,70 0,13 −0,49 1,00 9,00 

Fleksibilnost sponka ocenj. 2 4,29 1,64 0,08 −0,59 1,00 8,00 

Fleksibilnost čevelj b 3,91 1,54 0,14 −0,52 1,00 8,00 

Fleksibilnost plastenka b 4,21 1,37 −0,18 −0,61 1,00 7,50 

Fleksibilnost sponka b 4,29 1,62 0,03 −0,59 1,00 8,00 

Fleksibilnost ocenj. 1 4,18 1,28 0,00 −0,54 1,00 7,33 

Fleksibilnost ocenj. 2 4,16 1,20 −0,10 −0,36 1,33 7,33 

Fleksibilnost b 4,17 1,21 −0,10 −0,51 1,17 7,00 

Splošni vtis čevelj ocenj. 1 3,17 0,73 −0,23 0,07 1,00 5,00 

Splošni vtis čevelj ocenj. 2 3,28 0,79 −0,21 0,16 1,00 5,00 

Splošni vtis čevelj b 3,23 0,65 −0,24 0,48 1,00 5,00 

Splošni vtis plastenka ocenj. 1 3,33 0,68 −0,19 −0,09 1,00 5,00 

Splošni vtis  plastenka ocenj. 2 3,26 0,81 −0,34 0,58 0,00 5,00 

Splošni vtis plastenka b 3,30 0,64 −0,22 −0,01 1,00 5,00 

Splošni vtis sponka ocenj. 1 3,44 0,69 −0,44 0,27 1,00 5,00 

Splošni vtis sponka ocenj. 2 3,32 0,67 −0,17 0,68 1,00 5,00 

Splošni vtis sponka b 3,38 0,59 −0,40 0,64 1,00 5,00 

Splošni vtis ocenj. 1 3,32 0,59 −0,19 0,44 1,00 5,00 

Splošni vtis ocenj. 2 3,29 0,57 −0,17 0,32 1,33 5,00 

Splošni vtis b 3,31 0,52 −0,25 0,34 1,17 4,67 

Povprečenje čevelj ocenj. 1 3,36 0,31 0,78 3,07 2,00 5,00 

Povprečenje čevelj ocenj. 2 2,89 0,42 −0,19 1,35 1,00 4,50 
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Povprečenje čevelj b 3,12 0,32 0,21 1,39 2,00 4,50 

Povprečenje plastenka ocenj. 1 3,56 0,31 0,47 1,08 3,00 5,00 

Povprečenje plastenka ocenj. 2 3,00 0,40 −0,06 0,44 2,00 4,16 

Povprečenje plastenka b 3,28 0,31 0,12 0,22 2,50 4,21 

Povprečenje sponka ocenj. 1 3,52 0,32 0,29 0,09 2,66 4,50 

Povprečenje sponka ocenj. 2 3,05 0,37 −0,01 1,04 2,00 4,50 

Povprečenje sponka b 3,28 0,29 0,37 0,29 2,50 4,25 

Povprečenje ocenj. 2 2,98 0,27 0,14 0,83 2,17 4,13 

Povprečenje ocenj. 1 3,48 0,20 0,37 0,16 2,94 4,05 

Povprečenje b 3,23 0,20 0,27 −0,11 2,78 3,82 

Uporabnost čevelj 2,35 0,36 −0,12 −0,36 1,33 3,00 

Uporabnost plastenka 2,67 0,25 −0,77 0,50 1,75 3,00 

Uporabnost sponka 2,51 0,30 −0,7 1,46 1,00 3,00 

Uporabnost b 2,51 0,20 −0,28 0,09 1,83 3,00 

Utelešeni čevelj 1,29 1,56 1,98 7,05 0,00 12,00 

Utelešeni plastenka 1,20 1,35 1,50 2,90 0,00 8,00 

Utelešeni sponka 2,42 1,84 0,93 0,91 0,00 10,00 

Utelešeni b 1,66 1,19 1,30 2,78 0,00 7,33 
Opombe.  
a povprečje ocen za vse tri predmete, b povprečje ocen obeh ocenjevalk 

N = 327−340. SE za asimetričnost = 0,13−0,14; SE za sploščenost = 0,26−0,27 

                   

 

5.1 Skladnost med ocenjevalkama 
Za ovrednotenje skladnosti med ocenjevalkama pri točkovanju odgovorov na AUT so bili  

izračunani medrazredni korelacijski koeficienti (ICC (3, k); Shrout in Fleiss, 1979). Čeprav 

obstaja več različnih tipov ICC, je bil za naš primer ustrezen zgolj dvosmerni model mešanih 
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vplivov (ICC (3,k8)). Ocene ICC in njihovi 95% intervali zaupanja, izračunani po tem modelu, 

temeljijo na povprečni oceni konsistentnih ocenjevalcev. Medrazredni korelacijski koeficienti 

so bili tako izračunani za ocene fleksibilnosti, metodo povprečenje ter metodo na podlagi 

splošnega vtisa. Od vseh treh načinov točkovanja odgovorov sta bili ocenjevalki najbolj skladni 

pri točkovanju fleksibilnosti. Rezultat kaže na odlično stopnjo skladnosti med ocenjevalkama.9 

Pri metodi na podlagi splošnega vtisa je bila skladnost med ocenjevalkama dobra. Najnižja, a 

še vedno zmerna skladnost med ocenjevalkama, je bila pri odgovorih, ocenjenih z metodo 

povprečja za predmet sponka. Na splošno je zmerna do visoka skladnost pokazala, da sta 

ocenjevalki odgovore točkovali podobno, tako da je bilo pri nadaljnjih izračunih korelacijskih 

in regresijskih koeficientov njune ocene možno povprečiti. 

 

Tabela 2         

Skladnost med ocenjevalkama        

    95% interval zaupanja          F test s pravo vrednostjo 0 

Spremenljivke ICC (3,k) 
spodnja 
meja 

 zgornja 
meja  vrednost df1 df2  

Fleksibilnost čevelj b 0,93 0,92        0,95    14,58      331      331      *** 

Fleksibilnost plastenka b 0,88 0,85        0,91    8,52      332      332      *** 

Fleksibilnost sponka b 0,93 0,92        0,95    14,79      334      334      *** 

Fleksibilnost a 0,95 0,94        0,96    20,49      326      326      *** 

Splošni vtis čevelj b 0,62 0,53        0,70     2,66      334      334      *** 

Splošni vtis plastenka b 0,64 0,55        0,71     2,77      334      334      *** 

Splošni vtis sponka b 0,67 0,59        0,73     3,03      333      333      *** 

Splošni vtis a 0,76 0,70        0,81     4,20      331      331      *** 

Povprečenje čevelj b 0,64 0,55        0,71     2,76      331      331      *** 

Povprečenje plastenka b 0,71 0,64        0,77     3,43      332      332      *** 

Povprečenje sponka b 0,60 0,50        0,67     2,48      334      334      *** 

Povprečenje a 0,66 0,58        0,73     2,92      326      326      *** 

 
8 Spremenljivka k ponazarja število ocenjevalcev. V našem primeru je bil k = 2. 
9 Kriteriji so povzeti po članku Koo in Lija (2016). 
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Opombe. 
a povprečje ocen za vse tri predmete, b povprečje ocen obeh ocenjevalk 

* p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0, 001 

 

5.2 Skladnost med ocenami za različne predmete 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala skladnost med predmeti, ki ponazarja  

razlike/podobnosti v originalnosti, fleksibilnosti in drugih vidikih ustvarjalnosti med odgovori 

posameznikov za različne predmete. Na primer: v primeru, da je posameznik, po mnenju 

ocenjevalke, navedel približno enako originalne odgovore za vse tri predmete, je bil ICC višji. 

V nasprotnem primeru (npr. da je posameznik prejel visoko oceno za predmet čevelj, za 

plastenko pa nižjo), je bil ICC nižji. Tri načine točkovanja (tj. utelešenost, uporabnost in 

fluentnost) je izvedla samo ena ocenjevalka. Tako je bila najvišja skladnost med predmeti pri 

načinu fluentnost. Od načinov točkovanja originalnosti je metoda na podlagi splošnega vtisa 

dosegala višjo skladnosti. Najnižja skladnost med predmeti je bila pri uporabi kriterija 

uporabnosti. 

 

Tabela 3         

Skladnost med predmeti         

    
95% interval 

zaupanja          F test s pravo vrednostjo 0 

Spremenljivke 
ICC 
(3,k) 

spodnja 
meja 

zgornja 
meja   vrednost df1 df2  

Fleksibilnost ocenj. 1 0,72 0,67 0,77  3,60     326     652    *** 

Fleksibilnost ocenj. 2 0,70 0,64 0,75  3,30     326     652    *** 

Fleksibilnost b  0,74 0,68 0,78  3,79     326     652    *** 

Povprečenje ocenj. 2 0,42 0,30 0,52  1,73     326     652    *** 

Povprečenje ocenj. 1 0,28 0,13 0,41  1,39     326     652    *** 

Povprečenje b 0,37 0,24 0,48  1,59     326     652    *** 

Splošni vtis ocenj. 1 0,80 0,76 0,83  4,90     331     662    *** 

Splošni vtis ocenj. 2 0,63 0,56 0,70  2,71     331     662    *** 

Splošni vtis b 0,79 0,74 0,82  4,67     331     662    *** 
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Utelešeni ocenj. 1 0,60 0,52 0,67  2,49     330     660    *** 

Uporabnost ocenj. 1 0,29 0,14 0,41  1,40     329     658    *** 

Fluentnost ocenj. 1 0,86 0,83 0,88  6,88     329     658    *** 

Opombe.               
b povprečje ocen obeh ocenjevalk 

*** p < 0,001. * p < 0,05; ** p < 0,01 

  
5.3 Povezanost med obema načinoma ocenjevanja originalnosti odgovorov 

Da bi si odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje, smo izračunali korelacijo med metodo  

povprečenja in metodo na podlagi splošnega vtisa. Kot lahko razberemo iz Tabele 4, je bila 

pozitivna povezanost statistično značilna. Pravzaprav so se skoraj vsi načini točkovanja med 

seboj statistično značilno povezovali. Z izjemo kriterija uporabnosti so bile vse korelacije 

pozitivne. 

