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III 

POVZETEK 

Ustvarjalnost in inovativnost sta temelja za doseganje učinkovitega gospodarstva, kar 

posledično vpliva na višjo stopnjo zaposljivosti mladih. Graditi je potrebno na mladi 

generaciji, katera se mora naučiti ustvarjalnega in inovativnega načina dela, medsebojnega 

sodelovanja, kritičnega presojanja ter prevzemanja tveganja. Pomembna je vloga staršev, 

učiteljev, šole ter širšega družbenega okolja. V magistrskem delu predstavimo dejavnike 

ustvarjalnosti in inovativnosti. V empiričnem delu naloge smo dokazali, da so osebnostne 

lastnosti osnovnošolcev, kot so odprtost in samozavest, vodstvene sposobnosti, odločnost in 

nagnjenost k tveganju, statistično značilno povezane z ustvarjalnostjo. Ustvarjalni 

osnovnošolci so bolj nagnjeni k tveganju ter so boljši vodje v primerjavi z ostalimi sovrstniki.  

Razlik ne zaznamo v inovacijskih rezultatih. Dokazali smo, da inovacijsko okolje ne vpliva na 

inovacijske rezultate osnovnošolcev, ter da se ustvarjalnost ne zmanjšuje z odraščanjem.   

Ključne besede: inovativnost, ustvarjalnost, inovacijsko okolje, merjenje inovativnosti, šola. 

SUMMARY 

Creativity and innovation are the foundations for the achievement of an efficient economy, 

which consequentially influences a higher level of youth employability. It is necessary to 

build upon the young generation, which should learn the creative and innovative work,  

mutual cooperation, critical assessment and risk assumption. The role of parents, teachers, 

schools and the wider social environment is important. In this dissertation we demonstrate the 

factors of creativity and innovation. In the empirical part of the study we proved that 

personality traits, such us self confidence, leadership, energy and risk‒propensity, are 

elementary statistically significantly associated with creativity. Creative primary school 

children are more inclined to risk and are better leaders compared to other classmates. 

Differences can not be detected in the results of innovation. We proved that the innovation 

environment does not affect at the innovation performance of primary school, and that 

creativity does not decrease with adolescence. 

Keywords: innovation, creativity, innovation environment, measuring innovation, school. 
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1 UVOD 

V uvodu opredelimo obravnavani problem in temeljna teoretična izhodišča o ustvarjalnosti in 

inovativnosti osnovnošolcev. Podrobneje predstavimo namen in cilje magistrske naloge ter 

postavljene hipoteze in raziskovalno metodologijo. Na koncu tega poglavja so navedene 

omejitve in predpostavke magistrske naloge. 

1.1  Opredelitev raziskovalnega problema 

S tematiko spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti se v zadnjih letih ukvarjajo skorajda 

vse stroke (Bezić idr. 2012, 81), ne samo v organizacijah ampak celo v šolstvu ter politiki. 

Vlaganja v inovativnost povečuje produktivnost in posledično vpliva na konkurenčnost 

gospodarstva in na nova delovna mesta (Likar 2003, 282). Zmotno je vlaganje naporov, za 

dosego ustvarjalnosti in inovativnosti, izključno v zaposlene ljudi v organizacijah. Kasnejši 

zaposlenec se začne izoblikovati mnogo prej, že zelo zgodaj v otroštvu. Lahko rečemo da že v 

vrtcu (Likar 2008). Prav otroci imajo bujno domišljijo, ne vidijo omejitev in strahov, skratka 

za njih je vse mogoče. V otroštvu je ustvarjalnost najvišja (Emma 2005, 96). Pečjak pravi, da 

je otroštvo zlata doba ustvarjalnosti (Pečjak  2011,  po Bezić idr. 2012, 94). Z odraščanjem pa 

si ustvarimo miselne okvire, zidove in ovire. Mnogokrat je ustvarjalnost na takšen ali 

drugačen način potlačena (Pompe 2011, 38). Psihološke študije kažejo na padec ustvarjalnosti 

z odraščanjem. 90 odstotkov petletnikov je ustvarjalnih, pri sedemnajstletnikih je 

ustvarjalnost 10 odstotna, kasneje je ustvarjalnih le še 5 odstotkov (Likar 2003, 282). Z 

ustrezno vzgojo otrok in s spodbujanjem ustvarjalnosti, lahko preprečimo pojav padanja 

ustvarjalnosti iz otroštva do odrasle dobe (Bežić idr. 2012, 90). 

Izzivi prihodnosti, ki nam jih prinaša globalizacija, podnebne, tehnološke in demografske 

spremembe, zahtevajo prilagodljivost. Predvsem moramo graditi na mladi generaciji, katera 

se mora naučiti ne le osnovnih veščin in strokovno-tehničnega znanja, ampak širših 

sposobnosti, tako da se bodo znali hitro prilagoditi in bodo sposobni hitrega iskanja novih 

rešitev. Mlade generacije bodo potrebovale znanje za inoviranje. Imeti morajo tudi 

samozaupanje, pogum in motivacijo, da ustvarijo inovacijo. Nadaljnje morajo imeti vodstvene 

sposobnosti in energijo, da vizijo predstavijo drugim, ter nazadnje, da pripeljejo idejo od 

zasnove do uresničitve (Chel in Athayde 2009, 2-3). Ni mogoče napovedati, s kakšnimi 

problemi se bomo srečevali v prihodnosti, zagotovo pa bomo vsi potrebovali sposobnost 

hitrega reševanja problemov, potrebovali bomo takšne osebnostne lastnosti, katere nas bodo 

zbliževale in nam omogočale sodelovanje (Likar idr. 2002, 97).  

Vsak zdrav otrok je radoveden in ustvarjalen (Likar idr. 2002,14). Družina, šola, podjetja ali 

ustanove oblikujejo posameznikov ustvarjalni potencial (Likar idr. 2002, 122). Šola ima velik 

vpliv in pomaga oblikovati kulturo ustvarjanja in podpiranja invencij in inovacij ter vzgaja za 

etiko soodvisnosti, ki vodi k sistemskemu razmišljanju, odločanju in delovanju (Likar idr. 
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2002, 14). Šola in dom sta temeljna nosilca in vzpodbujevalca ustvarjalnosti in inovativnosti, 

vendar pa ne edina (Likar idr. 2002, 135). Ustvarjalnost je tako zelo pomembna kot 

funkcionalna pismenost, zato jo je potrebno obravnavati na enak način. Prav zato mora biti v 

šolskem sistemu poudarjen pomen neposredne izkušnje, doživljanja, ustvarjalnega reševanja 

problemov, sodelovanja in komunikacije (Sadar Šoba 2014, 8). Šola je pravzaprav vzgojno-

izobraževalna organizacija, kjer v prvi vrsti mladi pridobivajo novo znanje in informacije, 

hkrati pa z vzgojo razvijajo značaj, osebnostni stil, obnašanje in odnose (Likar idr 2002, 140). 

Vzgajanje v duhu podjetnosti pripomore k temu, da bodo mladi imeli dovolj znanja, 

optimizma in poguma, za uresničitev svojih idej in želja (Likar idr. 2002, 98). 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z ustvarjalnostjo si niso enotni glede definicije samega pojma. O 

ustvarjalnosti obstaja nešteto opredelitev, vendar v splošnem ne uspe nobeden celovito 

obrazložiti pojava (Hozjan 2014, 2). Prav tako obstaja veliko testov za merjenje ustvarjalnosti, 

najbolj razširjena sta Torranceovi testi (TTCT) za merjenje ustvarjalnega mišljenja v slikovni 

in besedni obliki ter Urban-Jelenov test (TCT-DP), test za merjenje ustvarjalnega mišljenja z 

risanjem. Prav tako ne obstaja ustrezen model, ki bi meril stopnjo inovativnosti 

osnovnošolcev. Obstajajo le modeli in testi za merjenje ustvarjalnosti mladih, vendar pa je 

ustvarjalnost le en element inovativnosti (Mrgole 2012, 12). Strokovnjaki iz Univerze 

Kingston s pomočjo sodelavcev iz organizacije NESTA so razvili vprašalnik za merjenje 

inovativnosti. Inovativnost so definirali kot celoto petih osebnostnih lastnosti, ki jih 

potrebujemo za inovativnost. To so ustvarjalnost, samostorilnost, odločnost, nagnjenost k 

tveganju in vodenje (Chell in Athayde 2009, po Mrgole 2012, 14). S pomočjo modela, ki 

spremlja inovativnosti podjetij (Referenčni model inoviranja) si lahko pomagamo pri 

opredelitvi  inovativnost osnovnošolcev in njihovih inovacijskih rezultatih (Likar 2011, po 

Mrgole 2012, 12). 

V raziskavi Mladina 2010 je bilo ugotovljeno, da pri mladih upada zanimanje za velike 

družbene teme, na drugi strani pa narašča zanimanje za zasebno sfero, v smislu zdravja, 

družina, prijatelji. Interesi mladih se kažejo v vsakdanjih temah, ki se neposredno dotikajo 

njihovega življenja, posledično se to kaže tudi kot večji poudarek na individualnosti in njihovi 

tekmovalnosti zaradi negotovih in hitro spreminjajočih se razmer. V tej raziskavi so primerjali 

14 osebnih vrednot. Ugotovili so, da je mladim najpomembnejše zdravje, resnično 

prijateljstvo, družinsko življenje in svoboda delovanja in mišljenja, šele na devetem mestu pa 

je kreativnost, originalnost in fantazija (Musil in Lavrič 2011, po Musil 2012, 52).  

Temeljni raziskovalni problem magistrskega dela je proučiti ustvarjalnost in inovativnost 

osnovnošolcev v Sloveniji, saj za dolgoročno rast, uspeh in preživetje potrebujemo 

ustvarjalno in inovativno družbo. Temelj inovativne in ustvarjalne družbe se začne s 

spodbujanjem najmlajše generacije, naših otok. Problem, ki ga vidimo je, da se premalo 

zavedamo, kako je pomembno, da otrokom dovolimo biti ustvarjalni in posledično inovativni. 

Za ta namen bomo proučili dimenzije ustvarjalnosti in inovativnosti, njihov vpliv 
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na inovacijske rezultate ter načine izboljšanja področja ustvarjalnost in inovativnosti 

osnovnošolcev. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrskega dela je proučiti pojme ustvarjalnosti na inovativnost  ter dejavnike, ki 

vplivajo na ustvarjalnost in inovativnost osnovnošolcev. Poleg tega želimo z magistrsko 

nalogo proučiti povezanost drugih inovacijskih osebnostih lastnosti, kot so samozavest, 

odločnost, vodstvene sposobnosti in nagnjenost k tveganju na ustvarjalnost osnovnošolcev. 

Preveriti želimo ali podpora inovacijskega okolja (starši, sorodniki, prijatelji, podjetniki in 

šola) vpliva na inovacijske rezultate osnovnošolcev. Ker psihološke študije kažejo na padec 

ustvarjalnosti z odraščanjem, bomo tudi v naši nalogi preverili, če je temu res tako. Na koncu 

bomo primerjali dve skupini učencev in sicer ustvarjalne osnovnošolce in njihove sovrstnike. 

Preverili bomo, ali se statistično razlikujejo glede na druge inovacijske osebnostne lastnosti 

(odprtost in samozavest, odločnost, vodstvene sposobnosti in nagnjenost k tveganju) ter glede 

inovacijske rezultate (dosežena faza invencijsko ‒ inovacijske verige).  

Glede na namen magistrske naloge želimo doseči naslednje cilje in podcilje: 

− C1: Opredeliti teoretična izhodišča s pomočjo znanstvene in strokovne literature domačih 

in tujih avtorjev na temo ustvarjalnost in inovativnost. 

− C2: S pomočjo kvantitativnih statističnih metod analizirati najpomembnejše dejavnike, ki 

vplivajo na ustvarjalnost in inovativnost osnovnošolcev in ugotoviti povezave med 

posameznimi dejavniki. 

− C2a: Proučiti povezanost drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti osnovnošolcev na 

njihovo ustvarjalnost. 

− C2b: Proučiti vpliv inovacijskega okolja na inovacijske rezultate osnovnošolcev. 

− C2c: Proučiti dve skupini osnovnošolcev (ustvarjalnih osnovnošolcev in ostalih 

sovrstnikov) in ugotoviti ali se razlikujejo glede na druge inovacijske osebnostne 

lastnosti in inovacijske rezultate. 

− C2d: Proučiti ali starost negativno vpliva na ustvarjalnost. 

− C3: Na podlagi statistične analize potrditi ali zavrniti hipoteze in podati sklepne 

ugotovitve. 

− C4: Na osnovi zaključkov podati smernice za nadaljnja raziskovanja. 

1.3 Hipoteze in metodologija 

V magistrskem delu smo na osnovi namenskega vzorca osnovnošolcev preverjali naslednje 

hipoteze: 

− H1: Druge inovacijske osebnostne lastnosti so statistično značilno povezane z 

ustvarjalnostjo. 
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− H2: Podpora inovacijskega okolja statistično značilno pozitivno vpliva na inovacijske 

rezultate osnovnošolcev. 

− H3: Ustvarjalni osnovnošolci se po drugih inovacijskih osebnostnih lastnostih statistično 

značilno razlikujejo od svojih sovrstnikov. 

− H4: Ustvarjalni osnovnošolci se po inovacijskih rezultatih (dosežena faza invencijsko ‒ 

inovacijske verige) statistično značilno razlikujejo od svojih sovrstnikov. 

− H5: Starost učencev negativno vpliva na njihovo ustvarjalnost. 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 

Pri teoretičnemu delu smo uporabili opisno metodo. Z metodo deskripcije smo opisovali 

dejstva in s pomočjo kompilacije smo povzemali stališča, spoznanja, navedbe različnih 

avtorjev domače in tuje literature. 

Za empirični del raziskave smo uporabili sekundarne podatke pridobljene z vprašalnikom 

(Model za merjenje stopnje inovativnosti mladih), na katerega so odgovarjali osnovnošolci, ki 

so v letu 2011 obiskovali krožek UPI v okviru projekta UPI (Izvedba celovitega programa 

spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, z integracijo programa 

lokalnih skupnosti v letih 2010, 2011 in 2012). 

Sekundarni podatki so bili osnova za našo statistično analizo. Analizo podatkov smo izvedli s 

programsko opremo SPSS 21.0 ‒ Statistical Products and Service Solutions. Uporabljene so 

bile različne spremenljivke, ki so nam osvetlile pogled o povezavi med ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo ter, kako so dejavniki med seboj povezani. Za namen kvantitativne raziskave 

smo uporabili faktorsko analizo drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti in faktorsko analizo 

ustvarjalnost. Oblikovane faktorje smo uporabili za nadaljnjo analizo prve in pete hipoteze. 

Prvo hipotezo smo preverili z izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta, drugo in 

peto hipotezo smo preverili z Diskriminantno analizo, tretjo hipotezo smo analizirali z t ‒ 

testom ter četrto z Mann Whitney testom za neodvisen vzorce. Vzorec smo opisali s pomočjo 

izračuna frekvenc in odstotkov. 
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2 USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE 

V tem poglavju opredelimo osnovne pojme, ki se nanašajo na ustvarjalnost in inovativnost, 

podrobno opišemo ustvarjalnost in ustvarjalni proces. Dotaknemo se tudi ustvarjalnosti in 

inovativnosti v šoli in predstavimo postopek merjenja ustvarjalnosti in inovativnosti.  

2.1 Definicije osnovnih pojmov  

Obstaja veliko opredelitev pojmov ustvarjalnost in inovativnost. Avtorji domače in tuje 

literature navajajo različne opredelitve, ki so si med seboj podobne. Ne obstaja pa neka 

splošna veljavna definicija (Likar, Križaj in Fatur 2006, 26). Ustvarjalnost večinoma 

definirajo kot "nova spoznanja" (Standler 1998,1  po Pečjak in Štrukelj 2013, 179), "nov način 

povezovanja različnih podatkov" (Ingram 2003,2 po Pečjak in Štrukelj 2013, 179), "notranja 

zmožnost rasti, ki spodbuja mišljenje in se izraža na različne in nove načine" (Cohen 2004,3 

po Pečjak in Štrukelj 2013, 179), "formiranje oddaljenih asociacij in njihovo izvirno 

združevanje v uporabne cilje" (Hallahan 2003,4 po Pečjak in Štrukelj 2013, 179), 

"različnostno mišljenje ter odkrivanje novih zvez med izkušnjami" (Pečjak in Štrukelj 2013, 

179). Ustvarjalnost je vzpostavitev povezav tam, kjer jih prej ni bilo (Koeng 2008, 31‒43, po 

Žnideršič 2013, 109). Bistvo ustvarjalnosti ni v rešitvah ampak v postavljanju vprašanj in 

odpiranju problemov (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 128, po Bižal 2013, 119). Za 

ustvarjalno izražanje je potrebna samozavest, ki jo lahko ponazorimo tudi s trditvijo: "Če 

svoje misli ne izraziš, je (te) ni" (prav tam). 

Pečjak (1987, 40‒41; 1989, 11) pravi, da se ideje oziroma rešitve mislecem posvetijo povsem 

nepričakovano, med vsakdanjimi opravili, ko o problemu niso razmišljali. Ko so želeli na 

vsak način priti do rešitve, in so dneve in dneve razmišljali o problemu, pa so morali 

aktivnosti opustiti, ker jim ni prinesla rezultatov. Hitro navdihnjena ideja ne ostane dolgo v 

spominu. Ideja se hitro pojavi, hkrati pa gre hitro v pozabo (prav tam). 

Pri ustvarjalnem mišljenju gre za spontanost in ne za hotene odločitve. Ne moreš se kar na 

silo odločiti, da boš nekaj naredil in ti bo to kar takoj uspelo. Seveda lahko ustvarjalno 

mišljenje spodbudimo s tem, da veliko razmišljamo o določenemu problemu, da preizkušamo 

različne možnosti rešitve, da se v stanje vživimo (Pečjak 1987, 16). 

                                                 
1 Primarni vir ni naveden. 
2 Primarni vir ni naveden. 
3 Primarni vir ni naveden. 
4 Primarni vir ni naveden. 
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Tudi Trstenjak (Trstenjak 1981, 377, po Likar, Križaj in Fatur 2006, 28) pravi, da je ideja 

zamisel, ki se porodi sama od sebe ali ob nekem dogodku. Tako kot se pojavi hitro, lahko 

hitro tudi izgine. Pomembno je, da se ideje zavemo, postanemo nanjo pozorni in jo zapišemo.  

Likar (Likar idr. 2002, 17) meni, da je načinov za pridobitev idej veliko. Ideje se porajajo med 

delom, ideja lahko pride v trenutku, lahko pa traja nekaj časa, da se dokopljemo do rešitve. 

Do ideje lahko pridemo nenačrtno, med sanjami ali dnevnim sanjarjenjem, ko na ideje načrtno 

ne mislimo, lahko pa kreativnost spodbudimo načrtno (prav tam). V današnjem svetu obstaja 

nešteto tehnik in metod, kako spodbuditi produciranje idej.  

Invencija pomeni novo, obetavno zamisel. To je zamisel, ki ima potencial, da bo nekoč 

postala uporabna in koristna. Lahko se nanaša na nov proizvod, storitev, proces ali sistem, s 

katerim lahko dosežemo prihranek, večjo varnost, lažje delo ipd. Ideja še ne pomeni invencijo 

(Likar, Križaj in Fatur 2006, 29). Na videz drobna, nezanimiva ideja lahko spremeni tok 

zgodovine. Prav zaradi tega se v organizacijah od posameznikov pričakuje, da bodo 

pridobivali nova znanja, razvijali ideje in vztrajali do končnega rezultata. Še posebej, ker je za 

razvoj ideje v inovacijo potrebno ogromno časa in energije (Likar 2007a, 14). Inovacija 

predstavlja nov ali izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu ali uporabi v 

okviru nekega postopka. Pri tem se izkaže za koristno. Razlika med invencijo in inovacijo je v 

tem, da je invencija ideja, s potencialom, da postane inovacija. Inovacija je zadnja faza v 

invencijsko-inovacijski verigi in predstavlja novo korist, izpeljano iz nove ideje, katera je 

ustvarjena poslovno celovito (Likar, Križaj in Fatur 2006, 31). Torej invencija je zamisel neke 

izvirne rešitve, inovativnost pa je sposobnost uresničitev te zamisli (Sentočnik 2015, 140). 

2.2 Ustvarjalnost in ustvarjalni proces 

V tem poglavju opredelimo elemente ustvarjalnega mišljenja, načine razmišljanja ter vidike 

ustvarjalnosti. Posebno pozornost namenjamo pregledu osebnostnih lastnosti ustvarjalca ter 

načinu spodbujanja in motiviranja ustvarjalnosti. 