Tabela 4             
Povezanost med posameznimi načini točkovanja AUT, izračunana s 
Pearsonovim koeficientom korelacije        
Spremenljivke Fluentnost a    Fleksibilnost a, b  Splošni a, b   Povprečenje a, b   Uporabnost a  Utelešeni a   
Fluentnost a 1,00             
Fleksibilnost a, b 0,87 ** 1,00          
Splošni a, b 0,60 ** 0,66 ** 1,00        
Povprečenje a, b 0,26 ** 0,36 ** 0,57 ** 1,00      
Uporabnost a −0,13 * −0,05  0,02  −0,09  1,00    
Utelešeni a 0,70 ** 0,61 ** 0,39 ** 0,17 ** −0,28 ** 1,00  
Opombe.  
a povprečje ocen za vse tri predmete, b povprečje ocen obeh 
ocenjevalk 
N = 326−332, * p < 0,05; ** p < 0,01                 

 
 
5.4 Povezanost med fluentnostjo in preostalimi načini točkovanja 

Da bi si lahko odgovorili na vprašanje, ali je tudi pri našem vzorcu prišlo do neželene  

povezanosti fluentnosti s preostalimi načini točkovanja, smo izračunali korelacije med 

posameznimi predmeti in skupaj. Fluentnost se je najbolj statistično pomembno pozitivno 

povezovala s fleksibilnostjo (Tabela 5). Najvišja povezanost je bila za predmet sponka, najnižja 

za predmet plastenka. Prav tako visoka je bila povezanost metode na podlagi splošnega vtisa z 

oceno fluentnosti. Najvišja povezanost je bila za predmet plastenka, najnižja pa za predmet 

čevelj. Metoda povprečenja se ni statistično pomembno povezovala s fluentnostjo; najvišja 
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korelacija je bila za predmet sponka. Uporabnost se je negativno povezovala s fluentnostjo. 

Najvišja povezanost je bila za predmet plastenka. Utelešeni pristop se je statistično pomembno 

povezoval s fluentnostjo. Najvišja povezanost je bila za predmet sponka. 

 

Tabela 5          

Pearsonovi koeficienti korelacij med fluentnostjo in preostalimi načini točkovanja 
AUT    

Spremenljivke 
 Fluentnost 

čevelj   
Fluentnost 
plastenka   

     Fluentnost             
sponka         Fluentnost          a   

Fleksibilnost čevelj b 0,81 ** 0,57 **  0,56 ** 0,73 ** 

Fleksibilnost plastenka b 0,50 ** 0,79 ** 0,52 ** 0,68 ** 

Fleksibilnost sponka b 0,52 ** 0,57 ** 0,84 ** 0,72 ** 

Fleksibilnost a, b 0,74 ** 0,78 ** 0,79 ** 0,87 ** 

Splošni vtis čevelj b 0,53 ** 0,41 ** 0,42 ** 0,51 ** 

Splošni vtis plastenka b 0,41 ** 0,55 ** 0,46 ** 0,53 ** 

Splošni vtis sponka b 0,32 ** 0,40 ** 0,54 ** 0,46 ** 

Splošni vtis a, b 0,50 ** 0,55 ** 0,56 ** 0,60 ** 

Povprečenje čevelj b 0,16 ** 0,17 ** 0,22 ** 0,20 ** 

Povprečenje plastenka b 0,14 * 0,15 ** 0,19 ** 0,18 ** 

Povprečenje sponka b 0,09  0,08  0,23 * 0,13 * 

Povprečenje a, b 0,17 ** 0,20 ** 0,30 ** 0,26 ** 

Uporabnost čevelj  −0,12 * −0,06  −0,10  −0,10  

Uporabnost plastenka −0,13 * −0,16 ** −0,15 ** −0,16 ** 

Uporabnost sponka −0,03  −0,02  −0,03  −0,02  

Uporabnost a −0,13 * −0,11 * −0,10 * −0,13 * 

Utelešeni čevelj 0,61 ** 0,35 ** 0,43 ** 0,53 ** 

Utelešeni plastenka 0,35 ** 0,53 ** 0,36 ** 0,47 ** 

Utelešeni sponka 0,47 ** 0,41 ** 0,63 ** 0,56 ** 
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Utelešeni a 0,63 ** 0,56 ** 0,64 ** 0,70 ** 

Opombe.  
a povprečje ocen za vse tri predmete,  
b povprečje ocen obeh ocenjevalk 
N = 326−335, * p < 0,05; ** p < 0,01            

 

Zaradi visoke povezanosti fluentnosti s preostalimi načini točkovanja AUT (z izjemo metod  

povprečenja ter uporabnosti) (Tabela 5), smo po priporočilih Gillebaarta in sodelavcev (2013) 

ter Vartaniana in sodelavcev (2020) vse načine točkovanja (z izjemo metode povprečenja ter 

uporabnostjo) delili s fluentnostjo. Pri odgovarjanju na naslednje raziskovalno vprašanje smo 

uporabili še oba načina (tj. deljene in nedeljene ocene), medtem ko smo pri zadnjem vprašanju 

uporabili zgolj deljene ocene. 

 
 
5.5 Povezanost med načini točkovanja ter odprtostjo za izkušnje in njenimi 

facetami 
Z namenom, da bi preverili sočasno veljavnost uporabljenih načinov točkovanja, smo  

izračunali korelacije med slednjimi ter rezultati vprašalnikov BFI ter BFI-2 (delno – tj. zgolj 

za facete odprtosti). Kot je razvidno iz Tabele 6, se je v primerjavi z drugimi dimenzijami 

osebnosti, izmerjenih z BFI, odprtost za izkušnje v povprečju najvišje povezovala z vsemi 

načini točkovanja AUT, z izjemo uporabnosti. Z drugimi besedami, korelacije med vsemi 

načini točkovanja AUT, z izjemo uporabnosti, so bile zmerne, pozitivne in statistično značilne. 

V primeru, da smo določene načine točkovanja delili s fluentnostjo, so se korelacije precej 

znižale. Korelacije med preostalimi dimenzijami osebnosti in načini točkovanja so bile nizke 

in večinoma niso bile statistično pomembne. 

Posamezne facete odprtosti za izkušnje, še zlasti faceta intelektualna radovednost, kot tudi  

seštevek vseh treh facet, so se zmerno povezovale z vsemi načini točkovanja AUT, z izjemo 

uporabnosti. Med načini točkovanja sta se z njimi v povprečju najvišje povezovali fluentnost 

in fleksibilnost. Seštevek vseh treh poddimenzij višje korelira z vsemi načini točkovanja (z 

izjemo uporabnosti) kot pa dimenzija odprtost za izkušnje, izmerjena z BFI. V primeru, da smo 

določene načine točkovanja delili s fluentnostjo, so se korelacije precej znižale. 
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5.6 Napovedovanje odprtosti za izkušnje na podlagi različnih načinov 

točkovanja  

Z namenom, da bi ugotovili, kateri način točkovanja najboljše napoveduje višjo oceno  

odprtosti za izkušnje na vprašalnikih BFI in BFI-2, smo izvedli linearno multiplo regresijo 

(metoda enter), saj normalnost porazdelitve rezidualov omenjenih spremenljivk ni pomembno 

odstopala od normalne. Odvisne spremenljivke so bili načini točkovanja (fluentnost, 

fleksibilnost, deljena s fluentnostjo, originalnost, utelešenost, deljena s fluentnostjo, 

uporabnost), napovednik pa skupna vsota treh facet odprtosti na vprašalniku BFI-2. Prejšnji 

izračuni (Tabela 5) so pokazali, da so nekateri rezultati zelo odvisni od fluentnosti. Na podlagi 

tega smo se odločili, da bomo uporabili načine točkovanja, deljene s fluentnostjo, pri čemer je 

metoda povprečenja že v osnovi deljena z njo, tj. fluentnostjo. Od načinov točkovanja 

originalnosti smo uporabili metodo povprečenja, saj je imela slednja v povprečju višje 

korelacije s petimi velikimi kot metoda na podlagi splošnega vtisa. 

Kot je razvidno iz Tabele 7, načini točkovanja odgovorov na podlagi različnih dimenzij  

skupaj pojasnijo 14,10 % variance v ocenah odprtosti za izkušnje, pri čemer spremenljivki 

metoda povprečenja in fluentnost statistično pomembno prispevata k povečanju multiple 

korelacije z odprtostjo za izkušnje. Standardizirani koeficienti regresije so bili pri vseh treh 

predmetih statistično pomembni in najvišji pri ocenah fluentnosti. 

 

Tabela 7 

Regresijski koeficienti pri napovedovanju odprtosti za izkušnje na podlagi različnih načinov 

točkovanja AUT 

Skupaj      

  B SE B  β   R2 

Konstanta 11,36 9,26    

Fluentnost a 0,87 0,22           0,33 *** 

Fleks a, b/fluentnost a 3,34 4,36           0,06   

Povprečenje a, b  6,38 2,18           0,16 **  

Uporabnost a 1,83 2,24           0,05   

Utelešeni a /fluentnost a 3,95 3,41           0,06   
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          0,141 
 
 
čevelj      

  B SE B  β   R2 

Konstanta  28,28  4,99  *** 

Fluentnost čevelj  0,80 0,16          0,36 *** 

Fleks b/fluentnost čevelj 3,95 2,60          0,11   

Povprečenje b čevelj 1,54 1,38          0,06   

Uporabnost čevelj 1,77 1,22          0,08   

Utelešeni/fluentnost čevelj 3,39 2,39          0,08   

          0,126 

plastenka      

    B SE B  β   R2 

Konstanta  21,55 8,04    

Fluentnost plasten 0,52 0,16          0,23 *** 

Fleks b/fluentnost plasten 0,01 2,93          0,00   

Povprečenje b plasten 5,20 1,46          0,20 *** 

Uporabnost plasten 1,05 1,89          0,03   

Utelešeni/fluentnost plasten 2,63 2,65          0,06   

         0,109 

sponka      

     B SE B     β   R2 

Konstanta  41,94 0,14  *** 

Fluentnost sponka 0,62 0,18          0,26 *** 

Fleks b/fluentnost sponka 0,23 3,24          0,01   

Povprečenje b sponka 0,80 1,60          0,03   
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Uporabnost sponka −1,54 1,48        −0,06   

Utelešeni/fluentnost sponka −0,65 1,94        −0,20   

            0,74 
Opombe.  
a povprečje ocen za vse tri predmete, b povprečje ocen 
obeh ocenjevalk 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001       
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6 Razprava 

 

Cilj magistrske naloge je bila primerjava različnih načinov ocenjevanja AUT na podlagi  

njihove zanesljivosti ter veljavnosti. Zanesljivost posamezne metode smo preverjali z 

izračunom skladnosti med ocenjevalci in skladnosti med posameznimi predmeti. Pri 

preverjanju veljavnosti posamezne metode smo se osredotočili na njihovo sočasno veljavnost 

in pri tem uporabili vprašalnik velikih pet. 

Na osnovi rezultatov analize smo ugotovili, da sta bili ocenjevalki med seboj zmerno skladni.  

Poleg tega je primerjava skladnosti med predmeti za različne načine točkovanja pokazala, da 

so posamezniki navajali različno originalne oz. uporabne odgovore glede na posamezen 

predmet. Prav tako smo ugotovili, da se vsi načini točkovanja, z izjemo uporabnosti, različnih 

dimenzij ustvarjalnega potenciala med seboj statistično pomembno povezujejo. Znotraj 

posamezne dimenzije ustvarjalnega potenciala, tj. originalnosti, se načini točkovanja prav tako 

statistično pomembno povezujejo. Rezultati korelacij z velikimi petimi so pokazali, da se od 

dimenzij osebnosti samo odprtost za izkušnje in njene facete statistično značilno nizko 

povezuje z vsemi načini točkovanja, z izjemo uporabnosti. Po kontroli neželenega vpliva 

fluentnosti se je moč povezanosti zmanjšala. Rezultati regresije so pokazali, da so načini 

točkovanja, še posebej fluentnost, pomemben napovednik osebnostne dimenzije odprtost za 

izkušnje. 

 

 

6.1 Skladnost med ocenjevalkama 

Pri načinih ocenjevanja odgovorov različnih dimenzij divergentnega mišljenja (originalnost,  

fleksibilnost …) je skladnost med ocenjevalci zelo pomembna za njihovo zanesljivost. Naši 

rezultati za skladnost med ocenjevalkama za fleksibilnost se v večji meri ujemajo z rezultati, o 

katerih poročajo prejšnje raziskave (Madore idr., 2016; Vartanian idr., 2020). Skladnost med 

ocenjevalkama za oba načina točkovanja originalnosti je na splošno nekoliko nižja od 

predhodnih, a je še vedno zmerna (Hass idr., 2018; Shaw, 2021; Silvia idr., 2008; Vartanian 

idr., 2020). Da ocenjevalki nista bili povsem enotni pri ocenjevanju odgovorov, je še posebej 

očitno pri metodi povprečenja, kjer gre za ocenjevanja posameznih odgovorov. Čeprav sta 

ocenjevalki vnaprej prejeli tako navodila za ocenjevanje, ki so med drugim zajemala 
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opredelitve posameznih vidikov divergentnega mišljenja in splošno definicijo ustvarjalnosti, 

kot tudi primere odgovorov posameznih ocen, sta očitno imeli nekoliko drugačno razumevanje 

tako vidikov divergentnega mišljenja kot ustvarjalnosti na splošno. Razlike med 

ocenjevalkama v skladnosti ocen originalnosti odgovorov namigujejo na to, da je ocenjevanje, 

kljub želji narediti le-to objektivno (z vnaprej podanimi navodili in primeri), v osnovi vendarle 

precej subjektivno. Npr.: Ali je odgovor »čevelj bi uporabil kot hiško za miško« bolj/manj 

originalen od odgovora »čevelj bi uporabil kot lonec za rožo«, je nazadnje vendarle del presoje 

ocenjevalca. 

6.2 Skladnost med ocenami za različne predmete 

Raziskovalci so ugotovili, da različni vsakdanji predmeti generirajo različno število  

ustvarjalnih odgovorov (Barbot, 2018; Dumas idr., 2020a; Hass 2017a, 2017b). Tako smo tudi 

mi primerjali različne predmete glede na to, koliko originalnih, raznolikih, uporabnih 

odgovorov so ti sprožili. Posameznik je v povprečju navedel približno enako število odgovorov 

pri vseh treh predmetih, tj. približno sedem (Tabela 1). Prav tako je pri tem uporabil približno 

enako število različnih kategorij, tj. približno štiri (Tabela 1). To pomeni, da so se odgovori, ki 

jih je navedel, razlikovali v štirih funkcijah (npr. orožje, igrača, shranjevanje, pripomoček). Na 

podlagi rezultatov načina točkovanja originalnosti odgovorov na podlagi splošnega vtisa lahko 

sklepamo, da so posamezniki v povprečju navedli približno enako originalne odgovore za vse 

tri predmete. Nepričakovano je, da ne velja enako za metodo povprečenja. Morebitni razlog za 

razliko med načinoma je, da sta ocenjevalki pri metodi na podlagi splošnega vtisa odgovore 

ocenjevali bolj intuitivno, medtem sta pri ocenjevanju originalnosti po načinu povprečenja 

postopali bolj sistematično, a morda nepravilno. Na primer: raba, ki jo je opisoval odgovor, ne 

glede na to, pri katerem predmetu se je odgovor pojavil, je bila ocenjena enako. Primer: 

odgovor »lonček za rože« je bil ocenjen z enako oceno originalnosti tako pri plastenki kot pri 

čevlju. Največja razlika med predmeti je za dodatni kriterij uporabnosti. Tako je posameznik 

npr. navedel zelo uporabne odgovore za predmet sponka in bistveno manj uporabne za 

plastenko. Morebitni razlog ni različna stopnja uporabnosti predmetov, vendar gre verjetneje 

za problem subjektivnega določanja tega, kaj je v resnici uporabno in kaj ni. Dodaten problem 

predstavljajo običajne rabe predmetov (npr. plastenka: »recikliranje«), saj so le-te zelo 

uporabne. Tako smo morda lahko pri različnih predmetih odstranili različno običajne uporabe 

predmeta. 
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6.3 Povezanost med načinoma ocenjevanja originalnosti odgovorov 
Naloge divergentnega mišljenja nudijo več možnosti ocenjevanja. Najpogosteje 

raziskovalci ocenjujejo fluentnost, fleksibilnost in originalnost odgovorov, pri čemer je največ 

razhajanj glede načina ocenjevanja originalnosti (Reiter-Palmon idr., 2019). V naši raziskavi 

smo izbrali dva načina ocenjevanja originalnosti, metodo povprečenja in metodo na podlagi 

splošnega vtisa. Obe metodi spadata med subjektivne načine ocenjevanja odgovorov, saj 

ocenjevalec oceni stopnjo originalnosti odgovora brez od zunaj podanih kriterijev. Posledično 

se te metode smatrajo kot manj zanesljive in veljavne, saj je ocena originalnosti precej odvisna 

od mnenj, prepričanj in veščine ocenjevalca. Raziskave pa kažejo, da razlike niso tako velike 

(Benedek idr., 2013; Hass idr., 2018; Kaufman, 2019; Shaw, 2021; Silvia, 2008; Silvia idr., 

2012, 2017) in da je povprečen posameznik sposoben precej dobro oceniti stopnjo originalnosti 

določenega odgovora, tudi če nima jasno določenih kriterijev. Pri metodi povprečenja 

ocenjevalec oceni stopnjo originalnosti vsakega posameznega odgovora, nato pa te ocene 

povprečimo, da dobimo povprečen rezultat za posamezni predmet. Ker gre za časovno 

zahtevno metodo, so Silvia in sodelavci (2009a) predlagali metodo na podlagi splošnega vtisa, 

pri kateri ocenjevalec pogleda vse odgovore za en predmet in poda skupno oceno originalnosti 

za vse odgovore. Načeloma je ta metoda manj zanesljiva, vendar Shaw (2021) ugotavlja, da je 

primerljiva z metodo povprečenja in da bosta ta dva različna načina ocenjevanja dala podobne 

rezultate. Tako smo predpostavljali, da bosta načina ocenjevanja originalnosti odgovorov 

visoko povezana, saj merita isto dimenzijo divergentnega mišljenja na podoben način, torej na 

isti ocenjevalni lestvici. 

Naši rezultati se v večji meri ujemajo z rezultati, o katerih poročajo Vartanian in sodelavci  

(2020) ter Shaw (2021). Tako smo predpostavljali, da bosta načina ocenjevanja originalnosti 

odgovorov močno visoko in statistično značilno povezana, saj merita isto dimenzijo 

divergentnega mišljenja. Povezanost med metodo povprečenja in metodo splošnega vtisa je 

bila nižja od referenčnih (r = 0,88, p < 0,001; Shaw, 2021), a še vedno srednje visoka (r = 0,57; 

p < 0,01). Na nižjo povezanost lahko vpliva natančnost navodil glede ocenjevanja, kako 

upoštevamo nesmiselne odgovore oz. običajne odgovore, poleg tega pa ima lahko vsak 

ocenjevalec nekoliko drugačen pogled na ustvarjalnost. 

 

6.4 Povezanost fluentnosti s preostalimi načini točkovanja 
Ocenjevanje fluentnosti odgovorov, tj. končnega števila ustvarjalnih odgovorov, je v  
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primerjavi z ocenjevanjem njihove originalnosti preprostejše in manj dvoumno. Po drugi strani 

je za fluentnost pogosto značilna zmerna do visoka povezanost z originalnostjo odgovorov 

(Forthmann idr., 2018; Plucker idr., 2011; Tanis, 2017; Vartanian idr., 2020). To pomeni, da 

več odgovorov bo posameznik navedel, večja je verjetnost, da bodo ti edinstveni. Torej – 

originalnost je odvisna od fluentnosti. Ta pojav se imenuje neželeni vpliv fluentnosti. Tudi mi 

smo želeli preveriti, ali je v naši raziskavi do njega prišlo. Podobno kot v raziskavi Vartaniana 

in sodelavcev (2020) se je fluentnost najbolj statistično pomembno pozitivno povezovala s 

fleksibilnostjo. Zelo visoko se je povezovala tudi z utelešenim pristopom. Čeprav naj se ne bi 

subjektivni načini točkovanja originalnosti odgovorov povezovali s fluentnostjo (glej Shaw, 

2021; Silvia idr., 2008), je bila povezanost metode na podlagi splošnega vtisa z oceno 

fluentnosti visoka, a vseeno nižja kot v raziskavi Vartaniana in sodelavcev (2020). Nekoliko 

nižja je bila povezanost z metodo povprečja. Uporabnost se je v skladu s pričakovanji (glej 

Vartanian idr., 2020) negativno povezovala s fluentnostjo. To pomeni, da več odgovorov kot 

je posameznik napisal, manj so bili uporabni. Povezanost med posameznimi načini točkovanja 

lahko pojasnimo na podlagi dejstva, da vsi merijo isti konstrukt, tj. ustvarjalni potencial. Če je 

ta povezanost zelo visoka, je smiselnost uporabe določene metode pod vprašajem. Na podlagi 

naših rezultatov lahko zaključimo, da je na metodo povprečja v primerjavi z drugimi načini 

točkovanja fluentnost najmanj vplivala. 