2.2.1 Ustvarjalno mišljenje  

Guilford (Pečjak 1987, 86‒87) je odkril, da ima ustvarjalno (divergentno) mišljenje štiri 

sestavine: 

− izvirnost oziroma originalnost, 

− gibljivost oziroma fluentnost (besedna fluentnost, asociativna fluentnost, idejna 

fluentnost, izrazna fluentnost),  

− prožnost oziroma fleksibilnost (spontana prožnost, prilagodljiva prožnost), 

− elaboracija oziroma izdelava. 
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Psihologi menijo, da je izvirnost oziroma originalnost najbolj zanesljivo, veljavno in 

nedvoumno merilo ustvarjalnosti. Izviren je tisti odgovor, ki daje nekaj novega, edinstvenega, 

neponovljivega. Takšen odgovor se pojavlja redko. Pečjak pravi, da je izvirnost temeljno 

merilo ustvarjalnosti (Pečjak 1987, 12). Gre za sposobnost izmišljanja redkih, asociacijsko 

oddaljenih, duhovitih idej. Govorimo o kvalitativnem vidiku človekove ustvarjalnosti 

(Pogačnik 1997, 73). 

Mnogi psihologi pa pravijo, da izvirnost ni edino in glavno merilo ustvarjalnosti. Menijo, da 

je mišljenje ustvarjalno tedaj, ko je ideja koristna oziroma uporabna. Problem nastane, ker 

uporabnost ni vedno neposredno razvidna. Iz pretekle zgodovine vidimo, da lahko minejo 

desetletja ali celo tisočletja, preden se pokaže koristnost oziroma uporabnost neke ideje. 

Kriterij uporabnosti je šibak, negotov in dostikrat neuporabljiv (Pečjak 1987, 17‒20). 

Prožnost oziroma fleksibilnost je pomembna značilnost ustvarjalnega mišljenja. Gre za 

pestrost idej, katere lahko razvrstimo v več kategorij. Velikokrat je težko razmišljati in dati na 

stran pretekle izkušnje in znanje. Gre za bloke v razmišljanju, kateri nas ovirajo in posledično 

se ne moremo oddaljiti od začetne ideje in vedno pridemo do enake rešitve (Pečjak in Štrukelj 

2013, 44).  

Gibljivost oziroma fluentnost idej razumemo kot sposobnost posameznika, da si lahkotno 

izmišlja veliko število idej na določeno temo. Pri tem je vsaka ideja dobrodošla, kakovost 

ideje ni pomembna, gre za kvantitativen vidik človekove ustvarjalnosti (Pogačnik 1997, 73). 

2.2.2 Načini razmišljanja   

Ustvarjalno mišljenje je pomembno zaradi reševanja obstoječih problemov na način, s katerim 

bomo pridobili nove, drugačne rešitve. Predvsem je pomembno ustvarjalno mišljenje takrat, 

ko problemov ne moremo rešiti na klasičen način (Likar idr. 2002, 18). 

Načine mišljenja lahko delimo na (Pečjak 1987, 45‒46): 

− konvergentno in divergentno mišljenje ter 

− vertikalno in lateralno mišljenje. 

Pri konvergentnemu mišljenju so vse misli usmerjene k reševanju enega problema, vse 

dejavnosti so usmerjene k iskanju ene rešitve, ene ideje. Primer konvergentnega mišljenja je 

reševanje križank, rebusov in podobnih igric, kjer je rešitev samo ena (Pečjak 1989, 10‒11). 

Vsi, ki rešujejo določen problem, pridejo vedno do ene in iste rešitve. Kakšen način 

razmišljanja bo nekdo imel, je odvisno od več dejavnikov. Predvsem je odvisno od 

osebnostnih lastnosti, kulture, pridobljenih navad iz šole in družine (Likar idr. 2002, 18). 

Mnogokrat se konvergentno mišljenje zahteva v šolah, pri testih za merjenje inteligentnosti in 

pri formalni logiki, kjer je lahko odgovor samo eden (Pečjak 1987, 45). 
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Pri divergentnem razmišljanju človek najde več rešitev. Lahko trdimo, da je ustvarjalno 

mišljenje v prvi vrsti divergentno mišljenje. Človek se ne zadovolji z eno samo rešitvijo, 

ampak jih poskuša najti več in se potem odloči za eno rešitev, tisto, ki je najbolj primerna. 

Primer divergentnega mišljenja je arhitekt, ki načrtuje hišo. Ima veliko idej, mnoge tudi 

skicira, na koncu pa se odloči za eno (Pečjak 1989, 10). 

Vertikalno razmišljanje napreduje od točke do točke in nas privede do ene same rešitve. 

Zmote so redke, zavestna kontrola je močna (Pečjak 1987, 46). Logika je pomembnejša od 

ustvarjalnosti (Likar, Križaj in Fatur 2006, 36). 

Lateralno razmišljanje napreduje po ovinkih, asociacije so nenavadne in prihajajo s strani 

nepričakovano. Pri takšnem razmišljanju pridemo do nepričakovanih vsebin, ki imajo s 

problemom na prvi pogled malo skupnih točk. Zavestna kontrola je šibka, pri tem smo 

miselno sproščeni in imamo veliko osebne svobode (Pečjak 1989, 12). Ustvarjalnost je 

pomembnejša od logike (Likar, Križaj in Fatur 2006, 37). 

Vsi štirje načini razmišljanja so pomembni v vseh fazah ustvarjanja, od ustvarjalne zamisli do 

končne izvedbe ideje (prodaje, uporabe, prenove). Pri lateralnem razmišljanju pridobimo 

ideje, ki so velikokrat neizvedljive. Če pa uporabimo še vertikalno razmišljanje, dobimo 

ustvarjalne ideje, ki so lahko tudi uporabne (Likar, Križaj in Fatur 2006, 37). Pri ustvarjalnem 

mišljenju morata biti prisotna oba načina, procesa mišljenja. V prvi vrsti mora biti mišljenje 

divergentno, saj le-ta daje izvirne rešitve, omogoča prožnost iskanja. Konvergentno mišljenje 

prispeva k ustvarjalni rešitvi problema v začetni fazi, ko zbiramo gradivo, predvsem pa v 

zadnji fazi, ko se idejo preverja in ugotavlja veljavnost (Pečjak 1987, 45). Brez divergentnega 

in literarnega razmišljanja ni novosti, brez konvergentnega in vertikalnega mišljenja pa jih ne 

moremo prepletati z že znanim znanjem (Likar, Križaj in Fatur 2006, 37). 

2.2.3 Osebnostne lastnosti ustvarjalca   

V preteklosti so bile narejene številne raziskave, kjer so preverjali, katere so tiste 

najpomembnejše lastnosti ustvarjalčeve osebnosti. Izsledki teh raziskav kažejo, da imajo 

ustvarjalci, ne glede na področje svojega delovanja, podobne osebnostne lastnosti, kot so: 

nekonformizem, radovednost, široke interese, osebnostno neodvisnost in samostojnost, 

samozavest, vztrajnost in notranjo motivacijo (Pečjak 1987, 88‒92). Raziskave so pokazale 

tudi, da imajo ustvarjalci nekoliko bolj poudarjene ženske lastnosti, kot so močna intuicija ter 

čustvena občutljivost, po drugi strani pa prevladujejo nekatere tipične moške lastnosti, kot so 

težnja po prevladovanju, tekmovalnost, grobost (Pečjak 1987, 113). 

V preteklosti so bile narejene študije, ki so proučevale povezanost med ustvarjalnostjo in 

petimi temeljnimi osebnostnimi lastnostmi. Ustvarjalčeve osebnostne lastnosti so imenovali 

"pet velikih", prikazane so v nadaljevanju (Pečjak in Štrukelj 2013, 61): 
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− odprtost (intelektualna radovednost, dovzetnost za izkušnje), 

− vestnost (odgovornost, vztrajnost, pozornost), 

− usmerjenost navzven oziroma ekstravertnost (družabnost, gostobesednost, 

sprejemljivost), 

− kooperativnost, 

− nevroticizem (zaskrbljenost, čustvena labilnost). 

Najpomembnejša osebnostna lastnost ustvarjalca je nekonformizem (Pečjak 1987, 100). Do 

določene mere je konformizem potreben in nujen zaradi medsebojnega sodelovanja. Vendar 

pa se mnogi ljudje vedejo tako, tudi kadar se od njih ne zahteva prilagodljivosti in je tako 

njihovo vedenje celo škodljivo. Kot primer lahko navajamo vzklikanje množice Hitlerju, 

Stalinu, Titu idr. Lahko bi celo rekli, da so množice imele "izbrisane možgane" (Pečjak in 

Štrukelj 2013, 62) ali pa Andersenova pravljična zgodba Cesarjeva nova oblačila, kjer je 

množica občudovala cesarjevo novo oblačilo, le ena majhna deklica je zakričala, da je Cesar 

nag (Pečjak 1987, 102). Konformna oseba se počuti varno takrat, kadar ne izstopa iz množice 

in se v svojem obnašanju in dejanjih zgleduje po drugih. Ustvarjalec pa se ne zgleduje po 

drugih, ne priznava oblastnikov, dvomi o že spoznanih resnicah, vidi povsod nered in prav 

zaradi tega skuša urediti vse na nov, svojstven način (Pečjak in Štrukelj 2013, 62‒63). 

Nekonformist pa za vsako ceno ne nasprotuje drugim, ampak lahko tudi sprejme drugačna 

mnenja, če o njih razmisli in se z njimi strinja (Mrgole 2012, 4).  

Prepogosto se zgodi, da na ustvarjalnost mislečega osnovnošolca gledajo učitelji kot na 

nediscipliniranega, domišljavega učenca, ki je drugačen od drugih (Trstenjak 1981, 60). 

Osebnostne lastnosti načrtno analizira psihološka stroka, z namenom oblikovanja nabora 

osebnostnih lastnosti, ki so potrebna za razvoj ustvarjalnosti (Hozjan 2014, 2). Osebnostne 

lastnosti se pri otrocih in mladostnikih lahko načrtno raziščejo in kasneje načrtno razvijejo 

(prav tam). 

Da spodbudimo ustvarjalnost osnovnošolcev, je potrebno ohranjati, spodbujati in podpirati 

njihovo (Cropley in Urban 2000, po Bezič idr. 2012, 86): 

− odprtost za novosti, 

− sposobnost tveganja, 

− strpnost za nejasnosti, 

− avtonomnost, 

− usmerjenost v kompleksnost, 

− samozavest, 

− pozitivno samopodobo ter 

− sprejemanje samega sebe, tudi kontradiktorne značilnosti. 
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Osebnostne lastnosti, ki jih v otroštvu pridobijo osnovnošolci s prevzemanjem vedenjskih 

vzorcev tako staršev kot prijateljev, ohranijo celo življenje (Haris 2009, po Plestenjak 2014, 

37). Prav zaradi navedenega je otrokom potrebno dajati dober zgled. 

2.2.4 Vidiki ustvarjalnosti  

Ustvarjalnost je sovplivanje osebnosti in procesa, kjer se proizvede rešitev oziroma produkt, 

ki je lahko nov, ali pa obstaja že dolgo časa in se ga izboljša (Opaka 2008, 79). Sodobna 

psihologija pravi, da gre pri ustvarjalnosti za integracijo vseh treh vidikov (prav tam). Če bi se 

osredotočili samo na proces in osebnost, produkt pa bi izpustili, potem ne bi imeli celotne 

slike (Opaka 2008, 87). Lahko bi rekli, da zaradi dreves ne vidimo gozda (Simonton 2003, po 

Opaka 2008, 87).   

Ustvarjalnost potemtakem obravnavamo s treh vidikov (Bezić idr. 2012, 82): 

− ustvarjalna osebnost, 

− ustvarjalni produkt in 

− ustvarjalni proces. 

Ustvarjalna osebnost  

Ustvarjalčevo osebnost definira skupek dejavnikov. Poleg že podrobno opisanih 

ustvarjalčevih osebnostnih lastnostih v poglavju 2.2.3 je ustvarjalčeva osebnost opisana tudi s 

pomočjo njegove inteligence, divergentnega mišljenja, odprtosti duha, radovednosti, 

nekonformizma, humorja in socialne kompetence.  

Oseba, ki ima visoki IQ, ni nujno, da bo tudi visoko ustvarjalna. Sam problem nastane pri 

sami opredelitvi inteligence in ustvarjalnosti. Testi za merjenje inteligence omogočajo samo 

en odgovor, zato oseba, ki rešuje test ne more podati ustvarjalnih odgovorov. S testi 

inteligentnosti ne moremo meriti ustvarjalnega vedenja, saj ne zajema izvirnosti in prožnosti. 

(Pečjak 1987, 81‒83). Za odlične rezultate je najboljša kombinacija, ko ima oseba dovolj 

visok IQ in je hkrati zelo ustvarjalna. Mnogi raziskovalci so trdili, da obstaja med inteligenco 

in ustvarjalnostjo nizka, pozitivna povezanost. Stopnja inteligentnosti, ki je potrebna za 

vrhunske dosežke, je potrebna, vendar od meje IQ 120 ne prinaša več primerljivih rezultatov. 

Od te točke naprej so pomembnejši dejavniki, ki so povezani z drugimi osebnostmi 

značilnostmi, značilnostmi okolja (Bezić idr. 2012, 83), sposobnost divergentnega mišljenja, 

prožno, izvirno in fluentno asociiranje, sposobnosti elaboracije (Jurčová 2005, po Opaka 

2008, 84). 

Poleg inteligence je za ustvarjalni dosežek potrebno imeti poleg splošnega znanja tudi dovolj 

znanja in spretnosti na določenem specifičnem področju (Bezić idr. 2012, 85). Znanja, ki jih 

učenec lahko pridobi na zaveden in nezaveden način, načrtno ali naključno (prav tam). 
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Sternberg pravi, da je za ustvarjalnost potrebnih šest med seboj povezanih elementov. To so 

intelektualne sposobnosti, znanje, načini razmišljanja, osebnost, motivacija in okolje 

(Sternberg 2006, 88‒90, po Simončič 2013, 99). 

Za ustvarjalne dosežke je potrebna sposobnost divergentnega mišljenja na področju idej, za 

uresničitev idej pa sposobnost konvergentnega mišljenja (Bezić idr. 2012, 84). Torej 

potrebujemo oboje, bogastvo idej in nato trezen premislek o le-teh (Opaka 2008, 89). 

Ustvarjalne osebe, ki dosegajo ustvarjalne dosežke, so visoko notranje motivirane. Ideji 

namenijo veliko časa in vztrajajo kljub oviram in nejasnostim. Imajo visoko koncentracijo, so 

disciplinirani in vztrajni. S svojo idejo bi lahko rekli, da so nekako obsedeni (Bezić idr. 2012, 

86). 

Visoko ustvarjalni posamezniki so povečini odprtega duha. So odprti za izkušnje, strpni do 

več miselnosti, takšni posamezniki se vzdržujejo prenagljenih sodb. So radovedni in imajo 

veliko širino interesov (Pečjak 1987, 99‒100). Ustvarjalni posamezniki so hkrati tudi bolj 

socialno kompetentni ter bolj pozitivno razpoloženi (Opaka 2008, 85).  

Ustvarjalni produkt 

Ustvarjalnost posameznika vidimo v njegovih proizvodih ali storitvah, ki so družbeno-

gospodarsko koristni (Trstenjak 1981, 15).  

Ustvarjalni proces 

Avtorji, kadar analizirajo ustvarjalni proces, razbijejo ustvarjalnost na posamezne faze. 

Različni avtorji zagovarjajo različno števil stopenj ustvarjalnosti. Največkrat avtorji 

zagovarjajo štiri faze, preko katerih poteka ustvarjalni proces. Te faze so: preparacija, 

inkubacija, iluminacija in verifikacija (Trstenjak 1981, 13‒14). 

V fazi preparacije oziroma priprave ustvarjalec spoznava problem, o njem premišljuje in 

zbira podatke (Pečjak 1987, 39). Te faze ni mogoče preskočiti, saj je osnova za nadaljnjo 

ustvarjalno reševanje problema. Že v fazi preparacije ustvarjalec lahko najde različne možne 

rešitve problema (Pečjak in Štrukelj 2013, 33). 

Inkubacija oziroma zorenje pomeni fazo mirovanja, kjer zorijo podatki, zbrani med pripravo. 

Ta faza je lahko kratka ali pa traja zelo dolgo, lahko tudi mesece. V fazi inkubacije ustvarjalci 

še vedno, nezavedno, razmišljajo o problemu (Pečjak in Štrukel 2013, 33). Če traja ustvarjalni 

proces zelo kratek čas, potem faza inkubacije ni prisotna (Pečjak 1987, 39). To fazo nekateri 

imenujejo celo inspiracija oziroma navdih (Trstenjak 1981, 13). Edison je menila, da je v 

genialnosti 1 odstotek navdiha, ostalih 99 odstotkov pa je garanja (Pečjak in Štrukelj 2013, 

33). 
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Iluminacija pomeni fazo razsvetlitve, inspiracije ter "aha izkušnje". Gre za nenadno, 

nepričakovano in hitro rešitev problema. Ustvarjalci dobijo ideje povsem nepričakovano in v 

nenavadnih okoliščinah, takrat ko o določenem problemu niso razmišljali (Pečjak in Štrukelj 

2013, 33‒34). 

Verifikacija pomeni preverjanje ideje. V tej fazi preverjamo uporabnost oziroma vrednost 

ideje (Pečjak in Štrukelj 2013, 34). Za preverjanje idej moramo biti kritični in imeti analitične 

sposobnosti (prav tam). V tej fazi prevladuje konvergentno mišljenje (Pečjak 1987, 44). 

Preglednica 1: Pogoji za ustvarjalno mišljenje v štirih fazah 

Faze Pogoji 

Preparacija Odprtost za izkušnje 

Toleranca za dvoumnost 

Pripravljenost za ponovno opredelitev pojmov 

Divergentni miselni procesi 

Sposobnost intuicije 

Inkubacija Predstavljivost 

Podzavestna obdelava podatkov 

Neodvisnost 

Psihološka svoboda 

Psihološka varnost 

Iluminacija 

Verifikacija 

 

 

Sposobnost za prehod iz intuitivnega v analitično mišljenje 

Kritično stališče 

Konvergentni miselni procesi 

Analitična sposobnost (inteligentnost) 

Ocenjevanje 

Vir: Pečjak 1987, 44. 