 

6.5 Povezanost med vidiki ustvarjalnega potenciala (fluentnost, fleksibilnost, 

originalnost, uporabnost, utelešenost) in petimi velikimi 
Osebnostne lastnosti so pogosto, nekatere celo predvidljivo povezane z ustvarjalnim  

potencialom. To pomeni, da imajo lahko posamezniki določene lastnosti in sposobnosti, ki so 

ugodne ali neugodne za ustvarjalnost. Odprtost za izkušnje, ena izmed velikih pet dimenzij 

osebnosti, se najbolj močno in dosledno povezuje z ustvarjalnostjo (Feist, 1998; Da Costa 

2015; Ma, 2009; Puryear idr., 2017). Povezanost drugih osebnostnih dejavnikov z 

ustvarjalnostjo je manj jasna, a običajno je le-ta nizka. Iz Tabele 6 je razvidno, da se naši 

rezultati v določeni meri ujemajo z rezultati, o katerih poročata metaanalizi Puryearja in 

sodelavcev (2017) ter Da Costa in sodelavcev (2015) in številne druge raziskave (npr. Shaw, 

2021; Silvia idr., 2008, 2009a). Tako se je odprtost za izkušnje podobno, ne glede na to, s 

katerim vprašalnikom smo jo merili, pričakovano najvišje povezovala z vsemi načini 

točkovanja, z izjemo uporabnosti. Povezava med ustvarjalnostjo in odprtostjo je smiselna, saj 

so posamezniki z visoko izraženo odprtostjo za izkušnje bolj radovedni in domiselni in imajo 
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posledično pri reševanju problemov na voljo širši nabor misli in strategij, ki jih lahko 

kombinirajo v bolj originalne ideje (Feist, 1998; Ma, 2009). Poddimenzije odprtosti za izkušnje 

kot njihov seštevek so se še nekoliko bolj povezovali z vidiki ustvarjalnega potenciala v 

primerjavi z odprtostjo za izkušnje, izmerjene z BFI. Moč povezave med faceto intelektualna 

radovednost ter načini točkovanja lahko razložimo z dejstvom, da bolj kot je posameznik 

angažiran za iskanje in kopičenje informacij, večja je njegova zbirka znanja in višja je 

verjetnost za edinstvene, originalne ideje. Nekoliko presenetljivo nizka je bila moč povezave 

med faceto ustvarjalna domišljija in načini točkovanja. Ta faceta oz. nabor postavk, ki jo meri 

vprašalnik BFI-2, se nam zdi problematična. Predpostavljamo, da ima na te postavke večji 

vpliv samopodoba in/ali socialna zaželenost. Prav tako v skladu s pričakovanji so se preostale 

osebnostne dimenzije nižje in po večini statistično nepomembno povezovale z načini 

točkovanja. Ker smo pri izračunu korelacij med posameznimi načini ocenjevanja (Tabela 5) 

ugotovili, da je povezanost s fluentnostjo visoka za skoraj vse načine točkovanja (za posamezen 

predmet ter povprečje vseh treh predmetov) in smo želeli pri nadaljnjih analizah uporabiti 

»čiste« načine točkovanj, smo jih delili s fluentnostjo. Posledično so se vse korelacije precej 

znižale. Sklepamo lahko, da je ocena fluentnosti največ prispevala k moči povezave. 

 

6.6 Različni vidiki ustvarjalnega potenciala (fluentnost, fleksibilnost, 

originalnost, uporabnost, utelešenost) kot napovednik odprtosti za izkušnje 
Raziskave divergentnega mišljenja pogosto napovedujejo različne načine točkovanja na  

podlagi odprtosti za izkušnje, kot tudi kognitivnih sposobnosti, vpogleda itd. (glej Shaw, 2021; 

Silvia idr., 2009b; Weiss idr., 2021). Ker nas je zanimalo, v kolikšni meri vsi vidiki ocenjevanja 

prispevajo k pojasnjeni varianci odprtosti za izkušnje, smo kot napovednik vzeli načine 

točkovanja.10 Tako lahko velikost R2 razumemo kot mero veljavnosti. Ker smo želeli ugotoviti, 

ali je kakšen predmet še posebej uspešen pri napovedovanju odprtosti za izkušnje, smo 

regresije delali ločeno. Ugotovili smo, da so med predmeti razlike, pri čemer lahko z uporabo 

ocenjevanja originalnosti in fluentnosti odgovorov za predmet čevelj bolje napovemo odprtost 

za izkušnje v primerjavi z drugima dvema predmetoma. Povedano drugače, rezultati 

ponazarjajo, da originalnost (metoda povprečja) ter fluentnost statistično pomembno prispevata 

 
10 Zavedamo se, da je možno predpostavljati tudi obratno situacijo, torej, da je odprtost tista, ki pojasnjuje 
posameznikovo kapaciteto divergentnega mišljenja. Kljub temu smo se odločili za stališče, da naj bi vidiki 
ocenjevanja preizkušnje divergentnega mišljenja pojasnjevali odprtost za izkušnje. Dodatni razlog je ta, da smo 
primarno želeli preveriti veljavnost preizkušnje divergentnega mišljenja oz. ocen točkovanja in je bila osebnost 
uporabljena kot sredstvo za njeno preverjanje. 
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k povečanju multiple korelacije z odprtostjo za izkušnje. Morebitni razlogi za razlike med 

predmeti so naslednji: prejšnje izkušnje z njimi ter posledično njihovo boljše poznavanje, 

njihova prisotnost tekom reševanja vprašalnikov (npr. plastenka na mizi) itd. (George in Wiley, 

2020; Madore idr., 2016; Silvia idr., 2017). Rezultati potrjujejo izsledke prejšnjih raziskav, 

namreč da sta ustvarjalni potencial in osebnost povezana. 

 

6.7 Pomembnost raziskave 
Raziskava predstavlja pomemben prispevek k teoriji in praksi na področju ustvarjalnosti v  

slovenskem prostoru, saj podobne objavljene raziskave na to temo še ni bilo. Nazorna 

primerjava različnih načinov točkovanja odgovorov AUT, opisana v poglavju Pregled 

področja, kot tudi Navodila, ki so jih prejeli ocenjevalci in se nahajajo v Prilogi, bodo 

omogočili boljše ocenjevanje testov divergentnega mišljenja v prihodnje. Poleg tega gre po 

našem vedenju za prvo objavljeno delo, ki preučuje sočasno veljavnost in notranjo skladnost 

utelešene metode. Hkrati naj bi bil prvič pri raziskovanju divergentnega mišljenja uporabljen 

vprašalnik, ki meri tudi facete osebnostnih dimenzij (BFI-2), za katerega rezultati kažejo na 

višjo stopnjo povezanosti z ocenami točkovanj odgovorov na AUT. Prav tako gre po naši 

vednosti za prvo objavljeno raziskavo, ki med drugim raziskuje veljavnost in zanesljivost 

metode povprečja in metode na podlagi splošnega vtisa za predmeta čevelj in plastenka. Metodi 

namreč še nista bili uporabljeni na teh dveh predmetih, saj sta do zdaj bili uporabljeni zgolj na 

omejenem številu predmetov (Forthman 2016, 2017; 2019; Hass, 2015; Hass idr., 2018; 

Nusbaum in Silvia, 2011; Shaw, 2021; Silvia 2008, 2011; Silvia idr., 2008, 2009a; Vartanian 

2019, 2020). Na podlagi rezultatov lahko rečemo, da metodi izkazujeta zmerno zanesljivost, 

metoda povprečenja pa tudi sočasno veljavnost, pri čemer se z uporabo predmeta čevelj, za 

razliko od plastenke, nekoliko bolje napoveduje odprtost za izkušnje. 

 

6.8 Omejitve raziskave in priporočila pri nadaljnjem raziskovanju 

Morebitna pomanjkljivost pričujoče naloge je neuporaba objektivnih načinov točkovanja  

odgovorov na AUT. Vendar, kot že omenjeno pri samem opisu metod, metode na osnovi 

statistične redkosti odgovorov niso povsem objektivne. Najbolj obetavna podskupina 

objektivnih metod so metode, ki temeljijo na rudarjenju besedil. Čeprav se model LSA v tujih 

raziskavah divergentnega mišljenja zelo pogosto uporablja, računalniških orodij za njegovo 

manipulacijo v slovenščini trenutno primanjkuje. V ta namen bi bilo možno uporabiti druge 
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modele rudarjenja besedil (npr. GloVe in Word2Vec, ki se učita na podlagi vsebin spletnih 

strani, med drugim spletne strani Google News (Dumas idr., 2020a)). 

Prav tako je bila pri utelešenem pristopu uporabljena zgolj ena od šestih (oz. potencialno  

trinajstih) »utelešenih« kategorij kot tudi zgolj en ocenjevalec. Posledično ne moremo biti 

prepričani o objektivnosti metode kot tudi o njeni zanesljivosti (skladnost med ocenjevalci za 

to metodo ni bila izračunana). Morebitna pomanjkljivost pričujoče raziskave je, da smo 

neustrezne, ponavljajoče se, manjkajoče itd. odgovore iz podatkov odstranjevali sproti. 

Priporočamo, da se kljub dolgotrajnosti postopka podatke vnaprej sčisti. Prav tako smo po 

priporočilih prejšnjih raziskovalcev določene načine točkovanja delili z oceno fluentnosti. S 

tem smo res da dobili »čiste« ocene, a se je del ustvarjalnosti, ki jo pojasni fluentnost, s tem 

izgubil. Svetujemo, da se kljub morebitnim visokim korelacijam med načini točkovanja, le-teh 

ne deli s fluentnostjo. V pričujoči nalogi nismo preverjali drugih tipov veljavnosti načinov 

točkovanja (npr. napovedne in konvergentne veljavnosti). Prav nismo ocenjevali četrte 

dimenzije divergentnega mišljenja, tj. elaboracije. Ker gre za najmanj raziskano dimenzijo 

(Reiter-Palmon idr., 2019), svetujemo nadaljnje raziskovanje. 

Predpostavka, da naj ne bi bilo med metodo povprečja in metodo na podlagi splošnega vtisa  

razlik v sočasni veljavnosti, je razlog, da se Shaw (2021) preizprašuje o smiselnosti uporabe 

metode povprečja. Na podlagi lastne izkušnje ocenjevanja odgovorov dodajamo, da je 

ocenjevanje ustvarjalnosti odgovorov zgolj po metodi na podlagi splošnega vtisa brez 

predhodnih izkušenj skoraj nemogoče. Ocenjevalec naj najprej vrednoti odgovor za 

odgovorom (morda z metodo povprečnega točkovanja ali kakšno drugo) in šele nato, ko je že 

seznanjen z vsemi možnimi odgovori in je pridobil občutek za to, kaj je zares ustvarjalno, 

uporabi omenjeno metodo. 

Na osnovi ugotovitev raziskovalcem, ki želijo uporabiti AUT za merjenje ustvarjalnosti, 

priporočamo, da pri točkovanju originalnosti, kljub dolgotrajnosti postopka, uporabijo metodo 

povprečenja, fluentnost in fleksibilnost, ter morda opustijo dodatni kriterij uporabnosti ter 

utelešeni pristop. Prav tako priporočamo, da se uporabi več kot en predmet, da odgovore 

ocenjujeta vsaj dva ocenjevalca in da se ustvarjalnost ocenjuje zgolj na ustreznih odgovorih, 

torej vnaprej prečiščenih. Prihodnjim raziskovalcem se dodatno svetuje, da so še posebej 

pozorni na vplive na točkovanje (npr.: število ocenjevalcev, odmerjeni čas reševanja 

preizkušnje itd.; glej podpoglavje 2.5), da so o svojih odločitvah glede njih transparentni in da 

razlagajo rezultate z ozirom nanje. V tem jim je lahko v pomoč poglavje Vplivi na ocenjevanje 

preizkušenj divergentnega mišljenja pričujoče naloge. 
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6.9 Interdisciplinarnost raziskave 
Tema ustvarjalnosti je že sama po sebi interdisciplinarna. Povezuje namreč raziskovalce iz  

naravoslovnih, družboslovnih ter humanističnih ved, vse, kar obsega tudi kognitivna znanost. 

Pričujoče delo primarno posega na področje psihologije, predvsem zaradi načina zbiranja 

podatkov in uporabljenih merskih instrumentarijev, čeprav se slednje uporablja tudi v drugih 

disciplinah (glej Jauk idr., 2012; Madore idr., 2019; Vartanian idr., 2020). Metoda točkovanja, 

osnovana na utelešeni kogniciji, neposredno posega na področje kognitivne znanosti. Statistika 

je bila uporabljena kot orodje pri raziskovanju podatkov in nadaljnji analizi. Raziskava je 

zajemala veliko število podatkov in različnih spremenljivk. Brez urejenosti in možnosti 

združevanja več spremenljivk v eno samo oceno, koreliranja spremenljivk med sabo in 

napovedovanja ene na osnovi druge bi precej težje izluščila odgovore na zastavljene hipoteze. 
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7 Zaključek 

 
 
 

Cilj magistrske naloge je bil primerjava različnih načinov ocenjevanja/točkovanja AUT na  

podlagi njihove zanesljivosti ter veljavnosti. Zanesljivost posamezne metode smo preverjali z 

izračunom skladnosti med ocenjevalkama in skladnosti med rezultati pri različnih predmetih. 

Pri preverjanju veljavnosti posamezne metode smo se osredotočili na njihovo sočasno 

veljavnost in pri tem uporabili vprašalnik velikih pet. 

    Na osnovi rezultatov analize smo ugotovili, da sta bili ocenjevalki pri ocenjevanju 

originalnosti in fleksibilnosti odgovorov na AUT med seboj zmerno (originalnost) do visoko 

(fleksibilnost) skladni. Naši rezultati se v večji meri ujemajo z rezultati prejšnjih raziskav. 

Primerjava skladnosti med predmeti za različne načine točkovanja je pokazala, da so 

posamezniki navedli približno enako število ustvarjalnih odgovorov pri vseh treh predmetih. 

Ti odgovori so se v povprečju razvrščali v štiri različne kategorije (npr. orožje, igrača, 

shranjevanje, pripomoček itd.). Ali podobno velja tudi za število originalnih odgovorov, je bilo 

v našem primeru odvisno od uporabljene metode ocenjevanja originalnosti odgovorov. Tako 

je po metodi ocenjevanja originalnosti odgovorov na podlagi splošnega vtisa posameznik v 

povprečju navedel približno enako originalne odgovore za vse tri predmete. To ne velja za 

drugo metodo ocenjevanja originalnosti, ki smo jo uporabili, tj. metodo povprečenja. Čeprav 

ocenjevanje odgovorov po metodi povprečenja poteka bolj sistematično od metode na podlagi 

splošnega vtisa, je med samim ocenjevanjem najverjetneje prišlo do nepravilnosti. Največ 

razlik med predmeti je bilo za dodatni kriterij uporabnosti. To pomeni, da je posameznik za 

določen predmet navedel zelo uporabne odgovore, za drugega pa bistveno manj. Morebitni 

razlog ni različna stopnja uporabnosti predmetov, vendar je bil verjetneje problem subjektivno 

razumevanje uporabnosti. Ta problem bi v prihodnje lahko razrešili s tem, da bi udeležence 

vnaprej seznanili s primeri originalne rabe posameznih predmetov, ki jih ljudje pogosto 

navajajo. Prav tako smo ugotovili, da se vsi načini ocenjevanja odgovorov, z izjemo 

uporabnosti, med seboj statistično pomembno povezujejo. To je bilo pričakovano, saj vsi 

merijo ustvarjalni potencial. Znotraj posamezne dimenzije ustvarjalnega potenciala, tj. 

originalnosti, sta se načina točkovanja prav tako statistično pomembno povezovala. To je bilo 

pričakovano, saj merita isto dimenzijo divergentnega mišljenja. Naši rezultati se v večji meri 

ujemajo z rezultati, o katerih poročajo prejšnje raziskave. Rezultati korelacij z velikimi petimi 

so pokazali, da se od dimenzij osebnosti samo odprtost za izkušnje in njene facete statistično 
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značilno zmerno povezuje z vsemi načini točkovanja, z izjemo uporabnosti. Korelacije smo 

računali tudi z nekoliko spremenjenimi ocenami določenih načinov točkovanja. Potem ko smo 

ugotovili, da se fluentnost močno povezuje (t. i. pojav neželenega vpliva fluentnosti) s 

preostalimi vidiki divergentnega mišljenja, smo jih po priporočilih prejšnjih raziskav z njo 

delili. S tem se je moč korelacij precej zmanjšala, po čemer lahko sklepamo, da je ocena 

fluentnosti tisti način točkovanja, ki je največ prispeval k moči povezave. Rezultati regresije 

so pokazali, da so načini točkovanja, še posebej ocene fluentnosti, pomemben napovednik 

osebnostne dimenzije odprtost za izkušnje. Rezultati potrjujejo izsledke prejšnjih raziskav, 

namreč da sta ustvarjalni potencial in osebnost povezana. 

     Naloga ima med drugim dve ključni pomanjkljivosti. Prvič, vse neustrezne, ponavljajoče 

se, manjkajoče itd. odgovore smo iz podatkov odstranjevali sproti, torej za vsak način 

točkovanja posebej. S tem obstaja verjetnost, da je kakšen neprimeren odgovor vseeno ostal v 

končnih podatkih oz. da je bil kakšen ustvarjalen odgovor pomotoma odstranjen. Priporočamo, 

da se kljub dolgotrajnosti postopka podatke vnaprej sčisti. Drugič, v nasprotju z izsledki 

prejšnjih raziskav, ki svetujejo, da se v primeru neželenega vpliva fluentnosti, torej visokih 

korelacij med oceno fluentnosti in preostalimi načini točkovanja (npr. Vartanian idr., 2020), 

raziskovalce nagovarjamo, da ocen točkovanja ne delijo s fluentnostjo. Čeprav naj bi bile 

končni rezultat »čiste« ocene, domnevamo, da se del ustvarjalnosti, ki jo lahko pojasni 

fluentnost, s tem izgubi. 

V pričujoči nalogi nismo preverjali zgolj enega tipa veljavnosti načinov točkovanja. Morda  

bi v prihodnje lahko preverjali tudi druge tipe veljavnosti uporabljenih metod (npr. napovedne 

in konvergentne veljavnosti). Prav tako nismo ocenjevali četrte dimenzije divergentnega 

mišljenja, tj. elaboracije. Ker gre za najmanj raziskano dimenzijo (Reiter-Palmon idr., 2019), 

svetujemo nadaljnje raziskovanje. 

Raziskava predstavlja pomemben prispevek k teoriji in praksi na področju ustvarjalnosti v  

slovenskem prostoru. Nazorna primerjava različnih načinov točkovanja odgovorov v 

teoretičnem delu naloge kot tudi natančen opis navodil, ki so jih prejeli ocenjevalci, bo 

prihodnjim raziskovalcem divergentnega mišljenja omogočila lažje in boljše ocenjevanje 

preizkušenj divergentnega mišljenja. Poleg tega gre po našem vedenju za prvo objavljeno delo, 

ki preučuje sočasno veljavnost in notranjo skladnost utelešene metode ocenjevanja 

ustvarjalnosti odgovorov. Hkrati naj bi bil prvič pri raziskovanju divergentnega mišljenja 

uporabljen vprašalnik, ki meri tudi facete osebnostnih dimenzij (BFI-2), za katerega kažejo 

rezultati na višjo stopnjo povezanosti z ocenami točkovanj odgovorov na AUT. Prav tako gre 

po naši vednosti za prvo objavljeno raziskavo, ki med drugim raziskuje veljavnost in 
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zanesljivost metode povprečja ter metode na podlagi splošnega vtisa za predmeta čevelj in 

plastenka. Kot je bilo ugotovljeno v prejšnjih raziskavah, različni predmeti generirajo različno 

število ustvarjalnih odgovorov in torej ni vseeno, kateri vsakdanji predmet raziskovalec izbere. 
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9 Dodatek 

  

Namen spodaj navedenih splošnih navodil (poglavje 1), definicij (poglavje 2) in opisa 

določenih metod točkovanja odgovorov (poglavje 3) je doseči čim večjo enotnost ter čim višjo 

skladnost med ocenjevalci pri točkovanju odgovorov na AUT. 

 

 

Poglavje 1: SPLOŠNA NAVODILA za ocenjevalca/-e AUT (subjektivne metode) 

 

0. Primeren ocenjevalec AUT je lahko posameznik, ki dobro pozna področje ustvarjalnosti in 

ima izkušnje s podobnim načinom ocenjevanja (Shaw, 2021; Silvia idr., 2008). Ni torej 

potrebno, da je ocenjevalec strokovnjak na specifičnem področju ustvarjalnosti (Amabile, 

1982; Hass idr., 2018). 

 

1. Pred začetkom točkovanja ocenjevalec pregleda vse odgovore. Tako se seznani z razponom 

ustvarjalnosti, značilne za ta vzorec (z drugimi besedami – dobi občutek, kaj je to ustvarjalno), 

in se izogne precenjevanju prvih odgovorov. 

 

2. Shaw (2021) celo svetuje, da vsak ocenjevalec pred samim točkovanjem za vajo oceni 

majhen podsklop odgovorov. Ocenjevalci dobljene ocene nato med seboj primerjajo. 

Dogovorijo se za kriterij izjemnosti (ocena 5), nadpovprečnosti (4), povprečnosti (3), delne 

originalnosti (2) in popolne neoriginalnosti (1) odgovorov. Npr. originalnost odgovorov za 

sponko11 po metodi povprečenja: ocena 1: »spenjanje risalnih listov«; ocena 2: »sponka za 

denar«; ocena 3: »okrasek iz žice«; ocena 4: »luknjanje pirhov«; ocena 5: »sveder za mehkejši 

material«. 

 
11 Sponka ima tako v slovenščini kot v angleščini več pomenov; lahko pomeni lasno sponko (ang. hair clip), 
varnostno zaponko/sponko (ang. safety clip) ali pa sponko za papir (ang. paper clip). Guilford (1960, 1978) 
omenja varnostno zaponko, medtem ko večina raziskovalcev (npr. Dippo in Kudrowitz (2013), Tanis (2017), 
George in Wiley (2019), Shaw (2021)) uporablja sponko za papir (tako kot mi). 
Prav tako se morajo ocenjevalci odločiti, ali se bodo odgovori, ki omenjajo rabo VEČ sponk (množina 
namesto ednine), sploh upoštevali. Temu problemu se lahko izognemo, če raziskovalci že v navodilih za 
udeležence napišejo, ali gre za alternativne rabe sponke (ed.) ali sponk (mn.). Podobno velja za razčlembo 
predmeta (čevelj – uporaba zgolj vezalk). 
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Prav tako se ocenjevalci dogovorijo, kateri odgovori so preveč splošni, neprimerni in 

ponavljajoči se, ter kako bodo v teh primerih postopali (več o tem v drugem poglavju). 