2.2.5 Spodbujanje in motiviranje ustvarjalnosti 

Dejstvo je, da je veliko ljudi neustvarjalnih, ker je bila njihova ustvarjalnost v preteklosti 

potlačena. Že od rojstva dalje se otroke usmerja in mnogokrat se jim ne dovoli biti ustvarjalni 

(Pompe 2011, 38). Postopoma takšen otrok postane zavrt, zaradi potrebe po dajanju "pravilnih 

odgovorov" v šoli, strahu pred napakami ali pa da bi se osmešili (De Bono 2014, 23). Lahko 

pa ustvarjalnost prikličemo nazaj, vendar le če smo primerno motivirani z določenimi 

spodbudami, ki pripravijo posameznike k temu, da se osvobodijo togih družbenih miselnih 

okvirjev (Pompe 2011, 38) in postanejo tako manj zavrti (De Bono 2014, 23). Ustvarjalnost 

lahko spodbudimo, vendar le do določene mere (Likar idr. 2002, 19). Da je posameznik 



ustvarjalen, pomeni, da je sposoben najti naj

najbolj zapletenega problema najde enostavno rešitev (prav tam). Pri tem je pomembna 

sposobnost miselnega odmika, da se zavedamo in posledi

iskati rešitve zunaj svojih miselnih o

več izkušenj imamo, manj smo ustvarjalni. S pomo

dosedanjega načina razmišljanja pa je mogo

pada (Likar idr. 2002, 20). Povezanost izkušenj z ustvarjalnostjo se kaže v krivulji oblike 

obrnjene črke U. Če imamo malo izkušenj in znanja, tudi ustvarjalnost ne more biti velika. 

imamo veliko izkušenj, smo nagnjeni k ponavljanju in rutinskemu delovanju, kar posledi

vodi do zmanjšanja ustvarjalnosti. Najve

(Pečjak in Štrukelj 2013, 160). Tudi v tuji raziskavi (Chang, Huang in Choi 2012, 719

Žnideršič 2013, 109) so ugotovili, da so potrebne dolo

opravljanje samostojnega dela poleg jasnih in natan

166‒169, po Žnideršič 2013, 109

iskanju rešitve določenega problema. Vendar pa zasi

specializacija povzročita, da delovne naloge postanejo rutinske, kar pa zavira ustvarjalnost 

(Jambrovič 2005, 23, po Žniderši

med izkušnjami in novostmi, da delo daje ustvarjalne in inovativne

Slika 1: 

Ustvarjalnost je višja, če je primerno motivirana (Pompe 2011, 43). Poznamo tako notranjo 

kot zunanjo motivacijo. Notranja motivacija izhaja iz nas samih, vezana je na naše iz

vpletenosti. Zunanja motivacija pa se nanaša na skupino ljudi, ki si delijo skupne izzive in 

cilje. Navadno gre pri zunanji motivaciji za reakcijo na dolo

kot sta denar in slava (prav tam). 

delo v podjetjih plačilo, pa praksa in spoznanja mnogih psihologov ugotavljajo, da je motiv za 

ustvarjalnost in inovativnost predvsem v samostojnosti posameznikov, v spoštovanju, javnem 

priznanju ter vlaganju v razvoj njih

je notranja motivacija trajnejša in deluje nepretrgano. Ustvarjalnost je v veliki meri odlo

vsakega posameznika. Ustvarjalnost lahko posameznik razvije, 
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ustvarjalen, pomeni, da je sposoben najti najbolj nenavadne kombinacije idej, da lahko iz 

najbolj zapletenega problema najde enostavno rešitev (prav tam). Pri tem je pomembna 

sposobnost miselnega odmika, da se zavedamo in posledično, da znamo prese

iskati rešitve zunaj svojih miselnih okvirjev (Likar idr. 2002, 20). Slika 1 pojasnjuje, da 

 izkušenj imamo, manj smo ustvarjalni. S pomočjo miselnega odmika od svojega 

ina razmišljanja pa je mogoče ohranjati nivo ustvarjalnosti, ki z izkušnjami 

. Povezanost izkušenj z ustvarjalnostjo se kaže v krivulji oblike 

e imamo malo izkušenj in znanja, tudi ustvarjalnost ne more biti velika. 

imamo veliko izkušenj, smo nagnjeni k ponavljanju in rutinskemu delovanju, kar posledi

o zmanjšanja ustvarjalnosti. Največja ustvarjalnost je v primeru srednje izkušenosti 

jak in Štrukelj 2013, 160). Tudi v tuji raziskavi (Chang, Huang in Choi 2012, 719

 2013, 109) so ugotovili, da so potrebne določene izkušnje in sposobnost

opravljanje samostojnega dela poleg jasnih in natančnih navodil. Tudi Chua in Iyengar (2008, 

 2013, 109‒110) sta potrdila, da so predhodne izkušnje v pomo

enega problema. Vendar pa zasičenost s problemom 

ita, da delovne naloge postanejo rutinske, kar pa zavira ustvarjalnost 

Žnideršič 2013, 110). Tako je potrebno ravno pravšnje ravnovesje 

med izkušnjami in novostmi, da delo daje ustvarjalne in inovativne rezultate.

Slika 1: Ustvarjalnost glede na izkušnje 

Vir: Likar idr. 2002, 20. 
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ustvarjalnost nagrajen in ne kaznovan (O´Hara in Sternberg 2000‒2001, po Sternberg 2006, 

90). Sternberg (2006, 89, po Simončič 2013, 99) pravi, da brez ustvarjalno naklonjenega 

okolja ni kreativnih idej in napredka. 

Tehnike ustvarjalnega mišljenja 

Obstaja ogromno tehnik ustvarjalnega razmišljanja, najmanj petdeset (Pečjak in Štrukelj 

2012, 193). Skupna značilnost vseh je, da posameznika spodbudi k povečanemu produciranju 

različnih idej, izmed katerih potem izbere najbolj primerno (prav tam). Opisali bomo le 

nekatere najpogosteje uporabljene. 

Brainstorming oziroma možganska nevihta je najbolj znana in najpogosteje uporabljena 

skupinska tehnika ustvarjalnega mišljenja. Primerna je za spodbujanje idej na vseh področjih. 

Je enostavna metoda. Priporoča se, da je v skupini 6 do 12 oseb. Udeleženci morajo izhajati iz 

podobne hierarhične plasti v podjetju ali ustanovi. Prisotnost šefov in nadrejenih oseb deluje 

zavirajoče. Priporoča se, da se udeležence s problemom in navodili seznani že nekaj dni pred 

sejo. Predvsem zato, da lahko podatki zorijo v podzavesti. Najprimernejše trajanje burjenja 

možganov je 40 do 60 minut, odvisno od zapletenosti problema. Za enostavne probleme je čas 

krajši (Likar 2001, 30‒31). 

Pri tehniki zapisovanja idej udeležencem ni potrebno govoriti. Samo pišejo. Zato so primerne 

za posameznike, ki niso zgovorni ali se čutijo ovirane, kadar se morajo ustno izražati. Ena od 

glavnih prednosti zapisovanja misli je v tem, da v razmeroma kratkem času dobimo ogromno 

idej, več kot pri burjenju možganov. Motivacija udeležencev je velika, zadrega in strah pred 

drugimi pa sta majhna (Likar 2001, 30‒31). 

Tehnika šestih klobukov je koristna, ko želimo problem presojati z različnih vidikov. Gre za 

tehniko, katero izvaja Nastja Mulej, edina licencirana trenerka kreativnega razmišljanja po 

metodah De Bona (Pucelj 2014). 

Metodo uporabljamo individualno ali skupinsko. Predvsem je koristna pri skupinskih 

sestankih, saj prepreči konflikt med ljudmi s popolnoma različnimi stališči ali načini 

razmišljanja. Loči čustva od logike, kreativnost od informacij. Vsak klobuk je drugačne 

barve, ima svoje lastnosti, in ko ga nadenemo, razmišljamo v tej smeri. Moder klobuk pomeni 

razum, beli so dejstva in podatki, rdeči pomenijo čustva, rumen pomeni prednosti in koristi, 

črni tveganja in grožnje, zelen klobuk pa pomeni razmišljanje o novih idejah. Ta metoda 

razmišljevalce osvobaja in hkrati sili, da razmišljajo širše. S pomočjo klobukov so sestanki 

mnogo bolj produktivni, saj se izognemo neskončnim razpravam, dokazovanju in prerekanju. 

Metoda je primerna tako za odrasle kot otroke. Okvir tehnike šestih klobukov lahko 

uporabimo celo za družinske pogovore (De Bono 2014, 68‒73).  
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Vzroki za nizko stopnjo ustvarjalnosti  

Neustvarjalnost lahko pojasnimo z zunanjimi in notranjimi vzroki. Zunanji vzroki za nizko 

stopnjo ustvarjalnosti izhajajo iz razmer, okolja in drugih ljudi. Notranji vzroki izvirajo iz 

posameznika, njegove osebnosti in načina mišljenja (Likar idr. 2002, 130). 

Družbena skupina (družina, šolski razred, delovni team), v kateri delujemo oziroma smo, ima 

velik vpliv na nivo ustvarjalnosti. Skupina je lahko avtokratska, demokratska ali pa je 

razpuščena. Ustvarjalnost ne uspeva ne v popolnem redu in ne v popolnem kaosu. 

Ustvarjalnost je najvišja nekje vmes, v »polredu«. Zelo pomembna je ustvarjalna klima v 

skupini. Prav je, da se člani skupine med seboj spodbujajo, dajejo neobičajne, izvirne in drzne 

ideje. V skupini naj ne prevladuje zadržanost in strah pred posledicami, saj le-to zavira 

ustvarjalnost (Likar idr. 2002, 130‒131). Kavčič (2011, 43) pravi, da spodbudno vzdušje 

povzroči višjo ustvarjalnost. Nadaljuje, da je strah pred napakami in neuspehom pogost 

zaviralec ustvarjalnosti. Čeprav so napake neizogibne in brez njih ni napredka (prav tam). 

Tudi Kinsey (1992, 18, po Žnideršič 2013, 110) pojasnjuje, da je strah pred neuspehom ena 

najpogostejših zavor ustvarjalnosti. Ustvarjalnost v šoli zavirajo tudi slabi delovni pogoji, kot 

so premajhni in neustrezno opremljeni razredi, preveliko število učencev v razredu, 

prenatrpan učni program (Likar idr. 2002, 130‒131).  

Glavni notranji vzrok za nizko stopnjo ustvarjalnosti je pretiran konformizem. Konformizem 

pomeni prilagoditev posameznikovih opažanj, mnenj, stališč in vedenja večini. Konformizem 

mora do določene mere delovati, v nasprotnem primeru skupina ne deluje. Pretiran 

konformizem pa ustvarjalnost zavira. Pomembno je, da učitelji in učenci poslušajo tistega, ki 

ima kakšno novo idejo, čeprav je nenavadna. Nikar pa se ne sme takšnega posameznika 

prekiniti in v najslabšem primeru še žaliti. Ponavljanje in dril imata dvojni učinek. Po eni 

strani z vajo postanemo hitrejši pri reševanju istovrstnega problema, po drugi strani pa zavira 

pri reševanju mnogih problemov drugačne vrste. Učenci se v šoli učijo vsebine in spretnosti in 

hkrati pridobijo tudi bloke. Zelo pomembno je, da učenci v šoli rešujejo tudi divergentne in 

ustvarjalne naloge, da se bodo tem blokom izognili (Likar idr. 2002, 131‒132). 

Ustvarjalnost zmanjšujejo tudi kulturne in socialne blokade, kot so tabuji, tradicionalne 

vrednote, pomanjkanje zaupanja med ljudmi in avtoritativne družine (Berginc in Krč 2001, 

34). 

Spremembe in posledično inoviranje je tvegan proces, vendar je še bolj tvegano, če ne 

inoviramo in se oklepamo sedanjosti. Hkrati je pomembno sprejemanje neuspehov, kot 

stranski proizvod inoviranja, ker je tako več možnosti za končni uspeh (Kinsey 1992, po 

Plestenjak 2014, 26‒27). 
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2.3 Ustvarjalnost in inovativnost v šoli 

Ustvarjalnost in inovativnost ni rezervirana samo za gospodarstvo, ampak je prisotna na vseh 

področjih, tudi v šolstvu. V tem poglavju opišemo, kakšna je vloga šole in učiteljev, staršev, 

sorodnikov, prijateljev in okolice na ustvarjalnost in inovativnost osnovnošolcev. V 

nadaljevanju opišemo podporno okolje v Sloveniji in inovacijsko dejavnost mladih. 

2.3.1 Ustvarjalno izobraževanje 

O ustvarjalnem izobraževanjem govorijo številni dokumenti, ki razvijanje in spodbujanje 

ustvarjalnosti postavljajo kot splošen cilj, katerega je potrebno doseči na celotni populaciji. O 

razvijanju ustvarjalnosti v šolstvu govori Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli ter strateški dokument Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav zaradi tega postaja pojem ustvarjalnost 

veščina sodobne družbe in ni več namenjen samo za umetnike in znanstvenike (Hozjan 2014, 

2). 

O ustvarjalnosti in inovativnosti govori tudi Strategija razvoja Slovenije 2014‒2020, ki jo je 

pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo. V Strategiji razvoja Slovenije je navedena vizija in 

cilji Slovenije, ki se nanašajo na konkurenčno družbo znanja in inoviranja, ki spoštuje 

okoljske omejitve in zagotavlja blagostanje prebivalcev in postaja model moderne eko regije. 

Da bi dosegli zastavljeno vizijo, je gospodarski razvoj potrebno usmeriti na področja raziskav 

in razvoja ter inovacij, zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter zaposlovanje, 

izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (Ministrstvo za gospodarstvo 2013, 8). 

Prioritetno področje, ki ga je ministrstvo zapisalo, je med drugim tudi, da je potrebno v 

procese izobraževanja vključiti vsebine, ki se nanašajo na kreativnost. Krepiti je potrebno 

ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo med mladimi, spodbujati lastno iniciativo ter 

kreativnost, slovensko kulturno zavest in izražanje (Ministrstvo za gospodarstvo 2013, 9).  

Horzelenberg (2014, 1) pravi, da je pomembno, da se posameznik aktivira in potrudi za 

delovanje svoje ustvarjalnosti. Nadaljuje, da se zanjo mora vsak sam odločiti, saj jo nič in 

nihče ne more spodbuditi tako kot posameznik sam. 

Glavni dejavniki oblikovanja posameznikove osebnosti ter posledično njegovega 

ustvarjalnega potenciala so družina, šola in podjetja. Zelo pomembno mesto zavzema šola, saj 

posameznik tam preživi veliko časa. To je obdobje, ko se mlad človek izoblikuje. Kasnejše 

izkušnje samo dopolnjujejo, kar smo pridobili v mladosti (Pečjak 2004, po Mrgole 2012, 9). 

Da bo učenec ustvarjalen, je pomembno, da živi v okolju, ki mu daje polno impulzov in 

spodbud (Rodari 1996, 126, po Cencič 2014, 5), v odprtem okolju, ki je pripravljeno sprejeti 

tudi novosti (Štemberger 2013, 108). 
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Dejstvo pa je, da znanje ni ločeno od ustvarjalnosti, ampak se prepleta. Znanje je pogoj 

ustvarjalnosti. Najprej moramo nekaj res dobro poznati, potem lahko ustvarjamo (Kovač 

Šebart 2002, 40, po Sodar Šoba 2014, 8). Pečjak (1987, 237) opisuje celo "paradoks 

izobraževanja", saj za učinkovito ustvarjalnost potrebujemo znanje, na drugi strani pa 

pridobivanje znanja zavira ustvarjalnost. Likar (2008) poudarja, da sta ustvarjalnost in 

inovativnost vrednoti, ki sta povezani z znanji in veščinami. 

2.3.2 Vloga šole in učiteljev  

Šola mora dopuščati in spodbujati, da se posamezniki vključujejo v skupinsko delovanje, da 

išče pri učencih tista področja, pri katerih so močni, da gradi učenčevo samospoštovanje, ščiti 

integriteto, daje odgovorno vlogo pri raziskovanju in odkrivanju znanj in mu zaupa 

(Horzelenberg 2014, 1). Šola mora oblikovati takšno okolje, kjer je učenec aktivno vključen 

in je postavljen pred izzive in pri tem mu nudi oporo za njihovo reševanje (prav tam). 

Učencem je potrebno omogočiti neposredno izkušnjo, doživetje in ustvarjalno reševanje 

problemov, medsebojno sodelovanje in komunikacijo (Sadar Šoba 2014, 8). Glavna naloga 

šole ni samo posredovanje znanja in pomnjenja podatkov učencev, ampak mnogo več (prav 

tam). 

Likar (2008) meni, da je vloga šole predvsem učenje ustvarjalnosti in privzgoja osebnostnih 

lastnosti, kot so vztrajnost, neodvisnost razmišljanja, kritična presoja, sprejemanje 

odgovornosti.  

Z različnimi učnimi metodami je mogoče podpirati in razviti ustvarjalnost učencev (Rodari 

1996, 126, po Cencič 2014, 5). Učne metode se nanašajo tako na učiteljevo poučevanje kot na 

učenje učenca. Skoraj vsaka učna metoda lahko razvija učenčevo ustvarjalnost, pod pogojem, 

da je učitelj fleksibilen, spodbuja radovednost in domišljijo in ne zavira nenavadnih idej 

učencev (prav tam). Naj omenimo le nekatere izmed učnih metod, kjer se spodbuja 

ustvarjalnost. Cencič (2014, 5) pravi, da je pogovor ena izmed najbolj poznanih učnih metod, 

kjer se lahko spodbudi ustvarjalnost učencev. Učitelj mora pri pogovoru postavljati in 

spodbujati odprta (divergentna) vprašanja. To so vprašanja, ki zahtevajo analizo, sintezo ter 

ustvarjanje novih, neobičajnih odgovorov. Primer takšnega vprašanja je: "Kaj bi bilo, če bi 

bilo ... ?" Med ustvarjalne metode poučevanja spada tudi ustvarjalno pripovedovanje ter 

ustvarjalne igre izmišljenih zgodb oziroma doživetjih (Cencič 2014, 5). Ustvarjalni učitelji 

postavljajo manj običajna vprašanja, kjer se pričakuje manj običajne odgovore, in s tem 

spodbudijo fantazijo učencev (Likar idr. 2002, 124). 

Med najbolj poznane ustvarjalne učne metode, ki temeljijo na zapisovanju in grafičnih 

predstavitvah, so metoda matrike, swot analiza, ribja kost, diagrami, metoda šestih klobukov 

idr. (Cencič 2014, 5). 
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Pečjak (1987, 236) pravi, da ustvarjalnost spodbudimo predvsem s pravilnim načinom dela, 

osebnim zgledom in ustvarjalno klimo v razredu. Pečjak (Likar idr. 2002, 123) pravi, da je 

velika napaka, ki jo lahko učitelj stori, da posreduje znanost kot nekaj, kar velja in bo vedno 

tako ostalo. Dejstvo je, da so spoznanja znanosti veljavna, vendar pa jih je mogoče dopolniti z 

novimi spoznanji in raziskovanji (prav tam). 

Ustvarjalno mišljenje v šoli je potrebno spodbuditi in pri tem upoštevati naslednja ključna 

spoznanja (Juriševič 2006, po Sadar Šoba 2014, 9): 

− zagotoviti je potrebno spodbudno okolje; 

− učitelji morajo znati prepoznati in upoštevati motivacijske dejavnike, ki motivirajo 

učenca; 

− učitelji se morajo naučiti različnih pedagoških pristopov za ustvarjalno poučevanje, ne 

glede na predmet, ki ga učijo; 

− učitelji morajo imeti znanje, kako v skladu s potrebami učenca, podati učencem učne 

vsebine, ki jim niso zanimive; 

− ključna je učiteljeva zavzetost za delo z učenci za ustvarjalno poučevanje in njegova 

avtoriteta. 

Pečjak in Štrukelj (2013, 155‒156) opisujeta »dobro šolo«, kjer se oblikujejo samostojni, 

ustvarjalni posamezniki. Dobra šola (prav tam): 

− temelji na pravičnosti in enakopravnosti, kjer je lahko posameznik svoboden, samostojen, 

odgovoren in ustvarjalen; 

− je samostojna in se prilagaja potrebam in zmožnostim učencev; 

− je povezana z okoljem; 

− odnosi med učitelji in učenci so družabniški in enakopravni; 

− glavno vlogo ima učenec, ki aktivno gradi znanje, sebe in svojo prihodnost in zato tudi 

prevzema vso odgovornost; 

− učitelj pomaga učencem odkrivati cilje, nadarjenosti in zmožnosti, spodbuja pogovor in 

sodelovanje; 

− spodbuja samostojno, kritično in ustvarjalno mišljenje in delovanje; 

− cilj šolanja je odličnost vseh učencev. 

 

Armstrong (2000, 45‒46) opisuje raziskavo, kjer so znanstveniki vzeli pod drobnogled 

dogajanje v šolski učilnici. Ugotovili so, da je šolsko življenje slab nadomestek za raznolikost 

resničnega življenja. Ugotovili so, da je 70 odstotkov vsega dogajanja v učilnici govorjenje v 

smislu podajanja snovi učitelja. Rezultati omenjene raziskave so pokazali, da je premalo časa 

namenjenega dejavnostim, kot so igra vlog, načrtovanju, reševanju problemov v majhnih 

skupinah ali sestavljanju modelov. Te dejavnosti pa najbolj odražajo resnično življenje. V 

učilnici so se smeh, resnično navdušenje in izbruhi jeze zelo redko pojavili, v manj kot 3 

odstotkih.  
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Armstrong (2000, 49‒50) opisuje lastnosti ustvarjalne šole. Ali je šola ustvarjalna preverimo z 

naslednjimi vprašanji: 

− Ali je učilnica založena s predmeti iz resničnega življenja (npr. živalmi, rastlinami, 

računalniki, konstrukcijskimi igračami, zanimivimi knjigami, slikarskimi 

potrebščinami, teleskopi in raznimi napravami? 

− Ali se otroci med poukom ukvarjajo s temami, ki jih bo pripravilo na resnično 

življenje (gradijo, rešujejo probleme, oblikujejo, poskušajo, načrtujejo, se povezujejo 

v skupine, komunicirajo)? 

− Ali učitelj spodbuja samostojno mišljenje, s pomočjo dialogov, odprtih vprašanj in 

stvarnih doživetij? 

− Ali šolsko okolje obravnava otroka kot aktivnega raziskovalca? 

− Ali se učitelji zanašajo na notranjo motivacijo in spodbujajo prirojeno željo po učenju? 

− Ali šola sodeluje s širšo lokalno skupnostjo (vabi prebivalce kraja, da aktivno 

sodelujejo pri šolskem pouku, daje otrokom smiselne naloge v resničnem svetu)? 