 

3. Reiter-Palmon in sodelavci (2019) svetujejo, da vsak ocenjevalec vnaprej dobi seznam 

običajnih rab posameznega predmeta (za specifičen vzorec) in tako pri ocenjevanju nato lažje 

izključi takšne odgovore. 

 

4. Ocenjevalci morajo biti med seboj složni o tem, kako bodo definirali ustvarjalnost, 

originalnost, ponavljanje in neprimernost odgovorov ter katere metode točkovanja bodo 

uporabljali.12 

 

5. Ocenjevalec mora odgovore ocenjevati spočit. Kognitivna (pre)obremenjenost je negativno 

povezana s skladnostjo med ocenjevalci (Forthman idr., 2017). 

 

6. Ocenjevalec mora biti pri točkovanju konsistenten (med seboj podobne odgovore podobno 

oceni) (Hass idr., 2018). 

 

7. Ocenjevalec ocenjuje samostojno, ločeno oz. neodvisno od drugih ocenjevalcev (Shaw, 

2021; Silvia idr., 2008;). 

 

 

Poglavje 2: DEFINICIJE 

Definicija ustvarjalnosti 

Po standardni definiciji ustvarjalnosti je ustvarjalno tisto, kar je hkrati originalno in 

uporabno/ustrezno (Runco in Jaeger, 2012). 

 

Definicija originalnosti 

Po mnenju Guilforda in sodelavcev je enačenje originalnosti z novostjo (kar je pogosta praksa) 

problematično, saj je težko definirati, kaj je zares »novo« (Wilson idr., 1953). Zato originalno 

idejo operacionalizirajo kot idejo, ki je oddaljena od vsakdanje rabe (ang. remote; npr. sponka: 

»palčke za sushi«), se redko pojavlja v vzorcu (ang. uncommon; tj. neke vrste subjektivna ocena 

 
12 Nekateri raziskovalci zagovarjajo uporabo subjektivnih oz. implicitnih definicij ustvarjalnost; to pomeni, da 
vsak ocenjevalec ocenjuje po lastni presoji o tem, kaj je to ustvarjalno (npr. Runco in Charles, 1993). 
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statistične redkosti posameznega odgovora) ter izraža premetenost (ang. clever). Originalnost 

razumejo kot enega izmed najpomembnejših vidikov ustvarjalnega mišljenja, a ne edinega. 

Podobnega mnenja sta Runco in Jaeger (2012, str. 92), ki pravita: »Originality is vital for 

creativity but is not sufficient.« 

 

Definicija NA (ang. not asssigned) oz. praznih odgovorov in nedokončanih odgovorov 

Ocenjevalci se morajo vnaprej dogovoriti, kako bodo obravnavali nedokončane odgovore. 

Obstajata dve možnosti. Lahko jih ignorirajo/ne upoštevajo ali pa jih ocenijo z 0 (enako kot 

dobesedna ponavljanja). Oba načina, vsak na svoj način, vplivata na izračun ocene fluentnosti, 

na metodo točkovanja (glej 3. poglavje) itd. 

 

Definicija ponavljanja oz. podobnosti odgovorov 

Zelo malo oz. nič člankov se ukvarja s problemom ponavljanja odgovorov. Ključnega pomena 

je vnaprejšnji dogovor med ocenjevalci, kako definirati ponavljanje in kako obravnavati takšne 

odgovore, saj ponavljanje vpliva na izračun fluentnosti ter na nekatere metode (npr. točkovanje 

povprečja). 

Ponavljanje lahko definiramo na tri načine oz. ponavljajoče se odgovore lahko razvrstimo glede 

na tri kategorije: 

a) kategorija 1: Odgovor se dobesedno ponovi (npr. čevelj: »za prenos vode«, »prenos vode«); 

ponavljanje v najstrožjem pomenu/najbolj očitno. 

b) kategorija 2: Gre za zelo podoben odgovor (npr. čevelj: »za lovljenje majhnih ribic«, »za 

lovljenje metuljev«). 

c) kategorija 3: Gre za manj podoben odgovor (npr. plastenka: »gradbeni material«, 

»izolacija«; sponka: »nakit«, »uhan«, »obesek«, »prstan«; plastenka: »žoga«, »igrača«; 

plastenka: »pihalo«, »flavta«). Pri takšnem ponavljanju gre velikokrat za nadpomenke 

(gradbeni material, pihalo) in podpomenke (izolacija, flavta). Ocenjevalci se morajo odločiti, 

ali bodo upoštevali oba ali samo en odgovor (in to katerega – podpomenko ali nadpomenko). 

Primer plastenke: ocenjevalec se lahko odloči, da bo udeležencu dal točko tako za »igračo« kot 

za »žogo«. Recimo, da je udeleženec imel v mislih tudi druge tipe igrač (npr. lopar, kegelj itd.). 

 

 

Definicija dvoumnosti 

Ocenjevalec včasih naleti na primere odgovorov, pri katerih ni prepričan, kaj je udeleženec z 

njimi mislil. Primer: čevelj/plastenka: »za smeti«. V tem primeru je ocenjevalec postavljen 
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pred dilemo: je v odgovoru mišljeno, da se čevelj/plastenka vrže v smeti ali se čevelj/plastenka 

uporabi kot koš za smeti/prostor za shranjevanje smeti? Takšne in podobne primere je dobro 

predebatirati z drugimi ocenjevalci, potem ko so vsi ocenjevanje že zaključili. 

 

Definicija uporabnosti/primernosti13 

Tako kot originalnost se tudi učinkovitost (ang. effectiveness; Runco in Jaeger, 2012) pojavlja 

v več različnih oblikah: uporabnost (ang. usefulness), primernost (ang. appriopriateness), 

prileganje/ustreznost (ang. fit) koristnost (ang. utility) in vrednost (ang. value). Reiter-Palmon 

in sodelavci (2009) dodajo še izvedljivost/uresničljivost (ang. feasibility/viability) ter 

praktičnost (ang. practicality), Madore in sodelavci (2016) pa tudi možnost (ang. 

possibility/probability). 

Uporaben odgovor je torej učinkovit, primeren, koristen, izvedljiv/uresničljiv oz. možen in 

praktičen. Diedrich in sodelavci (2015) dodajajo še, da je ocenjevanje oz. točkovanje 

uporabnosti odgovorov manj premočrtno in enostavno kot točkovanje njihove originalnosti. 

Komentar: čeprav se uporabnost (ang. usefulness) pogosto enači s primernostjo (ang. 

appropriateness), menim, da med njima obstaja razlika. Primer: čevelj: »spomin na otroštvo« 

je primeren, a neuporaben/nepraktičen odgovor. Poleg tega ostaja odprto vprašanje, kako 

definirati praktičnost. Bi bili odgovori, kot npr. čevelj »za okras«, »skulptura«, »da sem lepši«, 

ocenjeni kot manj uporabni ali enako uporabni kot npr. sponka »za vlamljanje«? Tukaj 

posegamo na področje vrednot ocenjevalca (tj. kakšno vrednost le-ta pripisuje estetiki in 

kakšno funkcionalnosti oz. praktičnosti). 

V našem primeru smo odgovor definirali kot uporaben, če je bil v prvi vrsti 

izvedljiv/uresničljiv/možen, v drugo primeren in ustrezen ter nazadnje ali/in praktičen/koristen. 

Izbrali smo 3-stopenjsko lestvico (1 – neuporaben, 2 – delno/nekoliko uporaben, 3 – (zelo) 

uporaben), čeprav se uporabnost lahko ocenjuje na 2-, 3-, 4-, 6-, 7- ali celo 9-stopenjski lestvici. 

 

Definicija nesprejemljivosti (ang. inacceptable)/neustreznosti (ang. inadequate) 

Vključuje vse spodaj našteto: 

- naključno oz. nesmiselno (ang. random) 

- nejasno oz. nerazumljivo (ang. vague) 

 
13,4 Primernost se pojavlja tako pri definiciji uporabnosti kot pri definiciji sprejemljivosti/ustreznosti. Meja 
med temi trije kriteriji je zelo tanka. Pravzaprav naj bi sprejemljivost/ustreznost in primernost odgovorov 
do določene mere sovpadali (Reiter-Palmon, idr. 2019). Avtorji še dodajajo, da imajo odgovori, ki so 
ustrezni, lahko še vedno različne stopnje primernosti. 
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- preveč splošno (ang. general) 

- neprimerno (ang. inappropriate) 

 

Primer naključne oz. nesmiselne rabe: sponka: »sok«, »gosti sok«; čevelj: »nadloga«. 

Primer nejasne oz. nerazumljive rabe: npr. čevelj: »hiša«, »miza«, »vrata«, »dimnik«, »ključi«, 

»polica za knjige«, »vozilo«. 

Primer preveč splošne rabe: čevelj/plastenka: »izdelek«, sponka: »za prepogibanje«, »za 

sestavljanje«, čevelj/plastenka: »za rezanje/da jo razrežemo«, plastenka: »uporabljat za druge 

namene«. 

Med neprimerne odgovore štejemo tako običajne rabe kot odgovore, ki niso možni. 

Primer neprimerne rabe: čevelj: »za hojo«, »za delo na vrtu«, »plavutka«, »hrana«. 

V primeru, da takšnih odgovorov ne bi izločili že pred točkovanjem, bi jih ocenili z 1 

(neuporabno). 

 

Komentar: odgovori, kot so »bazen/drsališče za palčke«, se nam zdijo ustrezni, saj je možno 

shranjevati vodo v (vodoodpornem) čevlju. Kljub temu gre za manj primeren in uporaben 

odgovor od odgovora »lonček za svinčnike«. Tako bi ta odgovor, kot njemu podobne, ocenili 

kot izredno originalnega (ocena 5), manj primernega in povsem neuporabnega (ocena 1). 

Z nesprejemljivostjo odgovorov na AUT so se ukvarjali tudi Guilford in sodelavci (Guilford 

idr., 1960, 1978). Na podlagi izkušenj iz točkovanja tovrstnih testov so v svojem priročniku za 

točkovanje odgovorov na AUT objavili pravila glede (ne)sprejemljivosti odgovorov (Guilford 

idr., 1960, 1978). Sledi njihov povzetek: 

- Sprejemljiv odgovor je tisti, ki opisuje možno alternativno rabo predmeta. Na primer, 

odgovor »prstan« kot alternativna raba avtomobilske pnevmatike je torej po tem pravilu 

nesprejemljiv. 

- V primeru, da sta si dva sprejemljiva odgovora podobna, je treba upoštevati oba, razen 

če je ponavljanje očitno. Na primer odgovora »brca v rit« in »vržeš nekomu v glavo« 

kot alternativna raba čevlja sta si podobna (nasilje), a je treba upoštevati oba, saj sta 

oba sprejemljiva. 