− Ali otrok prinaša domov izdelke, ki jih naredi v šoli in jih nato uporablja v 

vsakdanjem življenju? 

 

O pomembni vlogi prostora pri poučevanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti govori 

tudi Zupan (2015, 163‒164). Z ustreznim prostorom in tehnologijo učenec pridobi izkušnjo z 

delom in omogoča ustvarjalno in inovativno udejstvovanje med poukom (Driver 2001; 

Warner in Myers 2010, po Zupan 2015, 163). Zupan (2015, 163‒164) opisuje koncept 

sodobne učilnice, kot prostor, ki spodbuja igro. Saj imata igra in ustvarjalnost vrsto skupnih 

elementov. Igrivost je tudi značilnost ustvarjalnih posameznikov (Zupan 2015, 164). Prostor 

naj bi bil fleksibilen, premakljiv in naj omogoča tako klasična predavanja kot skupinsko delo 

(Jankowska in Atlay, 2008). Vsi elementi prostora so hkrati delovni prostori, omogoča naj 

premične stene, table. Učenci naj imajo dostop do različnih pripomočkov in orodij (Zupan 

2015, 164). 

Za ustvarjalno izobraževanje je vsekakor pomembno šolsko okolje, velikost in opremljenost 

učilnic, razni predmeti, ki so dostopni učencem v šoli (Likar idr. 2002, 122). Najvažnejši 

dejavnik ustvarjalnega izobraževanja pa je učitelj. Saj, če je učitelj ustvarjalen, bo ustvarjalen 

tudi učenec (prav tam). 

Armstrong (2000, 45) je kritičen in meni, da je današnja šola slab nadomestek za resnično, 

raznoliko življenje. Preveč dogajanja med poukom zaseda govorjenje učitelja v smislu 

podajanja snovi učencem, premalo pa je dejavnosti, kot so igra vlog, načrtovanje in reševanje 

problemov, skupinsko delo in medsebojna komunikacija. To so dejavnosti, ki odražajo 

resnično življenje (prav tam).  

Tudi Likar (Likar, Križaj in Fatur 2006, 13) je kritičen do šolskega sistema in meni, da imajo 

današnji odrasli probleme, ker so se v šoli pred desetletji učili eno, danes pa morajo znati 
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raziskavi ugotovili, da se učitelji zavedajo pomembnosti spodbujanja ustvarjalnosti in vloge, 

ki jo imajo kot učitelji. Nadalje so ugotovili, da se polovica učiteljev ne čuti ustrezno 

usposobljena za to nalogo (prav tam).  

Učitelji pojem ustvarjalnosti prepogosto zamenjujejo z znanjem, marljivostjo in 

inteligentnostjo otrok. Za poznavanje ustvarjalnosti je potrebno dobro poznati, kaj 

ustvarjalnost je in kako vplivati nanjo (Likar idr 2002, 123). 

2.3.3 Vloga podpore skupin ‒ starši, sorodniki, prijatelji in podjetja 

Starševstvo je največja, najpomembnejša in najzahtevnejša naloga vsakega očeta in mater. 

Tukaj ne gre za pridiganje staršev, za vcepljanje pravil in ukazovanje. Gre za gojenje 

medsebojnih odnosov (Pečjak in Štrukelj 2013, 152‒153). Doma se otrok nauči približno 95 

odstotkov veščin, ki jih bo v svojem življenju potreboval (Amstrong 2000, 35). Takšen zgled, 

kot ga bo imel otrok, ter takšne vzorce obnašanja, kot jih bo prevzel od svojih staršev, tako bo 

tudi kasneje v odrasli dobi deloval (prav tam). Pečjak in Štrukelj (2013, 153) menita, da tukaj 

lahko nastane začaran krog, saj so tudi starši plod svoje preteklosti, ki pa ni bila nujno srečna. 

Zgodnje otroštvo je pomembno za otrokov osebnostni razvoj, njegovo naravnanost, odnos do 

sebe in drugih, življenja nasploh, ustvarjalnost in njegovo življenjsko srečo (Pečjak in Štukelj 

2013, 152). 

Armstrong (2000, 32‒36) opisuje tri vrste družin, ki zavirajo otrokovo ustvarjalnost in željo 

po učenju. Prva je nefunkcionalna družina, kjer ima eden ali oba starša čustvene probleme, 

alkoholizem, druge odvisnosti, prehranjevalne motnje, kronično jezo in depresijo. V takšnih 

družinah so otroci zaskrbljeni, zelo pogosto so zasramovani. Z otrokom se nihče ne ukvarja. 

Druga je tekmovalna družina, kjer si starši ne vzamejo dovolj časa za otroke zaradi svojega 

natrpanega urnika in lastne kariere. Starši z otrokom preživljajo samo določen čas in imajo od 

njega velika pričakovanja. Velikokrat imajo takšni otroci preveč obveznosti, krožkov ipd. V 

socialno ogroženih družinah se starši ukvarjajo predvsem s tem, kako zbrati denar za 

preživetje. Velikokrat jim zmanjka volje in energije za otroke. V socialno ogroženih družinah 

je lahko problem nepismenost, slaba hrana ipd. (prav tam). Armstrong (2000, 35) ugotavlja, 

da pravzaprav idealne družine ni. Vsaka družina ima svetle in temne plati človeške narave. 

Pomembno je, da se svojih pomanjkljivosti zavedamo in posledično odločimo za spremembe 

(prav tam).  

Pečjak (1987, 226) opisuje tri tipe družin: avtokratsko, demokratsko in razpuščeno. V 

avtokratskih družinah en posameznik, navadno je to oče ali mati, odloča o vsem, kar se bo 

počelo, kam bodo odšli v prostem času, kaj bo kdo delal, jedel ipd. Ostali člani ne smejo 

ugovarjati in izražati svojega mnenja. Če ugovarjajo, so kaznovani. Nasprotje avtokratski 

družini je demokratska. Vsi imajo možnost izraziti svoje mnenje, pri katerem se upošteva 

mnenje večine. V demokratski družini ni "nezmotljivega šefa" ampak ga nadomesti vodja, 
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koordinator. V razpuščenih družinah vsakdo dela kar hoče. V takšnih družinah manjka 

čustvene naveze. Najbolj ustvarjalni otroci živijo v demokratskih družinah, nato v 

razpuščenih, najmanj ustvarjalni pa so v avtokratskih družinah (prav tam). 

V preteklosti so bile narejene številne raziskave, preko sedemdeset jih je naštel Miller5 

(Jaušovec 1987, po Majerle 2010, 20), katere so proučevale vlogo različnih družinskih 

dejavnikov na ustvarjalnost. Proučevali so odvisnosti med različnimi spremenljivkami, kot so 

položaj družine v smislu socialnega ekonomskega položaja družine, število otrok v družini, 

vrstni red rojstev, poklic staršev ipd. Na drugi strani so preverjali odvisnost odnosa staršev do 

otrok, vzgojni stil, nadzor staršev nad otrokom, nad otrokovo ustvarjalnostjo. Raziskave so 

dale zanimive ugotovitve. Če starši gojijo zaščitniški in pokroviteljski odnos, to slabo vpliva 

na ustvarjalnost otrok in jo celo zavira. Nadalje so ugotovili, da otroci mater, ki niso 

zaposlene in so doma gospodinje, so v povprečju manj ustvarjalni od otrok, kjer sta zaposlena 

oba starša. Predvsem je to povezano z nadzorom otroka. Mama, ki je ves čas doma, ima več 

nadzora nad otrokom in ga v določeni meri omejuje (Majerle 2010, 20). Podobno lahko 

razložimo tudi ugotovitev raziskav, da odsotnost očeta pozitivno vpliva na otrokovo 

ustvarjalnost (Jaušovec 1987, po Majerle 2010, 21). Za razvoj ustvarjalnosti je potrebna 

takšna klima, kjer otrok svobodno, ustvarjalno in odgovorno deluje. Starši naj otroke 

spoštujejo in naj zaupajo v njihove sposobnosti. Starši naj dovolijo, da otrok raziskuje svet in 

sprejema odločitve. Da dela tudi napake in se na napakah uči. Na žalost v razvitih kulturah 

starši reagirajo na otrokove težave tako, da jih rešijo namesto njega, češ da je otrok premajhen 

in da ne zmore. Takšna vzgoja ne razvija odgovornosti, ne daje občutka sposobnosti, 

avtonomije in samoučinkovitosti. Nevarnost pri vzgoji ustvarjalnih otrok je prehitro in 

prepogosto kritiziranje. Pomembna je diskusija z otrokom, spodbujanje in vztrajnost (Majerle 

2010, 21).  

Starši naj spodbujajo ustvarjalnost otrok z (Majerle 2010, 22): 

− branjem zgodb in pravljic in diskutiranjem o prebranem; 

− izmišljevanjem zgodbic in igranjem vlog; 

− spodbujanjem in spoštovanjem otrokovih dosežkov; 

− dopuščanjem otroku samostojnosti in z dodeljevanjem odgovornosti v družini; 

− zgledom (starši naj izražajo čustva, naj bodo ekonomsko in socialno neodvisni, imajo 

interese doma in zunaj doma); 

− odnosi v družini, ki naj ne bi bili zaščitniški in ne odklonilni; 

− omogočanjem otroku, da spozna aktiven način življenja, da izkorišča svoje potenciale in 

da ustvarjalno preživi svoj prosti čas. 

Bogat vir znanja dajejo tudi stari starši, tete in strici, družinski prijatelji, ki otroku odprejo oči 

za nove možnosti in spoznanja (Armstrong 2000, 37). Armstrong (2000, 37) opisuje primer, 

                                                 
5 Primarni vir ni naveden. 
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ko je stric podaril Albertu Einsteinu knjigo o geometriji, ki ga je spodbudila k nadaljnjemu 

študiju. Torrance (1995, po Bezić idr. 2006, 60) meni, da otroci razvijejo predvsem tiste 

sposobnosti, katere njihovo okolje ceni in krepi. 

Armstrong (2000, 39‒40) med drugim priporoča, da starši povabijo otroka na svoje delovno 

mesto in ga seznanijo s poklicem, ki ga opravljajo. Starši naj dajo otroku kakšno preprosto 

opravilo, ki ga bo navdalo z občutkom, da počne nekaj pomembnega. 

Predvsem kar lahko starši naredijo za otroka je, da jim dovolijo biti otroci. Naj uživajo v 

sproščenih, spontanih igrah, ki jih vodijo otroci sami. Otroci se največ naučijo med spontano 

igro, kjer jih odrasli ne nadzirajo (Armstrong 2000, 38).  

2.3.4 Podporno okolje in inovacijska dejavnost mladih  

Glavni izziv slovenskega gospodarstva je prehod iz konkurenčnosti, ki temelji na investicijah, 

produktivnosti in zmanjševanju stroškov h konkurenčnosti, katero bodo spodbudile inovacije 

ter znanje (Jaklič in Hribernik 2010, 20).  

Čeprav se podporno okolje hitro spreminja, njegove osnovne značilnosti že dolgo ostajajo 

enake.  

V Sloveniji imamo preko sto organizacij inovacijskega podjetniškega podpornega okolja 

(Likar 2008). Naj izpostavimo nekatere najbolj znane institucije, to so: Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport (programi: Tempus, Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates ipd.), Ministrstvo 

za gospodarstvo (program Eureka), Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Javni sklad RS 

za razvoj malega gospodarstva, Tehnološki parki, Gospodarska zbornica Slovenije, 

Inovacijsko relejni center, Zveza inovatorjev Slovenije, Skladi tveganega kapitala, Urad RS 

za intelektualno lastnino, Mestne občine idr. (Likar idr. 2002, 82‒94). 

Veliko je razpisov, kjer se pridobivajo nepovratna sredstva, čeprav se sredstva iz leta v leto za 

ta namen krčijo. Potrebno je nameniti pozornost tudi tistim projektom, ki ne podpirajo zgolj 

raziskovalnih in tehnoloških prizadevanj. Omenimo lahko projekte, ki se financirajo v sklopu 

razpisa INO. Gre za javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij (Likar 2010, 66). 

Likar (2008) meni, da podporno okolje kot celota deluje nepregledno, premalo učinkovito in 

drago. Nadaljuje, da je preveč papirologije, ter da se programi podpore prekrivajo in letno 

spreminjajo. Prav tako je veliko menjav zaposlenih (prav tam). Tako je pokazala tudi 

raziskava Analize stanja invencijsko ‒ inovacijskih procesov med mladimi v Sloveniji v 

povezavi s slovenskim podpornim okolje (Likar 2003). Več kot polovica vprašanih se zaveda 

potreb po ustvarjanju in inoviranju, saj so že imeli ideje, ki bi lahko postale inovacije. 

Približno desetina jih je bila pripeljana do faze trženja (prav tam), vendar pa le 8 idej od stotih 

privede do proizvoda oziroma storitve na tržišču in le dve prinašata tržne koristi (Likar 2001, 
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po Likar 2003, 289). Podatki kažejo na to, da so programi in organizacije, ki nudijo 

podjetniško in finančno pomoč, med mladimi slabo poznane in premalo izkoriščene (Likar 

2003, 289). Mladi se v večini poslužujejo le pomoči, ki jih nudi šolsko okolje, katera pa je 

predvsem pedagoškega značaja (prav tam). Čeprav so centri dragocena pomoč pri lastnem 

delu, pa se je treba zavedati, da centri ne nadomestijo lastnega dela in truda (Likar 2010, 82). 

Noben center ne more nadomestiti motivacije, ki jo ima lastnik ideje. Ne glede na vso pomoč 

mora lastnik ideje, vložiti veliko energije, časa in denarja za uresničitev ideje in za 

premagovanje vseh ovir, preden pride do tržnega uspeha (prav tam).  

Nedavno je na ravni EU in Slovenije potekal projekt spodbujanja ustvarjalnosti in 

inovativnosti mladih, projekt UPI (izvedba celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti mladih, z integracijo programa v aktivnostih lokalnih skupnosti v 

letih 2010, 2011 in 2012). V slovenskih osnovnih šolah so potekali krožki UPI, kjer so učenci 

vseh treh triad pridobivali znanja in kompetence s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti. V projektu je kot partner sodeloval tudi Inštitut za inovativnost in tehnologijo pod 

vodstvom prof. dr. Boruta Likarja (Mrgole 2012, 16‒17).  

Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Korona plus, d. o. o., je v veliko pomoč mladim, ki 

želijo razviti svojo idejo in jo pripeljati do tržno zanimivega proizvoda. Inštitut je inovativno 

usmerjena organizacija. Njeno poslanstvo je dvig stopnje inovativnosti podjetij ter pomoč 

mladim. Inštitut tesno sodeluje s šolstvom in gospodarstvom, povezani so v mrežo vrhunskih 

mednarodnih strokovnjakov iz različnih področij (Inštitut za inovativnost in tehnologijo ‒ 

Korona plus b. l.).  

Med šolskim letom poteka kar nekaj podobnih krožkov ter tekmovanj, kjer se spodbuja 

ustvarjalnost in inovativnost mladih. Kot primer navajamo Program spodbujanja 

ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja Spirit Slovenija v 

sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (Spirit Slovenija b. l.). 

Nadalje je Primorski tehnološki park razvil Projekt Popri ‒ podjetje za prihodnost, katerega 

namen je spodbuditi ustvarjalnost, inovativnost, znanja in tehnologije ter razvoj podjetnosti 

med mladimi. Gre za tekmovanje, na katero se mladi prijavijo s svojo inovativno idejo 

(Primorski tehnološki park b. l.). 

2.4 Merjenje ustvarjalnosti in inovativnosti   

Pojem inovativnost je zelo povezan z ustvarjalnostjo, vendar pa so med njima razlike. Pri 

ustvarjalnosti gre predvsem za proces produciranja novih idej, pri inovativnosti pa gre en 

korak dalje in je v ospredju ideja, ki privede do novega tržnega izdelka ali storitve. Merjenje 

inovativnosti je z samo enim vprašalnikom težko, saj v takšnem primeru ne zajema vseh 

dejavnikov. Obstaja več kazalnikov in vprašalnikov, ki merijo inovativnost v podjetju. Tako 

kot obstaja veliko načinov merjenja inovativnosti, obstajajo tudi številni testi za merjenje 
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ustvarjalnosti. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri načine merjenja ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

2.4.1 Merjenje ustvarjalnosti 

Mnenja psihologov glede merjenja ustvarjalnosti so si različna. Trstenjak in nekateri drugi 

psihologi menijo, da ustvarjalnosti ni mogoče meriti. Problem je predvsem v tem, da so v 

testih problemi zadani, ustvarjalnost pa se kaže predvsem v odpiranju problemov. Trstenjak 

tudi meni, da je ustvarjalnost spontan proces, kar pa reševanje testov ni (Pečjak 1987, 122).  

Večina raziskovalcev pa meni, da je ustvarjalnost mogoče meriti. Vendar pa merjenje 

ustvarjalnosti ni enostavno, saj zahteva poznavanje in zajemanje različnih povezanih in 

nepovezanih dejavnikov. Uporabiti je potrebno več testov in lestvic, saj posamezne ne 

zajemajo celovito vseh vidikov in vrst ustvarjalnosti. Lestvice morajo ustrezati trem 

kriterijem, in sicer: kriteriju veljavnosti, kriteriju zanesljivosti in kriteriju objektivnosti 

(Pečjak in Štrukelj 2013, 189).  

Mnogi psihologi menijo, da je izvirnost najbolj zanesljivo in veljavno merilo ustvarjalnosti. 

Pečjak je celo izjavil, da je izvirnost temeljno merilo ustvarjalnosti (Pečjak 1987, 12). Drugi 

pravijo, da je boljše merilo uporabnost. Vendar pa je uporabnost težko ocenjevati, saj se 

uporabnost lahko pokaže šele čez mnogo let (Pečjak 1987, 17‒20). Ustvarjalno mišljenje 

merimo s prožnostjo, gibljivostjo in izvirnostjo. Vse to smo že opisali v poglavju 2.2.1, kjer 

smo govorili o Ustvarjalnem mišljenju. 

Obstaja veliko testov in lestvic za merjenje ustvarjalnosti, kot so: Guilfordova, McKinnova, 

Getzlova in Jacksonova, Torrancejeva (Pečjak in Štrukelj 2013, 190). V nadaljevanju bomo 

opisali dva najbolj poznana testa ustvarjalnosti. To so Torranceovi testi ustvarjalnega 

mišljenja (test TTCT v besedni in slikovni obliki) ter Urban-Jelenov test ustvarjalnega 

mišljenja (test TCT-DP). 

Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja  

Avtor testa je Paul Ellis Torrance, imenovan tudi oče ustvarjalnosti (Kim 2006, 3). V teste je 

vključil ugotovitve Joy Paula Guilforda, da je za ustvarjalnost pomembno divergentno 

razmišljanje, ki vsebuje gibljivost, prožnost, izvirnost in izdelavo (Bežić idr. 2006, 60). 

Torrance je v svoje teste vključil vse te elemente in dodal še nekatere druge, ki jih bomo 

predstavili v nadaljevanju.  

Torranceov test ustvarjalnosti zajema kombinacijo besedne in slikovne aktivnosti. Gre za 

zahteven test, saj ga lahko uporabljajo zgolj univerzitetni diplomirani psihologi, ki so 

usposobljeni za njihovo uporabo. Testi so primerni za vse starosti, od vrtca naprej. Preizkus 



26 

vsebuje dve aktivnosti, besedni in slikovni test. Torranceovi testi so bili do leta 1996 

prevedeni v 34 svetovnih jezikov. Leta 2003 smo dobili slovensko različico, pri kateri je 

sodelovalo 18 šolskih psihologov in 5 psihologov iz Centra za psihodiagnostična sredstva 

(Center za psihodiagnostična sredstva b. l.).  

Besedna oblika TTCT meri fluentnost, fleksibilnost, in originalnost odgovorov. Govorimo o 

besedni ustvarjalni moči. Slikovna oblika pa meri fluentnost, originalnost, elaboracijo, 

abstraktnost naslova in odpornost na prezgodnje zaključevanje (Bezić idr. 2006, 61) ter 

trinajst meril, ki zajemajo kvalitativne vidike, kot so čustvena izraznost, premikanje, 

združevanje, nenavadna in notranja vizualizacija, sinteza linij in krogov, sinteza nepopolnih 

podatkov, izrazitost naslovov, fantazija, bogastvo in slikovitost podob, domišljija ter humor 

(Kim 2006, 5). Slikovna oblika TTCT meri slikovno ustvarjalno moč posameznika (Bezić idr. 

2006, 61). 