- Upoštevati je treba, da so sprejemljivi tudi nekateri na videz nejasni odgovori (npr. 

sponka: »za izdelavo radijskega sprejemnika«). Razlog za to je, da se nanašajo na 

nenavadno, specifično lastnost predmeta. 
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- Sprejemljiva je raba predmeta, ki se nanaša na kakršnokoli možno interpretacijo le-

tega. Na primer čevelj ni le obutev, lahko je tudi del zavore. Prav tako sponka ne 

odklepa le vrat, ampak je lahko tudi znak za priponko v e-pošti itd. 

- Nejasna ali zelo splošna raba ni sprejemljiva. 

- Sprejemljiva raba se mora razlikovati od običajne rabe. Ocenjevalec naj bo prizanesljiv, 

a vendar naj odgovor, pri katerem gre očitno zgolj za manjšo spremembo običajne rabe, 

izključi. Na primer, odgovor »shranjevanje pomarančnega soka« kot alternativna raba 

embalaže za mleko, se ne razlikuje dovolj od običajne rabe. Po drugi strani pa odgovor 

»za mešati barve« vključuje več kot zgolj idejo shranjevanja in zato izpolnjuje pogoje. 

- Spodaj so navedeni primeri preveč splošnih in preveč običajnih odgovorov.14 

 

Primeri odgovorov, ki veljajo za vse predmete in so preveč nejasni oz. splošni, da bi jih lahko 

sprejeli kot ustrezne: 

- Za zabavo 

- Da ga zlomiš 

- Narediš nekaj z njim 

- Kot orožje (razen stola, varnostne sponke, čevlja) 

- Za zažgati (razen stola, embalaže za mleko) 

- Za igro 

- Za uporabo delov 

- Da ga vržeš 

- Udariš z njim (razen stola) 

- Za vreči stran 

- Ga dobiš 

 

Primeri sprejemljivih in nesprejemljivih (preveč običajnih) odgovorov za SPONKO: 

Sprejemljivo 

Kot orožje 

Za odpiranje kožnih žuljev 

Kot obesek za ključe 

Kot ribiški trnek 

Nesprejemljivo 

Za pripenjanje stvari 

Kot sponka za papir (spenjanje) 

 
14 Guilford in sodelavci (1960, 1978) opozarjajo, da naj ti primeri služijo kot vodilo in naj se jim ne sledi brez 
dvoma. 
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Za odstranjevanje drobcev 

Za odpiranje steklenice 

Za narediti luknjo v jajčni lupini 

Za čiščenje nohtov 

Za izdelavo radijskega sprejemnika 

 

Primeri sprejemljivih in nesprejemljivih (preveč običajnih) odgovorov za ČEVELJ:15 

Sprejemljivo 

Za pomečkati ščurka 

Zavežeš na avto po poroki 

Da nekoga udariš 

Za psa za žvečenje  

Skrij denar noter 

Pogasiti požar 

Kot kladivo 

Za piti šampanjec iz njega 

Kot utež za papir 

Za ugasniti cigaro (cigareto) 

Pepelnik 

Za shranjevanje nogavic 

Za metati v mačko (psa, vendar ne oba 

naenkrat) 

Za merjenje v stopalih 

Nesprejemljivo 

Podkovati konja (obutev) 

Uporabiti kot usnje 

Zloščiti jih 

Brcati ljudi 

Hodi naprej 

Popraviti jih 

 

Guilford in sodelavci (1960, 1978) v svojem priročniku rabo »orožje« definirajo kot 

sprejemljiv (ang. acceptable) oz. ustrezen (ang. adequate) odgovor za predmeta, kot sta čevelj 

in sponka (glej zgoraj). V priročniku ni opisa alternativnih rab za plastenko, vendar lahko 

predpostavljamo, da je »orožje« primerna raba tudi za plastenko. Za razliko od Guilforda 

Madore in sodelavci (2016) neetične rabe (npr. nasilje oz. orožje) označujejo kot neprimerne. 

V našem primeru smo orožje, obrambo in podobne rabe vseh treh predmetov, tako kot Guilford, 

obravnavali kot primerne. 

 
15 Plastenka se v priročniku ne pojavi, zato zanjo ni primerov sprejemljivih in nesprejemljivih odgovorov. 
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Guilfordu in sodelavcem (1960, 1978) se odgovori »za igro«, »za zabavo«, »zažgeš«, »vržeš 

stran« zdijo preveč splošni in posledično nesprejemljivi, kar velja za vse predmete (glej zgoraj). 

V našem primeru se odgovori, kot so »za igro«, »za zabavo«, »zažgeš oz. kurivo« niso 

obravnavali kot nesprejemljivi in so bili upoštevani. Kljub temu je odgovor »vržeš stran oz. v 

smeti«, v strinjanju z Guilfordom, označen kot nesprejemljiv. 

Prav tako so za Guilforda (1960, 1978) odgovor, kot je »uporabiš usnje« pri predmetu čevelj, 

in odgovora »pripenjanje« ter »spenjanje« pri predmetu sponka nesprejemljivi (glej zgoraj). V 

našem primeru temu nasprotujemo ter so bili zgornji ter njim podobni odgovori upoštevani. 

 

 

Poglavje 3: METODE oz. NAČINI TOČKOVANJA ODGOVOROV: originalnost in 

uporabnost, fleksibilnost, fluentnost 

 

Opomba: Reiter-Palmon in sodelavci (2019) opozarjajo, da so neustrezni (tj. nesmiselni, 

nejasni/nerazumljivi, splošni, neprimerni), dvoumni in ponavljajoči se odgovori zelo pogosto 

izključeni že pred samim točkovanjem (tako originalnosti kot tudi fluentnosti, fleksibilnosti ter 

elaboracije; npr. Forthman idr., 2016). Guilfordov priročnik pri tem ponuja ustrezne smernice. 

Kljub temu se nekateri raziskovalci odločijo, da bodo upoštevali vse odgovore in bodo 

neustrezne, dvoumne itd. izločili na drugačne načine (glej Madore idr., 2016; Vartanian idr., 

2020). 

V našem primeru je bil sprejet predlog za izključitev naslednjih tipov odgovorov: (1) 

nedokončanih oz. zatipkanih, (2) praznih/NA (not assigned) in (3) testnih odgovorov. Teh treh 

tipov odgovorov se ne sme upoštevati pri izračunu ocen originalnosti, fluentnosti, fleksibilnosti 

(in elaboracije) odgovorov kot tudi v nadaljnjih analizah. 

Neustrezni in dvoumni odgovori bodo izločeni na podlagi nizkih ocen (npr. pri metodi 

povprečja z oceno 1). 

Ponavljajoči se odgovori bodo ocenjeni različno: dobesedno ponavljanje (1. kategorija) in zelo 

podobni odgovori (2. kategorija) bodo ocenjeni z 0, manj podobni odgovori (3. kategorija) 

bodo ocenjeni manj strogo. 

Slovnične napake v odgovorih je dovoljeno popraviti. 

 

3.1 Originalnost: metoda točkovanja na podlagi splošnega vtisa 

(ang. snapshot scoring) ter metoda točkovanja povprečja (ang. average scoring) 
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Ocenjevanje odgovorov na AUT na podlagi teh dveh metod temelji na treh kriterijih 

originalnosti (glej str. 7), povzetih po že omenjenem članku Wilsona in sodelavcev, med 

katerimi je tudi Guilford (Wilson idr., 1953). Avtorji te metode, tj. Silvia in sodelavci (2008), 

jim zmotno16 pravijo kriteriji ustvarjalnosti. Zakaj zmotno? Ker ti trije kriteriji v originalnem 

članku (tj. Wilson idr., 1953) opisujejo originalnost, in ne ustvarjalnosti. Poleg tega nikjer 

eksplicitno ne omenjajo druge komponente ustvarjalnosti, tj. uporabnosti. Reiter-Palmon in 

sodelavci (2019) kljub temu menijo, da uporabnost Silvia in sodelavci omenjajo vsaj 

implicitno, s tem ko v opisu tretjega kriterija, tj. premetenosti (ang. clever(ness)), omenijo 

ustreznost (ang. fitting) (Silvia idr., 2008; str. 85). 

Avtorji članka tretji kriterij opišejo kot »pronicljiv, ironičen, šaljiv/zabaven/smešen, ustrezen 

ali pameten« (ang. insightful, ironic, humorous, fitting, or smart) (Silvia idr., 2008; str. 85). 

Menim, da beseda »ustrezen« (ang. fitting) ni ustrezna sopomenka za »premeten« (ang. clever), 

saj se beseda »ustrezen« ponavadi uporablja kot sopomenka za »uporaben/primeren« (ang. 

useful/appropriate) (glej definicijo uporabnosti, str. 3). Preostale sopomenke, tj. »pronicljiv, 

ironičen, šaljiv/zabaven/smešen, pameten« (ang. insightful, ironic, humorous, smart) so 

pogojno ustrezne. 

 

 

Navodila oz. smernice Silvia in sodelavcev (2008) za ocenjevanje ustvarjalnosti 

originalnosti, povzeta po omenjenem članku (Priloga 1, str. 85): 

Ustvarjalnost lahko ocenjujemo glede na tri kriterije: nepogost, oddaljen, pameten odgovor. Na 

splošno bodo ustvarjalni odgovori visoko ocenjeni po vseh treh kriterijih, čeprav nizka ocena 

pri enem še ne pomeni, da odgovor ne dobi visoke končne ocene. Uporabljena bo lestvica od 1 

(sploh ni ustvarjalno) do 5 (zelo ustvarjalno). 

1. kriterij: nepogost odgovor 

Ustvarjalne ideje so nepogoste, kar pomeni, da se v vzorcu pojavijo redko. Vsak pogosti 

odgovor je po definiciji običajen. Edinstveni odgovori bodo večinoma ustvarjalni, čeprav 

odgovor, podan samo enkrat, ni nujno ocenjen kot ustvarjalen. Naključen ali neustrezen 

odgovor je na primer nepogost, vendar neustvarjalen. 

2. kriterij: oddaljen odgovor 

 
16 Podobno napako so naredili vsi raziskovalci, ki so (neposredno) uporabljali Navodila oz. smernice Silvia in 
sodelavcev (2008). To so med drugim Nusbaum in Silvia, 2011; George in Wiley, 2019; Vartanian idr., 2020; 
Nusbaum idr., 2014; Silvia idr., 2009; itd. Izjema so Reiter-Palmon idr., 2019; Hass, 2015; ter Forthman 
2017b, 2019, itd. 
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Ustvarjalne ideje so pomensko oddaljene od vsakodnevnih predmetov in idej. Na primer 

ustvarjalne uporabe opeke so »daleč od« običajnih, vsakdanjih, normalnih uporab opeke. 

Odgovori, ki se oddaljijo od očitnih idej, bodo ponavadi ustvarjalni, medtem ko bodo odgovori, 

ki so blizu očitnim idejam, ponavadi neustvarjalni. 