Test se izvaja individualno ali skupinsko. Otrok piše ali riše odgovore v zvezek. Čas je 

omejen na 5 ali 10 minut, odvisno od aktivnosti. Izvedba slikovne oblike traja 45 minut, 

besedna oblika pa 60 minut. Na podlagi rezultatov testa lahko govorimo o šibki, 

podpovprečni, povprečni, nadpovprečni, močni in zelo močni ustvarjalni moči posameznika 

(Bezić idr. 2006, 61‒62).  

Torranceovi testi ne vsebujejo vseh dimenzij ustvarjalnosti, ampak se uporabljajo zgolj za 

odkrivanje nadarjenih otrok in za nadaljnjo individualno svetovanje posameznim učencem 

(Mrgole 2012, 13). Torrance (Kim 2006, 3, po Mrgole 2012, 13) pravi, da visoki rezultati na 

testih ne zagotavljajo, da bo oseba tudi res ustvarjalna. Nadaljuje, da so to le elementi, katere 

se potrebuje za ustvarjalnost (prav tam).  

Urban-Jelenov slikovni test ustvarjalnosti  

Urban-Jelenov test za ustvarjalno razmišljanje je bil oblikovan tako, da zajema celovit 

koncept kreativnosti. Pri oblikovanju testa so upoštevali ne le količinski vidik, ampak tudi 

vidik kakovosti, v smislu vsebine, sestave in izdelave, tveganja, lomljenje meja (razmišljanje 

izven meja), všečnosti, humorja in drugih elementov. Test so oblikovali tako, da velja za 

osebe v širokem razponu starosti, test je preprost in hiter v reševanju in nato v točkovanju. Je 

instrument, ki pomaga odkriti tako visok, kot tudi nizko in slabo razvit posameznikov 

ustvarjalni potencial. Test vsebuje šest različnih grafičnih elementov, ki se razlikujejo po 

zasnovani obliki, geometrijski in negeometrijski, okrogli in ravni, enojni in sestavljeni, 

prelomljeni in neprekinjeni, znotraj in zunaj navideznega okvirja, razporeditev po površini, 

dokončani in nedokončani. Zelo pomemben element testa je velik kvadratni okvir skupaj z 

manjšim odprtim kvadratom izven glavnega kvadrata. S pomočjo tega elementa ocenjevalec 

ugotovi sposobnost prevzemanja tveganja. Otroci rišejo vsako sliko po največ 15 minut. 

(Urban 2005, 272‒273).  
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Primer, kako so geometrijski liki razporejeni na testu, lahko vidimo na sliki 3. Dejansko ima 

test šest nedokončanih likov, od pike, nedokončanega kroga, trikotnika in kvadrata ter 

vijugaste črte in več neprekinjenih majhnih črtic. Na sliki 4 imamo primer izpolnjenega testa 

(slike) in ocenjevanje le-tega. 

 

Slika 3: Prazen test TCT-DP 

Vir: Kárpáti 2009, 14.  

 

Slika 4: Primer ocenjenega testa TCT-DP 

Vir: Kárpáti 2009, 25. 

Testi TCT-DP so priporočljivi za identifikacijo nadarjenih in visoko ustvarjalnih učencev za 

namen strokovnega in poklicnega svetovanja (Urban 2004, 395). 

2.4.2 Merjenje inovativnosti 

Nenapisano pravilo je, da brez inovativnosti, ni rezultatov (Likar in Fatur 2009, 44). 

Inovativnost gospodarstva v Sloveniji so v preteklosti merili z raznimi kazalniki, kot so 

Ustvarjeni skupni prihodek, Skupno število realiziranih tehničnih inovacij, Skupno izdvajanje 

finančnih sredstev za tehnične inovacije, Skupno izplačane odškodnine inovatorjem, Število 

realiziranih inovacijskih predlogov na 100 zaposlenih in drugi (Devetak 1980, 256, po Likar 

in Fatur 2009, 66). Povečini je bila inovativnost merjena s kvantitativnimi kazalniki, za 

celovit pregled pa je potrebno zajeti tudi kvalitativne podatke (Likar in Fatur 2009, 66). 

Inovativnost je kompleksno in zelo razvejano področje, na katerega vpliva vrsto dejavnikov, 

ki so prepleteni in soodvisni. Obsega področja organizacije, psihologije, sociologije, tehnike, 

tehnologije, naravoslovnih znanosti, prava, ekonomije, financ in drugo (Likar in Fatur 2009, 

67). Tako merjenje ustvarjalnosti kot inovativnosti ni enostavno. 
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Model za merjenje inovativnih osebnostnih lastnosti mladih 

Model za merjenje inovativnih osebnostnih lastnosti mladih je orodje oziroma instrument za 

merjenje inovativnih sposobnosti. Model so oblikovali strokovnjaki iz Univerze Kingston v 

sodelovanju z organizacijo NESTA na podlagi pregledane literature in s pomočjo testiranja 

koncepta ločenih skupin mladih in učiteljev iz različnih šol iz Londona in Hampshira. Model 

je skupina strokovnjakov razvijala več kot 18 mesecev, od leta 2007 do leta 2009. Izvedli so 

tri faze testiranja, v katerih je sodelovalo 1358 mladih v starosti od 14 do 19 let iz različnih 

šolskih okolij (mestno, predmestno, podeželsko okolje). Vprašalnik je obsegal 31 vedenjskih 

izjav ter šest vprašanj glede opredelitve nadaljnje poklicne kariere in demografske 

opredelitve. Vprašanja so merili s pomočjo 7-stopenjske Likertove lestvice (Chel in Athayde 

2009, 3‒4).  

Orodje meri pet osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za inovativno delovanje mladih (Chel 

in Athayde 2009, 3): 

− ustvarjalnost (uporaba domišljije, povezovanje idej, timsko delovanje in reševanje 

problemov, radovednost); 

− samoučinkovitost (samoprepričanje, samozavest, samozavedanje, občutek notranje moči, 

zaupanje v ljudi); 

− odločnost (zagnanost, motiviranost, delovne navade, trdo garanje, vztrajnost, predanost 

delu), 

− nagnjenost k tveganju (premisliti, oceniti in sprejeti tveganje) in 

− vodenje (vizija in predanost viziji in ciljem). 

Z raziskavo so dokazali, da imajo mladi inovacijski potencial in da ga lahko krepijo. Za razvoj 

teh petih inovacijskih osebnostnih lastnosti lahko šolski sistem preko ustvarjalnega načina 

poučevanja, različnih šolskih in izven šolskih dejavnosti naredi veliko. V šoli naj se učijo 

eksperimentiranja, kjer so učenci spodbujeni k raziskovanju, radovednosti in ustvarjalnem 

razmišljanju. Naj se med učenci razvija timsko delo, samoiniciativnost in vodstvene 

sposobnosti. Naj se učencem dovoli delati tudi napake, saj se na podlagi napak učijo. 

Posledično se tako razvija nagnjenost k tveganju. O problemu naj učenci razmišljajo in se 

kritično odločajo. Na takšen način se razvija učenčeva samozavest (Chel in Athayde 2009, 3). 

Model je na voljo na spletu in je sprejemljiv kot veljavno in zanesljivo merilo. Njegova 

uporaba omogoča izboljšanje ukrepov za dvig ustvarjalnosti in inovacijske kulture (Chel in 

Athayde 2009, 4). 

Model je priporočljiv tako zaradi zaposljivosti mladih kot zaradi širšega družbenega 

prispevka. Lahko rečemo, da ima model široko uporabnost tako v formalnem izobraževanju 

kot tudi v zasebni sferi. Prikazane osebnostne lastnosti delodajalci najbolj iščejo pri 

zaposlovanju. Poleg tega lahko mladi s pomočjo omenjenega modela razvijejo sposobnosti, ki 

jim bodo v pomoč pri zaposlitvi in njihovi osebni karieri (Chel in Athayde 2009, 3).  
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Na podlagi vseh opisanih metod merjenja ustvarjalnosti in inovativnosti se je razvil Model za 

merjenje stopnje inovativnosti pri osnovnošolcih. Model je bil zasnovan za potrebe projekta 

UPI. Omenjeni model smo v empiričnem delu magistrske naloge za merjenje ustvarjalnosti in 

inovativnosti osnovnošolcev in posledično za preverjanje postavljenih hipotez uporabili tudi 

mi. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu magistrske naloge podrobneje predstavimo spremenljivke dimenzij 

ustvarjalnosti in inovativnosti ter postavljene hipoteze preverimo. 

3.1 Osnovna izhodišča, namen in načrt raziskave 

Po pregledani literaturi domačih in tujih avtorjev sledi empirični del raziskave. V empiričnem 

delu raziskave smo uporabili sekundarne podatke, pridobljene z vprašalnikom Model za 

merjenje stopnje inovativnosti mladih, na katerega so odgovarjali osnovnošolci, ki so v letu 

2011 obiskovali krožek UPI v okviru projekta UPI. 

Skladno z zastavljenimi cilji smo oblikovali 5 hipotez, s pomočjo katerih smo proučili ali so 

druge inovacijske osebnostne lastnosti statistično značilno povezane z ustvarjalnostjo. 

Preverili smo, ali podpora inovacijskega okolja statistično značilno pozitivno vpliva na 

inovacijske rezultate osnovnošolcev. Zanimalo nas je, ali se ustvarjalni osnovnošolci 

statistično značilno razlikujejo od svojih sovrstnikov po drugih inovacijskih osebnostnih 

lastnostih in po inovacijskih rezultatih. Čisto na koncu smo preverili tudi, ali starost učencev 

negativno vpliva na njihovo ustvarjalnost, tako kot kažejo psihološke študije. 

Vprašalnik, ki so ga osnovnošolci izpolnili, smo pregledali in vprašanja razvrstili v ustrezne 

dimenzije in poddimenzije, ki merijo ustvarjalnost in inovativnost osnovnošolcev. Posamezna 

vprašanja oziroma spremenljivke smo podrobno razložili s pomočjo literature. Nato smo 

izvedli faktorsko analizo za področje drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti in faktorsko 

analizo za področje ustvarjalnosti. Pridobljene faktorje smo nato uporabili za nadaljnjo 

analizo postavljenih hipotez (H1, H3 in H5). Prvo hipotezo smo analizirali s pomočjo 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta, drugo in peto hipotezo smo preverili z 

Diskriminanto analizo, tretjo hipotezo smo analizirali z t ‒ testom ter četrto z Mann Whitney 

testom za neodvisne vzorce. Nekatere rezultate smo prikazali grafično s pomočjo srednjih 

vrednosti. Vzorec smo opisali s pomočjo frekvenc in odstotkov. 

3.2 Omejitve in predpostavke 

Predpostavke: 

− predpostavljamo, da so učenci vprašalnike izpolnjevali odgovorno in resnično, 

− predpostavljamo, da uporabljeni sekundarni podatki dovolj celovito pokrivajo področje 

raziskave, 

− za izhodišče smo vzeli raziskavo UPI in jo skozi svojo analizo kritično evalvirali. 

Vsebinske omejitve: 

− velika širina teme ustvarjalnost in inovativnost, 
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− namen izvedbe raziskave UPI v okviru katere so bili zbrani podatki ni enak namenu 

pričujoče raziskave, 

− vprašalnike so izpolnjevali samo učenci, ki so obiskovali krožke UPI, 

− pomanjkanje primerljivih podatkov. 

3.3 Vzorec in zbiranje podatkov  

Krožek UPI so obiskovali osnovnošolci iz 37 osnovnih šol iz 8 statističnih regij. Vzorec je 

naključen ter obsega 697 učencev. Kljub temu, da vzorec predstavlja 4,3 promila celotne 

populacije osnovnošolcev, vzorec pokriva 8 od 12 statističnih regij (Inštitut za inovativnost in 

tehnologijo ‒ Korona plus  2013, 7). 

Raziskava je potekala v vseh treh triadah osnovnih šol, ki so izvajale krožek UPI. Ta je 

potekala v okviru projekta UPI ter diplomskega dela Urške Mrgole ob sodelovanju prof. dr. 

Boruta Likarja. Na sliki 5 je prikazana struktura osnovnošolcev glede na razred, ki ga 

obiskujejo. Od tega 38,8 odstotkov osnovnošolcev obiskuje prvo triado, drugo triado obiskuje 

36,7 odstotkov in tretjo 24,5 odstotkov osnovnošolcev iz omenjene raziskave.  

 

Slika 5: Struktura vzorca glede na razred, ki ga obiskujejo 

Na sliki 6 so prikazani deleži osnovnošolcev glede na spol, ki so sodelovali v raziskavi. 

Vzorec predstavlja 55,7 odstotkov ženskega spola, 44,3 odstotkov je moških. 
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Slika 6: Struktura vzorca glede na spol

V povprečju so učenci, ki so obiskovali krožek UPI v šoli zelo uspešni. Preglednica 2 

prikazuje porazdelitev vzorca glede na uspešnost

oceno prav dobro oziroma odli

preverjanjih znanja opisne ocene.

Preglednica 2: Struktura vzorca glede na uspešnost (povpre

Ocena 

2  ‒  zadostno 

3  ‒  dobro 

4  ‒  prav dobro 

5  ‒  odlično 

Skupaj 

Glede na načela raziskovalne etike je bila raziskava anonimna ter zagotovljena je bila 

zaupnost osebnih podatkov. Vprašanja so bila oblikovana tako, da so bila razumljiva vsem 

učencem, tudi najmlajšim. Pri sestavi vprašalnika so sodelovali strokovnjaki raz

področij. Pri pripravi vprašalnika so izhajali iz stališ

poiskali ustrezno vprašanje oziroma postavili trditev. Pri pripravi vpraš

Dušiča Boben, dr. Fani Nolimal, prof. dr. Vid Pe

Boben vodi Center za psihodiagnosti

dobavitelj TTCT testov za Slovenijo, katere smo predhodno opisali v poglavju 2.4.1 Merjenje 

ustvarjalnosti. Pri oblikovanju vprašalnika je

ustvarjalnosti, katere se meri s TTCT testom. Dr. Fani Nolimal 

Republike Slovenije za šolstvo, kjer priporo

teoriji in zakonodaji. S svojim znanjem je 

psiholog dr. Vid Pečjak, ki se je ukvarjal predvsem z znanstvenem raziskovanjem psihologije 

spoznanja, psihologijo ustvarjalnosti, zgodovino psihologije in politi

sestavi vprašalnika je predvsem svetoval s svojim znanjem ustvarjalnosti. Pri sestavi 

vprašalnika je sodelovala tudi Tjaša Erlih, u

krožkov v Sloveniji. Njen prispevek pri sestavi vprašalnika je bil predvsem v tem, da se 
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oblikuje nabor vprašanj, katera bodo razumljiva tudi najmlajšim učencem. Mag. Maja Škafar 

je sodelovala pri oblikovanju vprašalnika s svojim znanjem statistike. Glede na razpoložljivo 

literaturo in glede na opredelitev štirih dimenzij so oblikovali nabor vprašanj za posamezne 

dimenzije in poddimenzije (Inštitut za inovativnost in tehnologijo ‒ Korona plus  2013, 7). 

Pred samo raziskavo je bilo narejeno pilotno testiranje ter optimizacija vprašalnika. Mentorji 

krožkov so prejeli natančna navodila za izvedbo raziskave in izpolnjevanje vprašalnikov 

(Inštitut za inovativnost in tehnologijo ‒ Korona plus  2013, 8). 

Raziskava je potekala v aprilu 2011 in je trajala približno en mesec zaradi različnih urnikov 

krožka UPI po osnovnih šolah v Sloveniji. Za izpolnjevanje vprašalnikov so mentorji dobili 

natančna navodila. V prvi triadi so mentorji vprašanja učencem prebrali in po potrebi 

obrazložili, nato so učenci na vprašanje oziroma trditev odgovarjali sami. V drugi in tretji 

triadi pa so učenci samostojno odgovarjali na vprašanja oziroma trditve, brez pomoči učiteljev 

(Inštitut za inovativnost in tehnologijo ‒ Korona plus  2013, 8). 

3.4 Metodologija raziskave  

Sekundarne podatke smo najprej skrbno pregledali in razvrstili v ustrezne dimenzije. 

Statistično analizo smo izvedli s programsko opremo SPSS 21.0. 

Za namen omenjenega projekta UPI je bil sestavljen vprašalnik Model za merjenje stopnje 

inovativnosti mladih, ki vključuje štiri dimenzije in poddimenzije (Inštitut za inovativnost in 

tehnologijo ‒ Korona plus  2013, 10–13). 

− dimenzijo ustvarjalnosti (gibljivost, prožnost, izvirnost); 

− dimenzijo inovacijske osebnostne lastnosti (odprtost in samozavest, odločnost, vodenje, 

nagnjenost k tveganju); 

− dimenzijo inovacijskega okolja (podpora s strani staršev, prijateljev, učiteljev in lokalnih 

deležnikov, opremljenost učilnic in uporabnost izdelkov ter odprtost šole navzven); 

− dimenzijo rezultatov (faze invencijsko ‒ inovacijske verige). 

Vprašalnik je bil sestavljen za vse tri triade enako, s tem da so bila določena vprašanja 

namenjena zgolj drugi in tretji triadi, določena vprašanja pa samo tretji triadi. Vprašalnik je 

bil oblikovan tako, da je bil razumljiv vsem, tudi najmlajšim (Inštitut za inovativnost in 

tehnologijo ‒ Korona plus  2013, 7–8). 

V empiričnem delu magistrske naloge smo za namen raziskave uporabili dimenzije in 

vprašanja iz vprašalnika, ki merijo točno navedene dimenzije. Vprašalnik je bil sestavljen 

tako, da so učenci najprej navedli demografske podatke (spol, starost, razred, število otrok v 

družini, kraj prebivanja, osnovna šola, ki jo obiskujejo, povprečna ocena v šoli), nato so 

sledila opisna vprašanja, kjer smo dobili podatke o njihovi ustvarjalnosti in inovativni 

dejavnosti (Zakaj se še uporablja radirka, razen za radiranje? Opis najpomembnejše ideje, ki 
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so jo imeli. Za koga je ta ideja pomembna? Doseženi koraki v invencijsko ‒ inovacijski 

verigi) na koncu pa je bilo podanih 22 trditev, s pomočjo katerih smo merili posamezne 

dimenzije ustvarjalnosti in inovativnosti. Trditve smo nato merili s pomočjo 5‒stopenjske 

Likertove lestvice. Nekatere trditve so imele vsebinsko obrnjen pomen, zato smo jih za namen 

statistične obdelave preoblikovali.  

3.5 Analiza spremenljivk ‒ Model za merjenje stopnje inovativnosti mladih 

V tem poglavju podrobneje predstavimo vprašanja oziroma spremenljivke Modela za 

merjenje stopnje inovativnosti mladih, katere so bile uporabljene v raziskavi UPI. 

Predstavljene so samo spremenljivke, katere smo nato v nadaljevanju uporabili za analizo 

postavljenih hipotez magistrske naloge. 

3.5.1 Analiza spremenljivke ustvarjalnost 

Dimenzijo ustvarjalnost po Modelu za merjenje stopnje inovativnosti smo merili s pomočjo 

sedmih vprašanj iz vprašalnika (V8, V13, V14, V15, V16, V17, V19). Pri tem so bile zajete 

vse tri značilnosti ustvarjalnega mišljenja: izvirnost (V16 in V19), prožnost (V13, V14, V15 

in V17) in gibljivost (V8).  

Osnova za opredelitev ustvarjalnosti je bila povzeta po Torranceovih testih za merjenje 

ustvarjalnega mišljenja (TTCT TEST), ki je podrobneje predstavljen v poglavju 2.4.1. 

Torrance je za teste uporabil divergentne faktorje razmišljanja avtorja Joy Paul Guilforda, to 

so izvirnost, originalnost in prožnost (Kim 2006). 

Izvirna (originalna) je tista ideja oziroma odgovor, ki je redek, edinstven, nenavaden in 

neponovljiv. Gre za statistično redkost pojavljanja ideje v populaciji. Navadno je ideja 

izvirna, če se pojavlja pri manj kot 5 odstotkov otrok v vzorcu (Center za psihodiagnostična 

sredstva B.l.). Pečjak (1987, 12) pojasnjuje, da je odgovor izviren, če daje nekaj novega, 

svojskega, domiselnega, edinstvenega, neponovljivega. Odgovor je izvirnejši, čim redkejši je 

(prav tam). 

Izvirnost po Modelu za merjenje stopnje inovativnosti mladih (raziskava Projekta UPI) smo 

merili z dvema vprašanjema: 

− V16. Moje mnenje se pogosto razlikuje od mnenja sošolcev, učiteljev, staršev.  

− V19. Ko naletim na problem (doma, v šoli, pri domači nalogi, na izletu ...), ga 

običajno rešim na ... 

 

Obe vprašanji sta merjeni na 5‒stopenjski lestvici strinjanja, kjer so osnovnošolci označili 

stopnjo strinjanja s trditvijo V16 (1 = popolnoma se ne strinjam do 5 = popolnoma se 
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strinjam), ter V19 stopnjo strinjanja s trditvijo (1 = precej manj domiseln način kot sošolci do 

5 = precej bolj domiseln način kot sošolci).  

Prožnost predstavlja asociativno oddaljenost idej oziroma število vseh kategorij idej (Center 

za psihodiagnostična sredstva B.l.). Mnogi psihologi so prepoznali prožnost kot pomemben 

element ustvarjalnosti (Pečjak 1987, 100). Ustvarjalec mora biti odprtega duha, kar pomeni, 

da je radoveden in ima veliko širino interesov (prav tam). Psihologi pravijo, da je prožnost 

povezana s človeškim temperamentom (Pečjak 1987, 86). Ustvarjalec se upira, da bi se 

ponavljal (prav tam). 

 

Prožnost po Modelu za merjenje stopnje inovativnosti mladih (Projekt UPI) smo merili s 

štirimi vprašanji: 

− V13. Sem radoveden in se zanimam za različne stvari. 

− V14. Navodila me ovirajo, saj rad delam stvari na svoj način, po svoje. 

− V15. Pri predmetih (risbi, igrači …) ali igri hitro ugotovim, kako bi jo lahko izboljšal, 

dopolnil. 

− V17. Zelo rad se z vrstniki pogovarjam o nevsakdanjih, nenavadnih stvareh, npr. o 

življenju na dnu morja, v vesolju, o Hollywoodu ... 

 

Vsa vprašanja so merjena na 5-stopenjski lestvici strinjanja, kjer so osnovnošolci označili 

stopnjo strinjanja s trditvijo V13, V14 in V17 (1 = popolnoma se ne strinjam do 

5 = popolnoma se strinjam), ter V15 stopnjo strinjanja s trditvijo (1 = precej manj pogosto kot 

sošolci do 5 = precej bolj pogosto kot sošolci). 

Gibljivost pomeni sposobnost produciranja velikega števila idej v omejenem času (Center za 

psihodiagnostična sredstva B.l.). Gibljivost preverjamo z V8, kjer so osnovnošolci odgovarjali 

na vprašanje: " Zakaj še lahko uporabimo radirko razen za radiranje? Napiši čim več idej". 

Gre za produciranje idej v omejenem času, kjer ni pomembna kakovost idej ampak število. 

Prva triada je imela na voljo za odgovarjanje 4 minute, druga in tretja triada pa 2 minuti. Prva 

triada je imela na voljo več časa zaradi morebitnih težav pri branju in pisanju. 

Izvirnost, prožnost in gibljivost lahko preverjamo tudi samo z V8, kjer so osnovnošolci 

odgovarjali na vprašanje: " Zakaj še lahko uporabimo radirko razen za radiranje? Napiši čim 

več idej". Izvirnost merimo glede na redkost odgovorov. Čim manj kot se odgovor oziroma 

ideja pojavlja, tem bolj je izviren. Izviren, nenavaden odgovor je lahko, da radirko uporabimo 

kot stojalo za šivanke, okrasek, masa za kipe. Prožnost preverimo z V8 tako, da dane 

odgovore razvrstimo v različne kategorije. Na primer, takšne kategorije bi lahko bile, 

kategorija delovni pripomoček, kategorija delovni material za ustvarjanje, kategorija igra, 

kategorija nakit,… Pri gibljivosti pa preštejemo vse možne odgovore, ki jih je posameznik 

oziroma učenec navedel. Tukaj ni važna kakovost ideje. Podobno raziskavo je opisal tudi 
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avtor Emma (2005) v članku, kjer so za namen raziskave spraševali: " Zakaj še lahko 

uporabimo sponko za papir? Napiši čim več idej! " 

Posamezna vprašanja spremenljivke ustvarjalnost so predstavljene v preglednici 3. 

Preglednica 3: Posamezne spremenljivke ustvarjalnosti 

 Povprečje N Standardni 
odklon 

V8. Število idej ‒ lestvica. 2,5 665 1,1 

V13. Sem radoveden in se zanimam za različne 
stvari. 

4,3 693 0,9 

V14. Navodila me ovirajo, saj rad delam stvari 
na svoj način, po svoje. 

3,2 694 1,4 

V15. Pri predmetih (risbi, igrači …) ali igri 
hitro ugotovim, kako bi jo lahko izboljšal, 
dopolnil. 

3,7 690 1,1 

V16. Moje mnenje se pogosto razlikuje od 
mnenja sošolcev, učiteljev, staršev. 

3,4 689 1,2 

V17. Zelo rad se z vrstniki pogovarjam o 
nevsakdanjih, nenavadnih stvareh, npr. o 
življenju na dnu morja, v vesolju, o 
Hollywoodu ... 

3,6 685 1,4 

V19. Ko naletim na problem (doma, v šoli, pri 
domači nalogi, na izletu ...), ga običajno rešim 
na ... 

3,8 688 1,0 

3.5.2 Analiza spremenljivke druge inovacijske osebnostne lastnosti 

Druge inovacijske osebnostne lastnosti smo opredelili na podlagi prebrane literature. O 

pomembnosti osebnostnih lastnosti v povezavi z ustvarjalnostjo in inovativnostjo govorijo 

številni avtorji. Osebnostne lastnosti ustvarjalca smo podrobneje opisali v poglavju 2.2.3. ter v 

poglavju 2.4.2 Merjenje inovativnosti, kjer smo podrobneje predstavili raziskavo NESTA.  

Model za merjenje stopnje inovativnosti mladih (raziskava Projekta UPI) je povzel osnovo iz 

raziskave NESTA – Identifikacija in merjenje inovativnih osebnostnih lastnosti mladih, 

avtorjev Chel in Athayde (2009). 

 

Dimenzijo druge inovacijske osebnostne lastnosti smo tako opredelili s štirimi 

poddimenzijami. To so (Chel in Athayde 2009, 3): 

− odprtost in samozavest (družabnost, samoprepričanje, občutek notranje moči, zaupanje 

v družbo); 

− odločnost (zagnanost, motiviranost, delovne navade, trdo garanje, vztrajnost, 

predanost delu);  
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− vodstvene sposobnosti (vizija in predanost viziji in ciljem) in  

− nagnjenost k tveganju (premisliti, oceniti in sprejeti tveganje). 

 

Spremenljivka odprtost in  samozavest je sestavljena iz naslednjih vprašanj: 

− V23. Smejim se bistveno več od svojih vrstnikov. 

− V24. Rad obiskujem kulturno – umetniške prireditve. 

− V27. Pri reševanju težkih domačih nalog se pogosto bojim, da jih bom rešil napačno. 

Vsa vprašanja so merjena na 5-stopenjski lestvici, kjer so osnovnošolci označevali stopnjo 

strinjanja (1 = popolnoma se ne strinjam do 5 = popolnoma se strinjam). Vprašanje 27 ima 

vsebinsko obraten pomen, zato smo lestvico obrnili. Da je neka oseba odprta in samozavestna, 

pomeni da je družabna, da ima samoprepričanje, da zaupa v družbo in ima občutek notranje 

moči. V prebrani literaturi je zaslediti, da kdor je sproščen in se več smeji je tudi bolj 

samozavesten. Na drugi strani pa sproščenost in humor omogočata zmanjšanje strahu pred 

neuspehom. Posamezniki, ki so v družbi, šoli ali delovnem timu sproščeni, bodo pripravljeni 

tudi več tvegati in delili bodo z drugimi tudi najbolj nenavadne ideje. Eden od načinov 

sprostitve je tudi obiskovanje kulturno – umetniških prireditev. Da je sproščenost  in humor 

pomemben dokazujejo številne raziskave. Obiskovanje kulturno-umetniških prireditev bi 

lahko pojasnili tudi s tem, da kdor obiskuje tovrstne prireditve je bolj odprtega duha, 

radoveden, družaben ter pozitivno razpoložen in ima veliko širino interesov. 

Spremenljivka odločnost je sestavljena iz vprašanj: 

− V20. S svojimi domislicami, šalami v družbi pogosto poskrbim za veselo vzdušje. 

− V21. Pri uresničevanju ideje sem strasten (borben, vztrajen) in vse sile usmerim v 

dokončanje (zlepa ne vržem puške v koruzo). 

Obe vprašanji sta merjeni s 5-stopenjsko lestvico. Da je določena oseba odločna pomeni, da je 

vztrajna, borbena pri dosegi postavljenih ciljev, takšna oseba je močno motivirana, navadno 

za dosego cilja trdo dela. Oseba je zelo vztrajna in predana cilju oziroma ideji. Če je oseba 

sproščena (se smeji, šali in posledično poskrbi za veselo vzdušje) in predana ideji, bo tudi bolj 

odločna v dosego le – te. Da sproščenost posameznika privede do njegove večje ustvarjalnosti 

je dokazala tudi raziskava Boštjančičeve (2015), ki je preverila vpliv sproščanja na 

ustvarjalnost posameznika. Osebnostno lastnost odločnost lahko opišemo tudi s 

posameznikovo energijo pri doseganju postavljenega cilja. 

 

Vodenje oziroma vodstvene sposobnosti so oblikovane iz vprašanj: 

− V18. Sošolci me izberejo za vodjo skupine. 

− V22. Pri skupinskem delu sošolci radi sledijo mojim zamislim (idejam). 

Obe vprašanji sta merjeni s 5-stopenjsko lestvico. Vodenje pomeni, da oseba vidi vizijo in je 

sposobna povezati ljudi v skupino in jo usmerjati. 
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Spremenljivka nagnjenost k tveganju je oblikovana iz vprašanj:  

− V30. Ko si zastavim jasen cilj, verjamem, da ga bom dosegel (se ne bojim neuspeha)  

− V31. Novosti me zanimajo, tudi če mi sprva ni jasno, čemu bi služile . 

Obe spremenljivki sta merjeni s 5-stopenjsko lestvico. Nagnjenost k tveganju predstavlja 

kombinacijo tolerance do tveganja in sposobnost prevzeti premišljenega tveganja (Inštitut za 

inovativnost in tehnologijo ‒ Korona plus  2013, 6). 

Posamezne spremenljivke drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti so predstavljene v 

preglednici 4. 

Preglednica 4: Posamezne spremenljivke drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti 

  Povprečje N Standardni 
odklon 

V18. Sošolci me izberejo za vodjo skupine. 3,1 689 1,3 

V20. S svojimi domislicami, šalami v družbi 
pogosto poskrbim za veselo vzdušje. 

3,8 682 1,1 

V21. Pri uresničevanju ideje sem strasten (borben, 
vztrajen) in vse sile usmerim v dokončanje (zlepa ne 
vržem puške v koruzo). 

3,7 692 1,1 

V22. Pri skupinskem delu sošolci radi sledijo mojim 
zamislim (idejam). 

3,4 685 1,1 

V23. Smejim se bistveno več od svojih vrstnikov. 3,7 690 1,2 

V24. Rad obiskujem kulturno-umetniške prireditve. 3,4 687 1,4 

V27. Pri reševanju težkih domačih nalog se pogosto 
bojim, da jih bom rešil napačno. 

3,3 688 1,4 

V30. Ko si zastavim jasen cilj, verjamem, da ga bom 
dosegel (se ne bojim neuspeha) ‒ 2. in 3. triada. 

4,0 519 1,0 

V31. Novosti me zanimajo, tudi če mi sprva ni 
jasno, čemu bi služile ‒ 3. triada. 

4,1 347 1,0 

3.5.3 Analiza spremenljivke inovacijsko okolje 

Spremenljivka inovacijsko okolje je sestavljena iz vprašanj: 

− V25. Izdelke, ki jih prinašam iz šole, tudi doma koristno in z veseljem uporabim.  

− V26. Oceni, koliko ti omenjene skupine ljudi pomagajo, ko želiš izpeljati novo idejo 

(ocena od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najmanj, 5 pomeni največ). 

− V26a. Družina (starši, sorodniki). 

− V26b. Prijatelji, vrstniki, sošolci. 

− V26c. Učitelji. 

− V26d. Podjetniki, društva iz lokalnega okolja. 
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− V28. V šoli veliko sodelujemo z okoljem (obiščejo nas učenci iz drugih pol, razni 

podjetniki, umetniki, raziskovalci, društva,…). 

− V29. Naše učilnice so polne zanimivih predmetov (npr. rastline, živali, knjige, plakati, 

razne naprave, računalniki,…). 

Vsa vprašanja so merjena na 5-stopenjski lestvici, kjer so osnovnošolci označevali stopnjo 

strinjanja V25, V28 in V29 (1 = popolnoma se ne strinjam do 5 = popolnoma se strinjam).  Pri 

V26 (od 26a do 26d ) pa so osnovnošolci ocenili pomoč različnih skupin na lestvici od 1 do 5, 

kjer 1 pomeni najmanj, 5 pomeni največ.  

Osnova za merjenje inovacijskega okolja je povzeta po več avtorjih. Armstrong (2000, 49‒50)  

je opisal nekaj lastnosti ustvarjalne šole. Učilnica naj je primerno opremljena, naj je polna 

predmetov iz resničnega življenja. Izdelki, ki jih učenci izdelajo v šoli naj tudi doma koristno 

uporabijo. Ustvarjalna šola naj sodeluje z okoljem (prav tam). Ustvarjalnost v šoli zavirajo 

slabi delovni pogoji, kot so premajhni in neustrezno opremljeni prostori (Likar idr. 2002, 

130‒131). O pomembni vlogi šolskega prostora in tehnologije govori tako Pečjak (2004) in 

Zupan (2015) kot tudi tuji raziskovalci Driver (2001), Warner in Myers (2010). Driver (2001) 

opisuje ustrezno opremljene učilnice kot pripravo na kasnejše kreativne zaposlitve študentov. 

Pravi, da ustrezno opremljene učilnice omogočajo ustvarjalno izobraževanje, kjer študentje 

osvojijo veščine, kot so raznolikost razmišljanja, prevzemanje tveganja, sodelovanje z 

drugimi ter ustvarjalno delo. To pa so lastnosti, ki jih delodajalci iščejo pri svojih bodočih 

zaposlenih (prav tam). Primer uspešnega podjetja, ki ima urejene prostore, ki omogočajo 

različne dejavnosti je Google (Finc 2015). Njihovi poslovni prostori so opremljeni tako, da 

imajo zaposleni možnost raznih dejavnosti in hobijev. Tako se zaposleni med delovnim časom 

tudi sprostijo in so posledično bolj ustvarjalni. Vse to omogoča zaposlenim, da so uspešni pri 

svojem delu in dosegajo odlične poslovne rezultate (prav tam).  

V preglednici 5 so predstavljene posamezne spremenljivke inovacijskega okolja.  
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Preglednica 5: Posamezne spremenljivke inovacijskega okolja  

  Povprečje N Standardni 
odklon 

V25. Izdelke, ki jih prinašam iz šole, tudi doma 
koristno in z veseljem uporabim. 

3,7 683 1,2 

V26. Oceni, koliko ti omenjene skupine ljudi 
pomagajo, ko želiš izpeljati novo idejo: (Prosimo, 
izberi pri vsaki skupini a), b), c) in d) odgovor v 
vrednosti od 1 do 5, 1 pomeni najmanj, 5 pomeni 
najbolj. Pri vsaki skupini obkroži samo eno 
številko) 

   

a) družina, starši in sorodniki; 4,4 682 0,9 

b) prijatelji, vrstniki, sošolci; 3,8 671 1,1 

c) učitelji; 3,6 665 1,2 

d) podjetniki, društva iz lokalnega okolja. 2,6 649 1,4 

V28. V šoli veliko sodelujemo z okoljem – npr. 
obiščejo nas učenci iz drugih šol, razni podjetniki, 
umetniki, raziskovalci, društva ... 

3,4 685 1,3 

V29. Naše učilnice so polne zanimivih predmetov 
(npr. rastline, živali, knjige, plakati, razne naprave, 
računalniki …). 

3,8 681 1,2 

3.5.4 Analiza spremenljivke inovacijski rezultati 

Inovacijski rezultati so merjeni z vprašanjem 11, kjer so osnovnošolci obkrožili enega ali več 

ustreznih odgovorov na vprašanje: Pri razvoju in uresničitvi najpomembnejše ideje sem 

uspešno zaključil naslednje korake na poti k uresničitvi:  

− nisem imel ideje in je nisem razvijal; 

− prepoznal sem problem (ki je lahko priložnost za nekaj novega); 

− našel sem idejo za nekaj novega; 

− naredil sem načrt; 

− rešitev sem razvil in testno preizkusil v praksi; 

− rešitev sem predstavil možnemu uporabniku (v šoli, v podjetju, na sejmu, drugje,…); 

− uspel sem, da je rešitev zaživela v praksi in koristi uporabniku; 

− iz ideje sem uspel tudi nekaj zaslužiti. 

Gre za faze invencijsko ‒ inovacijske verige, ki predstavljajo ordinalno spremenljivko z 

osmimi odgovori (faze od 0 do 7). Omenjene faze invencijsko ‒ invacijske verige so bile 

predhodno že raziskane in opisane v raziskavi, ki je potekala leta 2007 med srednješolskimi 

učitelji (Likar 2007b, 323‒ 341). V11 smo za namen naše raziskave preoblikovali v številsko 

spremenljivko tako, da smo učenca razvrstili glede na najvišji korak, ki ga je dosegel. Nato pa 

smo oblikovali tri stopnje inovativnosti. Poimenovali smo jih nizka stopnja inovativnosti 
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(dosežen korak nisem imel ideje in je nisem razvijal, prepoznal sem problem, ki je lahko 

priložnost za nekaj novega), srednja stopnja inovativnosti (našel sem idejo za nekaj novega, 

naredil sem načrt) ter najvišja stopnja inovativnosti (rešitev sem razvil in testno preizkusil v 

praksi; rešitev sem predstavil možnemu uporabniku; uspel sem, da je rešitev zaživela v praksi 

in koristi uporabniku ter iz idej sem uspel nekaj zaslužiti). 

Preglednica 6: Stopnja inovativnosti 

  Število učencev Odstotek učencev 

Nizka stopnja inovativnosti (V11h in V11a) 157 58,1 

Srednja stopnja inovativnosti (V11b in V11c) 92 34,1 

Najvišja stopnja inovativnosti (V11d, V11e, V11f in V11g) 21 7,8 

Skupaj 2706 100,0 

3.5.5 Analiza spremenljivke starost osnovnošolcev 

Podatek starost učenca/ke bomo pridobili iz vprašalnika, vprašanje 7. Povprečna starost 

osnovnošolcev, ki so obiskovali krožek UPI, je 10 let.  

Preglednica 7: Spremenljivka starost osnovnošolcev 

Triada - Starost osnovnošolcev Število 
učencev 

Odstotek 
učencev 

Prva triada (starost: 6, 7 in 8 let) 270 38,8 

Druga triada (starost:  9, 10 in 11 let) 255 36,7 

Tretja triada (starost: 12, 13, 14 in 15 let) 170 24,5 

Skupaj 695 100,0 
 

3.6 Faktorska analiza druge inovacijske osebnostne lastnosti 

V faktorsko analizo druge inovacijske osebnostne lastnosti smo sprva vključili 9 vprašanj in 

sicer V18, V20, V21, V22, V23, V24, V27, V30 ter V31, s katerimi smo merili inovacijske 

osebnostne lastnosti osnovnošolcev. Zaradi neuspešnega prvega poskusa ocene faktorskega 

modela smo v nadaljevanju najprej izločili spremenljivko V24 (Rad obiskujem kulturno-

umetniške prireditve) zaradi njene relativno visoke variabilnosti, v nadaljevanju pa še V27 

(Pri reševanju težkih domačih nalog, se pogosto bojim, da jih bom rešil napačno), V23 

(Smejim se bistveno več od svojih vrstnikov), V20 (S svojimi domislicami, šalami v družbi 

pogosto poskrbim za veselo vzdušje) in V21 (Pri Uresničevanju ideje sem strasten (borben, 

                                                 
6
 Vzorec je manjši, ker so na vprašanje V11 odgovarjali samo učenci tretje triade. 
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vztrajen)  in vse sile usmerim v dokončanje (zlepa ne vržem puške v koruzo)), zaradi njihovih 

prenizkih ocen komunalitet.  