3. kriterij: pameten odgovor 

Ustvarjalne ideje so pogosto inteligentne: ljudem se zdijo pronicljive, ironične, šaljive, 

primerne ali pametne. Odgovori, ki so pametni, bodo ponavadi ustvarjalni. Pomembno je imeti 

v mislih, da lahko tretji kriterij nadomesti prva dva. Na primer, pametno izražena običajna raba 

bi lahko vseeno prejela visoko oceno originalnosti. 

 

 

Povzetek: metoda točkovanja na podlagi splošnega vtisa (ang. snapshot scoring) 

- točkuje se originalnosti vseh odgovorov skupaj 

- ena ocena na posameznika (za vse odgovore na vse predmete17) 

- uporabi se 5-stopenjska lestvica (1 – sploh ni originalen, 5 – izjemno originalen) 

- originalen odgovor se redko pojavlja v vzorcu, je daleč od vsakdanje rabe in je pameten 

(iznajdljiv/domiseln, zabaven, ironičen, premeten, bistroumen) 

- optimalno je, da so vsi trije aspekti/kriteriji originalnosti pri posameznem odgovoru v 

ravnovesju 

- v primeru, da niso (npr. odgovor je zelo premeten, a pomensko nič kaj daleč od običajne 

rabe), lahko presežek enega aspekta nadoknadi primanjkljaj drugega 

- priporočilo: Preden se lotimo ocenjevanja, si na vidno mesto zapišemo vse tri kriterije (tj. 

nepogost, oddaljen, pameten). Tako imamo kriterije med samim ocenjevanjem ves čas pri sebi 

in so nam v opomin/oporo. 

 

 

Povzetek: metoda točkovanja povprečja (ang. average scoring) 

- točkuje se originalnost posameznega odgovora (tj. vsak odgovor posebej) 

- na koncu: ena ocena na posameznika (povprečje vseh ocen za vse odgovore za vse predmete) 

- uporabi se 6-stopenjska lestvica (0 – ponavljanje kategorije 2 in 3;18 1 – sploh ni originalen, 

5 – izjemno originalen) 

 
17 V primeru takšnega načina ocenjevanja ni možno računati notranje skladnosti (skladnosti ocenjevalec med 
predmeti). 
18 a) ocena 0 ima vpliv pri izračunu povprečja (ko delimo s številom vseh odgovorov), 
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- originalen odgovor se redko pojavlja v vzorcu, je daleč od vsakdanje rabe ter je pameten 

(iznajdljiv/domiseln, zabaven, ironičen, premeten, bistroumen) 

- optimalno je, da so vsi trije aspekti originalnosti pri posameznem odgovoru v ravnovesju 

- v primeru, da niso (npr. odgovor je zelo premeten, a pomensko nič kaj daleč od običajne 

rabe), lahko presežek enega aspekta nadoknadi primanjkljaj drugega 

- priporočila: ocenjuje se po predmetih, in ne po posameznikih. Npr. najprej se oceni odgovore 

vseh udeležencev za predmet »čevelj«, nato šele preostalih predmetov. Preden se lotimo 

ocenjevanja, si na vidno mesto zapišemo vse tri kriterije (tj. nepogost, oddaljen, pameten). 

Tako imamo kriterije med samim ocenjevanjem ves čas pri sebi in so nam v opomin/oporo. 

- opombe: a) ta metoda »kaznuje« večje število neoriginalnih odgovorov. Primer: nekdo, ki bo 

navedel tri originalne odgovore, bo imel višje povprečje kot tisti, ki je navedel tri originalne in 

pet neoriginalnih odgovorov (Silvia idr., 2008). 

b) v primeru ponavljanja, ko posameznik za npr. sponko napiše: »nakit«, »uhan«, »verižica«, 

»prstan«, se lahko odločimo (vsi ocenjevalci morajo takšne in podobne odgovore oceniti 

enako!), da bomo ocenili zgolj odgovor »nakit« in preostale tri ocenili z 0 ali pa bomo ocenili 

podpomenke (tj. »uhan«, »verižica«, »prstan«) in nakit ocenili z 0. Podoben primer je opisan 

pri Definiciji ponavljanja, točka c). 

 

 

3.2 Dodatni kriterij: Uporabnost/primernost 

Da je odgovor na AUT ocenjen kot ustvarjalen, mora zadoščati dvema pogojema: originalnosti 

in uporabnosti/primernosti (Runco in Jaeger, 2012). Originalnost se lahko ocenjuje z metodama 

splošnega vtisa in/ali povprečja, uporabnost/primernost pa na naslednji način: 

 

Povzetek: 

- točkuje se uporabnost posameznega odgovora 

- na koncu: ena ocena na posameznika (povprečje seštevka vseh ocen za vse odgovore za vse 

predmete) 

- uporabi se 5-stopenjsko lestvico (0 – ponavljanje; 1 – neuporaben, 2 – delno uporaben, 3 –

uporaben, 4 – običajna raba) 

- odgovori, ocenjeni z 0 in 4, so izločeni 

 
  b) dobesednih ponavljanj (kot tudi NA, zatipkanih odgovorov) ne točkujemo/jih ignoriramo. 
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- uporaben odgovor je v prvi vrsti izvedljiv/uresničljiv/možen, kot drugo mora biti primeren in 

ustrezen in nazadnje tudi praktičen/koristen 

- optimalno je, da so vsi trije aspekti/kriteriji uporabnosti pri posameznem odgovoru v 

ravnovesju 

- v primeru, da niso (npr. odgovor je primeren, a ni možen), lahko presežek enega aspekta 

nadoknadi primanjkljaj drugega 

- priporočilo: Preden se lotimo ocenjevanja, si na vidno mesto zapišemo vse kriterije 

uporabnosti, povzete po definiciji uporabnosti. Tako imamo kriterije med samim ocenjevanjem 

ves čas pri sebi in so nam v opomin/oporo. 

 

3.3 Fleksibilnost 

Fleksibilnost izraža stopnjo raznolikosti odgovorov posameznika. Gre za razvrščanje 

odgovorov v že vnaprej določene, med seboj izključujoče se kategorije (to pomeni, da en 

odgovor ne more spadati v več kategorij). Ocenjevalci najprej določijo število, širino in kriterij 

razvrščanja (glede na funkcijo, spremenjeno obliko itd.), šele nato se lotijo razvrščanja 

odgovorov. 

 

Člankov, ki nazorno opisujejo postopek točkovanja fleksibilnosti, je zelo malo (Dippo in 

Kudrowitz, 2013; George in Wiley, 2020; Reiter-Palmon idr., 2019). 

Dippo in Kudrowitz (2013) na podlagi različnih funkcij odgovore razvrščata v dvajset kategorij 

(npr. predmet sponka za držanje stvari, za dekoracijo itd.), z upoštevanjem manipulacije 

predmeta pa odgovore razporejata v osem kategorij (npr. predmet sponka kot krog, palčka itd.). 

George in Wiley (2020) z upoštevanjem kriterija pomena razvrščata odgovore v šestnajst 

semantičnih, tj. pomenskih kategorij. 

Reiter-Palmon in sodelavci (2019) svarijo, da kategorije ne smejo biti pomensko ne preširoke 

(npr. predmet čevelj: kategorija »orodje in pripomoček«: glasbilo, čiščenje, kladivo, vzglavnik) 

niti preozke (npr. predmet sponka: kategorija »nakit«, »umetnost/okras«), saj to vpliva na 

končno oceno fleksibilnosti. Poleg tega je zaželeno, da so kategorije uravnotežene. To pomeni, 

da kategorija ne sme vsebovati ne preveč ne premalo odgovorov. 

 

Fleksibilnost se lahko točkuje na dva načina. Glede na število skokov iz ene kategorije v drugo 

ali glede na število vseh različnih uporabljenih kategorij. 

Pri prvem načinu se skok (tj., ko je udeleženec zamenjal kategorijo) točkuje z 1, medtem ko se 

»obstanek« oz. ne-menjavo kategorije točkuje z 0. Tega načina se poslužujejo George in Wiley 
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(2019), Acar in Runco (2017) ter Acar in sodelavci (2019). Opomba: pri tem načinu se ni 

mogoče izogniti načinu skoka, saj lahko spremembo kategorije določimo le na podlagi vnaprej 

določenih vseh možnih kategorij alternativne rabe predmeta za specifičen vzorec. 

Pri drugem načinu ocenjevalci vnaprej določijo tako število kot vsebino konceptualnih 

kategorij, v katere bodo nato razvrstili vse odgovore. Ta način uporabljajo Vartanian in 

sodelavci (2020), Dippo in Kudrowitz (2013) ter Madore in sodelavci (2016). 

 

Priporočilo: Pri ocenjevanju fleksibilnosti odgovorov je za ocenjevalce priporočljivo, da si 

natančno preberejo definicije dvoumnosti, nesprejemljivosti/neustreznosti, NA ter ponavljanja. 

Odgovorov NA naj ne kategorizirajo ali jih v skrajnem primeru razvrstijo v kategorijo 

»nesprejemljivo«. V tej kategoriji so tudi vsi nesprejemljivi (tj. naključni, nejasni, preveč 

splošni ter neprimerni) odgovori; glej definicijo nesprejemljivosti. Ta kategorija se pri izračunu 

ocene fleksibilnosti posameznika NE upošteva. Pri prepoznavanju in kategorizaciji dvoumnih 

odgovorov pomaga predvsem praksa. Ponavljanje odgovora ne vpliva na končno oceno 

fleksibilnosti posameznika, saj je le-ta seštevek različnih kategorij. Npr.: odgovora »zapenjanje 

las« in »zapenjavanje oblek« sta se si precej podobna (ponavljanje: kategorija 2; glej definicijo 

ponavljanja) in padeta v isto kategorijo (npr. »zapenjanje«). Za končni izračun ocene 

fleksibilnosti posameznika je vseeno ali je bila posamezna kategorija uporabljena enkrat ali 

večkrat. 

 

3.4 Fluentnost 

Nekateri raziskovalci zagovarjajo uporabo vseh odgovorov za izračun fluentnosti (tj. povprečje 

seštevka vseh možnih odgovorov za vse predmete za vsakega udeleženca) ne glede na to, ali 

so odgovori neustrezni (tj. nesmiselni, nejasni/nerazumljivi, splošni, neprimerni), dvoumni ter 

ponavljajoči se (Vartanian idr., 2020; Madore idr., 2016). Vartanian (2020) svojo izbiro 

upraviči s tem, ko uporabi dodatni kriterij uporabnosti. Poudarja, da je to v nasprotju s tem, kar 

je zapisano v Guilfordovem priročniku (Guiford, 1960, 1978). 

Verjetno je, ne glede na uporabljen način izračuna fluentnosti, da se zgolj dobesedna 

ponavljanja, nedokončani/zatipkani odgovori in »prazni« oz. NA odgovori izključijo.



 



 

 