 

Preglednica 8: Varianca vključenih spremenljivk – osebnostne lastnosti 
 Veljavni Manjkajoči Varianca 

V18. Sošolci me izberejo za vodjo skupine. 689 8 1,657 

V20. S svojimi domislicami, šalami v družbi 
pogosto poskrbim za veselo vzdušje. 682 15 1,143 

V21. Pri uresničevanju ideje sem strasten (borben, 
vztrajen) in vse sile usmerim v dokončanje (zlepa ne 
vržem puške v koruzo). 

692 5 1,194 

V22. Pri skupinskem delu sošolci radi sledijo mojim 
zamislim (idejam). 685 12 1,307 

V23. Smejim se bistveno več od svojih vrstnikov. 690 7 1,368 

V24. Rad obiskujem kulturno-umetniške prireditve. 687 10 2,084 

V27. Pri reševanju težkih domačih nalog se pogosto 
bojim, da jih bom rešil napačno. 688 9 1,989 

V30. Ko si zastavim jasen cilj, verjamem, da ga bom 
dosegel (se ne bojim neuspeha) ‒ 2. in 3. triada. 519 178 0,996 

V31. Novosti me zanimajo, tudi če mi sprva ni 
jasno, čemu bi služile ‒ 3. triada. 347 350 0,974 

 

V nadaljevanju so prikazani izpisi ocen parametrov končnega faktorskega modela drugih 

inovacijskih osebnostnih lastnosti. Tako Kaiser Meyer Olkinov kazalnik (v nadaljevanju 

KMO) kot tudi Bartlettov test sferičnosti (glej preglednico 9) odražata sprejemljivo 

primernost vključenih spremenljivk v faktorsko analizo. 

Preglednica 9: KMO in Bartletov test sferičnosti – osebnostne lastnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin kazalnik - KMO 0,616 

Bartletov test sferičnosti 

  

Hi-kvadrat 197,054 

Stopnje prostosti 6 

Stopnja pomembnosti 0,000 
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Preglednica 10: Komunalitete – osebnostne lastnosti 

 Začetni 

približek       

Končna 

ocena 

V18. Sošolci me izberejo za vodjo skupine. 0,240 0,262 
V 22. Pri skupinskem delu sošolci radi sledijo mojim zamislim (idejam). 0,317 0,573 
V30. Ko si zastavim jasen cilj, verjamem, da ga bom dosegel (se ne bojim 

neuspeha). 
0,210 0,238 

V31. Novosti me zanimajo, tudi če mi sprva ni jasno, čemu bi služile. 0,185 0,214 

 
Komunalitete, prikazane v preglednici 10, smo ocenili z Metodo glavnih osi. Kot lahko 

razberemo iz komunalitet je z izbranim faktorskim modelom najbolje pojasnjena 

spremenljivka V22, najslabše pa V31. 

 
Na tem mestu velja opozoriti, da je sicer najnižja sprejemljiva vrednost komunalitete za 

posamezni kazalnik običajno 0,5, pri čemer v danem primeru omenjeni kriterij izpolnjuje 

zgolj en sam kazalnik (V22. Pri skupinskem delu sošolci radi sledijo mojim zamislim 

(idejam)). Relativno nizke vrednosti komunalitet pri večini kazalnikov, ki odražajo 

prevladujoč vpliv specifičnih dejavnikov utegnejo biti posledica nižje zanesljivosti oziroma 

konstruktne veljavnosti anketnega vprašalnika. 

Preglednica 11: Celotna pojasnjena varianca – osebnostne lastnosti 

 

 

Faktorji 

Začetni model Končni model 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca (%) 

Komulativna 

pojasnjena varianca 

(%) 

Lastna vrednost Pojasnjena 

varianca (%) 

Kumulativna pojasnjena 

varianca (%) 

1 1,921 48,017 48,017 1,287 32,171 32,171 

2 0,993 24,832 72,849 

3 0,613 15,327 88,175 

4 0,473 11,825 100,00 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da je mogoče s pomočjo edinega skupnega faktorja pojasniti 

32,20 odstotkov variabilnosti spremenljivk v modelu, kar je relativno malo. 
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Preglednica 12: Faktorske uteži – osebnostne lastnosti 

Kazalnik Vodenje in tveganje 

V 18. Sošolci me izberejo za vodjo skupine. 0,512 

V22. Pri skupinskem delu sošolci radi sledijo mojim zamislim (idejam). 0,757 

V30. Ko si zastavim jasen cilj, verjamem, da ga bom dosegel (se ne bojim 

neuspeha). 
0,487 

V 31. Novosti me zanimajo, tudi če mi sprva ni jasno, čemu bi služile. 0,462 
 

Na osnovi faktorskih uteži smo poskušali vsebinsko razložiti ocenjeni faktor. Najvišjo oceno 

faktorske uteži smo zasledili pri kazalniku V22 (Pri skupinskem delu sošolci radi sledijo 

mojim zamislim (idejam)), kateremu sledi kazalnik V18 (Sošolci me izberejo za vodjo 

skupine) – oba merita področje vodenja. Nekoliko manj pomembna sta kazalnika V30 in V31 

– oba merita področje tveganja. Zato smo ocenjeni faktor poimenovali Vodenje in tveganje. 

3.7 Faktorska analiza ustvarjalnost 

V faktorsko analizo ustvarjalnost smo vključili 7 vprašanj, to so V8, V13, V14, V15, V16, 

V17, V19. Na osnovi prenizkih vrednosti komunalitet smo v nadaljevanju izločili samo 

spremenljivko V8 (Zakaj še lahko uporabimo radirko razen za radiranje? Napišite čim več 

idej). Ostale spremenljivke so ostale v faktorski analizi, katere rezultat predstavljamo v 

nadaljevanju. 

 

Tako Kaiser Mayer Olkinov kazalnik (v nadaljevanju KMO) kot tudi Bartlettov test 

sferičnosti (glej preglednico 13) odražata spremenljivo primernost vključenih spremenljivk v 

faktorsko analizo. 

Preglednica 13: KMO in Bartletov test sferičnosti – ustvarjalnost 

Kaiser-Meyer-Olkin kazalnik - KMO 0,735 

Bartletov test sferičnosti 

  

Hi-kvadrat 334,214 

Stopnje prostosti 15 

Stopnja pomembnosti 0,000 
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Preglednica 14:  Komunalitete – ustvarjalnost 

 Začetni 

približek       

Končna 

ocena 

V13. Sem radoveden in se zanimam za različne stvari. 0,156 0,269 

V14. Navodila me ovirajo, saj rad delam stvari na svoj način – po svoje. 0,085 0,222 

V15. Pri predmetih (risbi, igrači…) ali igri hitro ugotovim, kako bi jo lahko izboljšal, 
dopolnil. 

0,154 0,314 

V16. Moje mnenje se pogosto razlikuje od mnenja sošolcev, učiteljev, staršev. 0,136 0,272 

V17. Zelo rad se z vrstniki pogovarjam o nevsakdanjih, nenavadnih stvareh, npr. o 
življenju na dnu morja, v vesolju, o Hollywoodu... 

0,135 0,222 

V19. Ko naletim na problem (doma, v šoli, pri domači nalogi, na izletu...), ga 
običajno rešim na… 

0,130 0,281 

 

Komunalitete smo ocenili z Metodo glavnih osi. Kot lahko razberemo iz komunalitet je z 

izbranim faktorskim modelom najbolje pojasnjen kazalnik V15 (Pri predmetih (risbi, 

igrači…) ali igri hitro ugotovim, kako bi jo lahko izboljšal, dopolnil), najslabše pa kazalnika 

V14 (Navodila me ovirajo, saj rad delam stvari na svoj način – po svoje)  in V17 (Zelo rad se 

z vrstniki pogovarjam o nevsakdanjih, nenavadnih stvareh, npr. o življenju na dnu morja, v 

vesolju, o Hollywoodu....). Tudi v danem primeru velja opozoriti na zelo nizke vrednosti 

komunalitet pri vseh vključenih kazalnikih, kar odraža prevladujoč vpliv specifičnih 

dejavnikov in utegne biti posledica nizke zanesljivosti oziroma konstruktne veljavnosti 

anketnega vprašalnika.  

Preglednica 15: Povezanost dveh faktorjev – ustvarjalnost 

Kazalnik 1 2 

1 1,000    0,507 
2 0,507  1,000 

 

Faktorja ustvarjalnosti sta srednje močno povezana (r=0,507), torej lahko rečemo, da res oba 

merita področje ustvarjalnosti. 
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Preglednica 16: Celotna pojasnjena varianca – ustvarjalnost 

 

 

Faktor 

Začetni model Končen model Končni (rotiran) 

model 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

(%) 

Kumulativna 

varianca (%) 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

(%) 

Kumulativna pojasnjena 

varianca (%) 

Lastna vrednost 

1 2,040 33,996 33,996 1,307 21,785 21,785 1,121 

2 1,013 16,881 50,877 0,274 4,565 26,350 0,977 

3 0,791 13,179 64,056  

4 0,758 12,635 76,691  

5 0,720 12,006 88,698  

6 0,678 11,302 100,000 

 

Iz preglednice 17 je razvidno, da je mogoče ustvarjalnost osnovnošolcev pojasniti z dvema 

faktorjema, ki skupaj pojasnita 26,4 odstotkov variabilnosti spremenljivk v modelu, kar je 

relativno malo.  

 

Pred poskusom vsebinske interpretacije faktorske rešitve smo začetno faktorsko rešitev tudi 

rotirali, pri čemer smo uporabili poševnokotno rotacijo po metodi Direct Oblimin. 

Preglednica 17: Faktorske uteži po rotaciji – ustvarjalnost 

Kazalnik Inventivnost 
Razmišljanje izven 

okvirov 

V15. Pri predmetih (risbi, igrači…) ali igri hitro ugotovim, kako bi jo 
lahko izboljšal, dopolnil. 

0,556  

V19. Ko naletim na problem (doma, v šoli, pri domači nalogi, na 
izletu...), ga običajno rešim na… 

0,556  

V17. Zelo rad se z vrstniki pogovarjam o nevsakdanjih, nenavadnih 
stvareh, npr. o življenju na dnu morja, v vesolju, o Hollywoodu... 

0,319  

V14. Navodila me ovirajo, saj rad delam stvari na svoj način – po 
svoje 

 0,504 

V16. Moje mnenje se pogosto razlikuje od mnenja sošolcev, učiteljev, 
staršev. 

 0,458 

V13. Sem radoveden in se zanimam za različne stvari.  0,320 
 

Na osnovi faktorskih uteži smo poskusili vsebinsko razložiti oblikovana faktorja. Največjo 

pomembnost v prvem faktorju imata kazalnika V15 (Pri predmetih (risbi, igrači,..) ali igri 

hitro ugotovim, kako bi jo lahko izboljšal, dopolnil) in V19 (Ko naletim na problem (doma, v 

šoli, pri domači nalogi, na izletu...), ga običajno rešim na…), najnižjo oceno faktorske uteži 
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pa je mogoče zaslediti pri kazalniku V17 (Zelo rad se z vrstniki pogovarjam o nevsakdanjih, 

nenavadnih stvareh, npr. o življenju na dnu morja, v vesolju, o Hollywoodu...) – vse tri pa 

merijo področje inventivnosti, zato smo prvi faktor imenovali faktor Inventivnost. Največjo 

pomembnost v drugem faktorju ima kazalnik V14 (Navodila me ovirajo, saj rad delam stvari 

na svoj način – po svoje), kateremu sledi V16 (Moje mnenje se pogosto razlikuje od mnenja 

sošolcev, učiteljev, staršev), najnižjo oceno faktorske uteži pa je mogoče zaslediti pri 

kazalniku V13 (Sem radoveden in se zanimam za različne stvari)  – vsi trije kazalniki pa 

merijo področje razmišljanja izven okvirjev, zato smo drugi faktor imenovali faktor 

Razmišljanje izven okvirjev. 

3.8 Preverjanje hipotez in interpretacija rezultatov  

Hipoteza 1: Druge inovacijske osebnostne lastnosti so statistično značilno povezane z 

ustvarjalnostjo. 

 

Izhodišče za preverjanje prve hipoteze so predstavljali ocenjeni faktorji, katere smo pridobili 

v faktorski analizi druge inovacijske osebnostne lastnosti in v faktorski analizi ustvarjalnost, 

pri čemer smo uporabili za preverjanje povezanosti med dvema področjema Pearsonov 

korelacijski koeficient. 

Preglednica 18: Korelacijska matrika  

 Faktor vodenje in tveganje – druge 

inovacijske osebnostne lastnosti 

Faktor vodenje in tveganje – druge inovacijske osebnostne 
lastnosti 

1 

Faktor inventivnost - ustvarjalnost 0,577** 

Faktor razmišljanje izven okvirov - ustvarjalnost 0,399** 

**. Povezanost je statistično pomembna pri stopnji tveganja 0,01 ali manj  (2-stranski preizkus). 
 

Iz korelacijske matrike (preglednica 18) je razvidno, da so druge inovacijske osebnostne 

lastnosti oz. faktor vodenje in tveganje povezani z obema faktorjema ustvarjalnosti. 

Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 in v obeh primerih pozitivna. Povezanost 

drugih inovacijskih osebnostih lastnosti z inventivnostjo je srednje močna (r=0,577), medtem 

ko je povezanost drugih inovacijskih osebnostih lastnosti z razmišljanjem izven okvirov po 

moči šibka (r=0,399). 

 

Na osnovi predstavljenega rezultata H1 potrdimo. 

Hipoteza 2: Podpora inovacijskega okolja statistično značilno pozitivno vpliva na inovacijske 

rezultate osnovnošolcev. 
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Vprašanja, ki preverjajo podporo inovacijskega okolja in predstavljajo neodvisne 

spremenljivke, so:  

− podpora s strani staršev, prijateljev, učiteljev in lokalnih deležnikov (V26a, V26b, 

V26c, V26d),  

− opremljenost učilnic in uporabnost izdelkov (V25, V29) ter  

− odprtost šole navzven – njeno sodelovanje (V28). 

 

Na sliki 7 so prikazane povprečne vrednosti posameznih spremenljivk, katere merijo podporo 

inovacijskega okolja. Učenci menijo, da jim največjo podporo pri izpeljavi določene ideje 

nudi družina (PV = 4,4), sledijo prijatelji in sovrstniki (PV = 3,8) in šele nato učitelji (PV = 

3,6). Najmanj podpore pa učenci pri izpeljavi ideje pričakujejo od podjetnikov in društev iz 

lokalnega okolja (PV = 2,6). Učenci menijo, da so njihove učilnice primerno opremljene in 

polne zanimivih predmetov (PV = 3,8) ter, da v šoli izdelujejo koristne izdelke (PV = 3,7). 

Učenci menijo, da v šoli premalo sodelujejo z okoljem, v smislu obiskov učencev iz drugih 

šol, podjetnikov in raziskovalcev (PV = 3,4). 

 

Slika 7: Podpora inovacijskega okolja 

Inovacijske rezultate smo merili z V11, kjer so možni odgovori predstavljali posamezne faze 

invencijsko – inovacijske verige (faze od 0 do 7). Na podlagi odgovorov na vprašanje V11 

smo učence razdelili v skupine. Glede na najvišje doseženi korak v invencijsko – inovacijski 

verigi. Poimenovali smo jih nizka stopnja inovativnosti (dosežen korak nisem imel ideje in je 

4,4

3,8

3,6

2,6

3,7

3,4

3,8

Podpora družine - starši / sorodniki

Podpora prijateljev, vrstnikikov, sošolcev

Podpora učiteljev

Podpora podjetnikov in društev iz lokalnega okolja

Izdelke, ki jih prinašam iz šole, tudi doma koristno 
uporabim 

V šoli sodelujemo z okoljem, npr. obiščejo nas 
učenci iz drugih šol, podjetniki, raziskovalci,…

Naše učilnice so polne zanimivih predmetov (npr. 
rastline, živali, knjige, plakati, naprave,..)

Podpora inovacijskega okolja
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nisem razvijal, prepoznal sem problem, ki je lahko priložnost za nekaj novega), srednja 

stopnja inovativnosti (našel sem idejo za nekaj novega, naredil sem načrt) ter najvišja stopnja 

inovativnosti (rešitev sem razvil in testno preizkusil v praksi; rešitev sem predstavil možnemu 

uporabniku; uspel sem, da je rešitev zaživela v praksi in koristi uporabniku ter iz idej sem 

uspel nekaj zaslužiti). Stopnjo inovativnosti, smo merili samo pri učencih kateri obiskujejo 

tretjo triado, zato je vzorec raziskovanja v tej hipotezi manjši.  

Preglednica 19: Stopnja inovativnosti – nova spremenljivka 

Stopnja inovativnosti Število učencev Delež učencev 

nizka stopnja inovativnosti 157 58,1 

srednja stopnja inovativnosti 92 34,1 

najvišja stopnja inovativnosti 21 7,8 

Skupaj  270 100,0 

 

Z diskriminantno analizo smo ugotavljali pripadnost enot v tri skupine inovativnosti glede na 

prisotnost podpore inovacijskega okolja. Pred izvedbo analize smo z Boxovim M testom 

preverili predpostavko o enakosti kovariančnih matrik. 

 

Glede na izid Boxovega preizkusa (stopnja značilnosti = 0,149) predpostavke o enakosti 

kovariančnih matrik ni mogoče zavrniti. 

Preglednica 20: Test enakosti aritmetičnih sredin  

Wilksonova 
lambda F 

Stopnje 
prostosti 

1 

Stopnje 
prostosti 2 

Stopnja 
pomembnosti 

V26. Oceni, koliko ti omenjene skupine ljudi pomagajo, ko 
želiš izpeljati novo idejo: 
 

  

   

V26a. družina – starši, sorodniki 
0,995 0,606 2 250 0,546 

V26b. prijatelji, vrstniki, sošolci 
0,989 1,421 2 250 0,243 

V26c. Učitelji 
0,986 1,832 2 250 0,162 

V26d. Podjetniki, društva iz lokalnega okolja 
0,999 0,099 2 250 0,906 

V25. Izdelke, ki jih prinašam iz šole, tudi doma koristno in z 
veseljem uporabim. 
 0,997 0,375 2 250 0,687 

V29. Naše učilnice so polne zanimivih predmetov (npr. 
rastline, živali, knjige, plakati, razne naprave, računalniki,…). 
 0,999 0,142 2 250 0,868 

V28. V šoli veliko sodelujemo z okoljem – npr. obiščejo nas 
učenci iz drugih šol, razni podjetniki, umetniki, raziskovalci, 
društva,… 0,994 0,712 2 250 0,492 

 

Na podlagi prikazanih rezultatov v preglednici 20 je razvidno, da pri nobenem elementu 

podpore okolja ni zaznati statistično pomembnost razlik med primerjanimi tremi skupinami 
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učencev. To potrjujejo tudi rezultati diskriminantne analize (preglednica 21 in 22), kjer 

nobena izmed obeh diskriminantnih funkcij ni statistično pomembna. 

Preglednica 21: Lastne vrednosti  

Funkcija Lastna vrednost Pojasnjena varianca (%) 
Kumulativna pojasnjena 

varianca (%) 
Kakonična korelacija 

1 0,035a 82,200 82,200 0,185 

2 0,008a 17,800 100,000 0,087 

 

Preglednica 22: Wilksova lambda  

Test funkcij Wilksonova  Lambda Hi-kvadrat 
Stopnje prostosti Stopnje pomembnosti 

1 do 2 0,958 10,492 14 0,725 

2 0,992 1,885 6 0,930 

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov H2 ne moremo potrditi. 

Hipoteza 3: Ustvarjalni osnovnošolci se po drugih inovacijskih osebnostnih lastnostih 

statistično značilno razlikujejo od svojih sovrstnikov. 

Skupino ustvarjalnih osnovnošolcev in ostalih sovrstnikov smo oblikovali na osnovi vprašanja 

8 iz vprašalnika: "Zakaj še lahko uporabimo radirko, razen za radiranje? Napišite čim več 

idej." Učenci so nato nizali ideje v omejenem času. Prva triada osnovnošolcev je imela 

omejen čas na štiri minute, druga in tretja triada pa dve minuti. Število idej se giblje od 0 do 

14. Kot vidimo iz preglednice 23, so osnovnošolci navajali v povprečju največ med 4 do 5 

idej. Dva učenca nista imela nobene ideje. Najvišje število idej, ki jih je napisal učenec v 

omejenem času, je 14 idej. Za oblikovanje skupine ustvarjalnih učencev in ostalih sovrstnikov 

smo se posluževali podobnih kriterijev pridobljene iz literature. V tujini je bila narejena 

podobna raziskava, kjer so študentje navajali ideje v omejenem času dveh minut, njihovo 

povprečje je bilo med 6 in 8 idej (Emma 2005, 94). Študente so spraševali: "Zakaj še lahko 

uporabite sponko za papir? Napišite čim več idej" (prav tam). Slovensko povprečje navajanja 

idej v omejenem času je med 4 in 5 (Štakul Petkovšek 2014). Našli smo tudi dve tuji 

psihološki knjigi, kjer so bili kriteriji zelo podobni. Chesnutt (2009, 32) pravi, da kdor navaja 

od 3 do 4 ideje v omejenem času je v svetovnem povprečju, od 5 do 8 je nadpovprečen, 9 do 

12 je visoko ustvarjalen, kdor pa navaja več kot 12 idej je genialno ustvarjalen. Northon 

(2008) pravi, da kdor navaja do 4 idej v omejenem času na določeno vprašanje je povprečen, 

kdor navaja 8 in več idej je visoko ustvarjalen, navajanje nad 12 idej je redko, samo ena oseba 

na tisoč ljudi navaja nad 16 idej. V okviru projekta Mladi za Celje, je Kovačeva (2006, 21) 

naredila raziskavo, kjer je proučevala ustvarjalnost dijakov Gimnazije Celje ‒ Center. Pri 

preizkusu besedne gibljivosti je vzela kriterij, da je posameznik ustvarjalen, če v eni minuti 
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napiše 8 in več idej (prav tam). Skladno s predstavljenimi opredelitvami skupin visoko 

ustvarjalnih učencev smo tudi sami postavili mejo pri številu 8 idej. 

Preglednica 23: Zakaj še lahko uporabimo radirko, razen za radiranje?  

Število idej Število učencev Odstotek učencev 

    0 2 0,3 

1 77 11,6 

2 76 11,4 

3 102 15,3 

4 107 16,1 

5 67 10,1 

6 77 11,6 

7 44 6,6 

8 32 4,8 

9 19 2,9 

10 18 2,6 

11 21 3,2 

12 17 2,6 

13 5 0,7 

14 1 0,2 

Skupaj 665 100,0 

Glede na omenjeni kriterij smo oblikovali dve skupini osnovnošolcev, ustvarjalne učence in 

ostale sovrstnike, pri čemer je visoko ustvarjalnih učencev bilo 17 odstotkov.  

Preglednica 24: Ustvarjalni učenci in ostali sovrstniki – kriterij število idej 

 Število 
učencev 

Odstotek 
učencev 

Ustvarjalni učenci 

Ostali učenci 

113 

552 

17,0 

83,0 

Skupaj 665 100,0 
 

Zaradi lažje preglednosti smo prikazali razlike med dvema skupinama osnovnošolcev, katere 

primerjamo po devetih vprašanjih oziroma trditvah, katere merijo druge inovacijske 

osebnostne lastnosti, tudi grafično na sliki 8. Druge inovacijske osebnostne lastnosti smo 

merili na skali od 1 do 5, kjer so osnovnošolci označili stopnjo strinjanja.  
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Slika 87: Osnovnošolci glede na druge inovacijske osebnostne lastnosti 

Povprečne vrednosti ustvarjalnih osnovnošolcev so pri vseh merjenih vprašanji (vključene so 

vse druge inovacijske osebnostne lastnosti) višje od njihovih sovrstnikov. Spremenljivke 

druge osebnostne lastnosti so podrobneje opisane v poglavju 3.5.2. V18 in V22 merita 

vodstvene sposobnosti, V20 in V21 merita odločnost, V23, V24 in V27 merijo odprtost in 

samozavest ter V30 in V31 merita nagnjenost k tveganju osnovnošolcev.  

Spodnji grafi (slike 9, 10, 11 in 12) prikazujejo povprečja v odgovorih osnovnošolcev po 

posameznih vprašanjih oz. trditvah glede na ustvarjalne in ostale njihove sovrstnike. Na 

                                                 
7 Z namenom jasnejšega prikaza smo delali skale pod 2 oziroma nad 4,5 skrili.  
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V21. Pri uresničevanju ideje sem strasten 
(borben, vztrajen)  in vse sile usmerim v 
dokončanje (zlepa ne vržem puške v …

V22. Pri skupinskem delu sošolci radi 
sledijo mojim zamislim (idejam).

V23. Smejim se bistveno več od svojih 
vrstnikov.

V24. Rad obiskujem kulturno-umetniške 
prireditve.

V27. Pri reševanju težkih domačih nalog, 
se pogosto bojim, da jih bom rešil 

napačno.

V30. Ko si zastavim jasen cilj, verjamem, 
da ga bom dosegel (se ne bojim 

neuspeha).

V31. Novosti me zanimajo, tudi če mi 
sprva ni jasno, čemu bi služile.

Druge inovacijske osebnostne lastnosti

ustvarjalni sovrstniki



53 

omenjenih slikah so prikazane vse obravnavane spremenljivke druge inovacijske osebnostne 

lastnosti: samozavest, odločnost, vodstvene spodobnosti in nagnjenost k tveganju. 

Na sliki 9 lahko vidimo razlike med ustvarjalnimi in ostalimi osnovnošolci glede na njihovo 

samozavest. Samozavest smo merili z vprašanji V23, V24 in V27, kjer so osnovnošolci 

označili stopnjo strinjanja od 1 (popolna se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Na 

sliki je videti, da se ustvarjalni učenci glede na V23 in V24 v povprečju bolj strinjajo s 

trditvama v primerjavi z njihovimi sovrstniki. Pri trditvi V27 je povprečje pri ustvarjalnih 

učencih najnižje (PV = 3,3), kar pomeni, da se v povprečju manj kot ostali učenci (PV = 3,4) 

strinjajo s tem, da jih je strah, da bi naloge rešili napačno, kar kaže na to, da so ustvarjalni 

učenci bolj samozavestni.  

 

Slika 9 8: Samozavest osnovnošolcev v povezavi z ustvarjalnostjo  

Slika 10 prikazuje razlike med ustvarjalnimi in ostalimi sovrstniki glede na njihovo odločnost. 

Odločnost smo merili z vprašanji V20 in V21, kjer so osnovnošolci označili stopnjo strinjanja 

od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Kot vidimo iz slike 10, 

ustvarjalni osnovnošolci pogosteje s svojimi domislicami in šalami v družbi skrbijo za veselo 

vzdušje (PV = 3,9), prav tako pa so pogosteje pri uresničevanju idej strastni in vse sile 

usmerijo v dokončanje (PV = 3,9), kot njihovi sošolci (nižje povprečje), kar kaže na to, da so 

ustvarjalni osnovnošolci tudi bolj odločni od svojih sovrstnikov.  

                                                 
8 Z namenom jasnejšega prikaza smo delali skale pod 2 oziroma nad 4,5 skrili 
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Slika 109: Odločnost osnovnošolcev v povezavi z ustvarjalnostjo  

Na sliki 11 lahko vidimo razlike med ustvarjalnimi in ostalimi sovrstniki glede na njihove 

vodstvene sposobnosti. Vodstvene sposobnosti smo merili z vprašanji V18 in V22, kjer so 

osnovnošolci označili stopnjo strinjanja od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam). Na sliki je videti, da so ustvarjalni osnovnošolci glede na V18 in V22 v povprečju 

boljši vodje kot povprečno ustvarjalni osnovnošolci. Spodnji graf kaže, da ustvarjalne 

osnovnošolce v povprečju pogosteje izberejo za vodjo skupine (PV = 3,4) kot njihove 

sovrstnike (PV = 3,1), prav tako pa se ustvarjalni osnovnošolci v povprečju bolj strinjajo s 

tem, da pri skupinskem delu sošolci raje sledijo njihovim zamislim (PV = 3,6), kot pri ostalih 

sovrstnikih (PV = 3,4). Lahko torej sklepamo, da imajo ustvarjalni osnovnošolci boljše 

vodstvene sposobnosti.  

 

 

 

 

                                                 
9 Z namenom jasnejšega prikaza smo delali skale pod 2 oziroma nad 4,5 skrili.  
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Slika 1110: Vodstvene sposobnosti osnovnošolcev in njihova samozavest 

Na sliki 12 lahko vidimo razlike med ustvarjalnimi in ostalimi sovrstniki glede na njihovo 

nagnjenost k tveganju. Nagnjenost k tveganju smo merili z vprašanji V30 in V31, kjer so 

osnovnošolci označili stopnjo strinjanja od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam). Na vprašanja spremenljivke nagnjenost k tveganju so odgovarjali samo 

osnovnošolci tretje triade. Na sliki je videti, da so ustvarjalni osnovnošolci glede na V30 in 

V31 v povprečju bolj pripravljeni tvegati kot pa njihovi sovrstniki. Spodnja slika kaže, da se 

ustvarjalni učenci glede na V30 v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, povprečje ostalih 

sovrstnikov pa je nižje, pri V31 je prav tako povprečno strinjanje višje pri ustvarjalnih 

učencih (čeprav so razlike tu zelo majhne), kar kaže na to, da so ustvarjalni osnovnošolci bolj 

nagnjeni k tveganju kot ostali sovrstniki.  

 

Slika 1211: Nagnjenost k tveganju osnovnošolcev v povezavi z ustvarjalnostjo 

 

V nadaljevanju smo preverili, ali so te razlike tudi statistično značilne. Za preverjanje tretje 

hipoteze smo namesto devetih vprašanj, katere merijo druge inovacijske osebnostne lastnosti 

(po Modelu za merjenje stopnje inovativnosti mladih) uporabili faktor vodenje in tveganje, 

                                                 
10 Z namenom jasnejšega prikaza smo delali skale pod 2 oziroma nad 4 skrili.  
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katerega smo oblikovali s pomočjo faktorske analize druge inovacijske osebnostne lastnosti, 

predstavljen v poglavju 3.6. V faktorski analizi niso zajeta vprašanja s področja osebnostnih 

lastnosti: odprtost, samozavest in odločnost. Vprašanja smo izločili zaradi previsoke variance 

(V24) ter zaradi prenizkih vrednosti komunalitet (V27, V23, V20 in V21). Druge osebnostne 

lastnosti se tako nanašajo samo na področje vodenja in tveganja.  

Hipotezo smo preverili s pomočjo t–testa za dva neodvisna vzorca, saj se porazdelitev odvisne 

spremenljivke statistično značilno ne razlikuje od normalne. Glede na podano število idej, ki 

naj bi odražala ustvarjalnost učencev (gibljivost) smo le–te razvrstili v dve skupini in sicer 

ustvarjalnih (navedli 8 idej ali več) oziroma njihovih sovrstnikov. V preglednici 25 je 

prikazana primerjava povprečne prisotnosti dejavnika vodenje in tveganje med obema 

skupinama učencev. 

Preglednica 25: Ustvarjalni osnovnošolci  in ostali sovrstniki glede na osebnostne 

lastnosti 

 Ustvarjalni/ 

Ostali sovrstniki 

N Povprečje Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

aritmetične 
sredine 

Vodenje in 
tveganje 

Ustvarjalni 
113 3,7 0,9 0,082 

 Ostali sovrstniki 552 3,5 0,9 0,038 

Kot vidimo je pri ustvarjalnih učencih povprečje nekoliko večje (3,7), kar pomeni, da so v 

večji meri pripravljeni sprejeti tveganja in so večkrat izbrani kot vodje v primerjavi s sošolci 

(slika 13).   

 

Slika 1312: Učenci glede na osebnostne lastnosti (vodenje in tveganje)  

 

V nadaljevanju smo preverili, ali je ta razlika tudi statistično značilna. Preglednica 26 

prikazuje Levenovo statistiko enakosti varianc in t–test enakosti povprečij za druge 

inovacijske osebnostne lastnosti (faktor vodenje in tveganje). Ker je statistična značilnost 
                                                 
12 Z namenom jasnejšega prikaza smo delali skale pod 2 oziroma nad 4,5 skrili.  
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Levenovega testa večja od 0,05 opazujemo rezultate t-testa izvedenega ob predpostavki 

enakost varianc (p=0,549). Vrednost t testa je ‒3.009, stopnja tveganja α pa je manjša od 0,05, 

kar pomeni, da glede na ustvarjalnost učencev (ustvarjalni / sovrstniki) obstajajo statistično 

značilne razlike pri drugih inovacijskih osebnostnih lastnostih (vodenje in tveganje).   

Preglednica 26: Levenova statistika enakosti varianc in t-test enakosti povprečij 

Test neodvisnih vzorcev 
 Levenov test 

enakosti varianc 
t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F Statistična 
značilnost 

t Stopnje 
prostosti 

Statistična 
značilnost 

Razlika 
povprečij 

Standardna 
napaka 
razlike 

95 % interval zaupanja 
razlik 

spodnji zgornji 

Vodenje 
in 
tveganje 

Predpostavljamo 
enake variance. 0,360 0,549 ‒3,009 661   0,003 ‒0,277    0,092 ‒0,458 ‒0,096

Ne 
predpostavljamo 
enakih varianc. 

     ‒3,073    162,770    0,002   ‒0,277       0,090  ‒0,455   ‒0,099

 

Na osnovi predstavljenih rezultatov H3 potrdimo.  

Hipoteza 4: Ustvarjalni osnovnošolci se po inovacijskih rezultatih (faza invencijsko ‒ 

inovacijske verige) statistično značilno razlikujejo od svojih sovrstnikov. 

 

Četrto hipotezo smo testirali na podlagi Mann Whitney testa za dva neodvisna vzorca, saj je 

odvisna spremenljivka ordinalnega tipa. Na podlagi odgovorov na vprašanje V11, s katerim 

smo pridobili podatek o doseženi stopnji invencijske ‒ inovacijske verige, smo učence 

razvrstili v  tri skupine in sicer učence z nizko stopnjo inovativnosti, srednjo stopnjo 

inovativnosti in najvišjo stopnja inovativnosti. Tako opredeljeno stopnjo inovativnosti smo 

primerjali med dvema skupinama učencev in sicer med skupino ustvarjalnih učencev ter 

njihovimi sovrstniki (omenjeno delitev smo predstavili že pri analizi tretje hipoteze).  

 

Kot vidimo na sliki 14 je pri ustvarjalnih učencih povprečni rang nekoliko večji (139,5), kar 

pomeni, da ustvarjalni učenci dosegajo nekoliko boljše inovacijske rezultate kot njihovi 

sovrstniki (127,7). 
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Slika 14: Osnovnošolci glede na stopnjo inovativnosti 

 

51 učencev je ustvarjalnih ter 208 je ostalih sovrstnikov glede na doseženo stopnjo 

inovativnosti (preglednica 27). 

Preglednica 27: Ustvarjalni osnovnošolci  in ostali sovrstniki glede na stopnjo 

inovativnosti 

 Ustvarjalni/ 

Ostali sovrstniki 

N Povprečni 
rang 

Seštevek 
rangov 

Stopnja inovativnosti Ustvarjalni učenci 51 139,5 7116,5 

 Ostali sovrstniki 208 127,7 26553,5 
 

Ali je razlika med ustvarjalnimi učenci in njihovimi sovrstniki statistično značilna, smo 

razbrali iz izračuna na podlagi Z statistike in statistične značilnosti (preglednica 28).   

 

Vrednost Z statistike je ‒1,272, statistična značilnost pa je večja od 0,05, kar pomeni, da glede 

na ustvarjalnost učencev ne obstajajo statistično značilne razlike v inovacijskih rezultatih. 

Ustvarjalni učenci torej ne dosegajo statistično značilno boljše inovacijske rezultate kot 

njihovi sovrstniki.  

Preglednica 28: Mann Whitney test 

 Stopnja 
inovativnosti 

Mann-Whitney U 4817,500 

Wilcoxon W 26553,500 

Z ‒1,272 

Statistična značilnost 0,203 

a. Grupirna spremenljivka: v8_ustvarjalnost 
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Na osnovi predstavljenih rezultatov H4 ne moremo potrditi. 

Hipoteza 5: Starost učencev negativno vpliva na njihovo ustvarjalnost.  

Na sliki 15 smo prikazali povprečja ustvarjalnosti učencev s pomočjo dvema identificiranima 

faktorjema, to sta inventivnost in razmišljanje izven okvirov. Na sliki vidimo, da ustvarjalnost 

s starostjo ne pada linearno. Najbolj inventivni so učenci 2. triade (PV = 3,74), nato ji sledi 1. 

triada (PV = 3,73). Povprečne vrednosti 1. in 2. triade so si zelo blizu. Najmanj inventivni so 

učenci 3. triade (PV = 3,63). Učenci 1. triade daleč najbolj razmišljajo izven okvirov (PV = 

3,71), sledi ji 3. triada (PV = 3,66). Najmanj razmišljajo izven okvirov učenci 2. triade (PV = 

3,61). 

 

Slika 1513: Ustvarjalnost učencev po triadah 

Hipotezo smo v nadaljevanju preverili s pomočjo diskriminantne analize. Ustvarjalnost 

učencev, ki smo jo izrazili z dvema identificiranima faktorjema (inventivnost in razmišljanje 

izven okvirov) smo s pomočjo diskriminantne analize primerjali med tremi skupinami 

učencev, opredeljenimi glede na triado, ki jo učenec obiskuje.  

Pred izvedbo diskriminantne analize smo z Boxovim M testom preverili predpostavko o 

enakosti variančno ‒ kovariančnih matrik. 

 

                                                 
13 Z namenom jasnejšega prikaza smo delali skale pod 3 oziroma nad 4 skrili. 
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Preglednica 29:  Boxov M test – domneva o enakosti kovariančnih matrik 

Box's M  15,606 

F  2,589 

Stopnja prostosti 1 6 

Stopnja prostosti 2 5.256.065,834 

Stopnja pomembnosti 0,016 

Kot vidimo v preglednici 29 je predpostavka o enakosti variančno ‒ kovariančnih matrik 

kršena. Z 1,6 odstotno stopnjo tveganja lahko trdimo, da so variančne ‒ kovariančne matrike 

različne.  

Preglednica 30: Test enakosti aritmetičnih sredin 

Wilksonova 
Lambda F 

Stopnja prostosti 
1 

Stopnja prostosti 
2 

Stopnja 
pomembnosti 

Faktor inventivnost - ustvarjalnost 0,998 0,709 2 664 0,493 

Faktor razmišljanje izven okvirov - 
ustvarjalnost 

0,998 0,654 2 664 0,520 

Na podlagi rezultatov diskriminantne analize je razvidno, da med tremi skupinami učencev (3 

triade) ni zaznati statistično pomembnih razlik v že omenjenih faktorjih/dejavnikih 

ustvarjalnosti.  

S pomočjo preglednice 31 in 32  preverimo kakovost diskriminantne funkcije. 

Preglednica 31: Lastne vrednosti 

Funkcija Lastna vrednost Pojasnjena varianca (%) 
Kumulativna pojasnjena 

varianca (%) 
Kakonična korelacija 

1 0,002 55,800 55,800 0,050 

2 0,002 44,200 100,000 0,044 

 

Preglednica 32:  Wilksova lambda 

Test funkcij 
Wilksonova  

Lambda Hi-kvadrat 
Stopnje prostosti Stopnje 

pomembnosti 

1 do 2 0,996 2,942 4 0,568 

2 0,998 1,302 1 0,254 
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Kanonična korelacija, tj. korelacija med ustvarjalnostjo in diskriminantno funkcijo, je pri 

obeh diskriminantnih funkcijah zelo nizka, kar je skladno z že izpostavljenim neobstojem 

statistično pomembnih razlik v ustvarjalnosti med tremi skupinami učencev. Enake ugotovitve 

je mogoče skleniti tudi na podlagi klasifikacijske tabele (preglednica 33) iz katere je razvidno 

izredno slabo razvrščanje učencev v skupine na podlagi diskriminantne funkcije.  

Preglednica 33:  Klasifikacijska tabela 

Triada   Predvidena pripadnost skupin Skupaj 

   1. triada 2. triada 3. triada  

Originalni 
podatki 

Število 
1. triada 95 74 87 256 

   
2. triada 83 78 82 243 

  
3. triada 54 53 61 168 

  Nerazvrščene 
enote 2 0 0 2 

 % 
1. triada 37,100 28,900 34,000 100,000 

  
2. triada 34,200 32,100 33,700 100,000 

  
3. triada 32,100 31,500 36,300 100,000 

  
Nerazvrščene 

enote 
100,000 0,000 0,000 100,000 

Križna 
validacija 

Število 
1. triada 94 74 88 256 

  
2. triada 83 77 83 243 

  
3. triada 54 55 59 168 

 % 
1. triada 36,700 28,900 34,400 100,000 

  
2. triada 34,200 31,700 34,200 100,000 

  
3. triada 32,100 32,700 35,100 100,000 

 
a. 35,1 % originalno razvrščenih enot je pravilno klasificiranih. 

b. 34,5 % enot razvrščenih s križno validacijo je pravilno klasificiranih. 
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Preglednica 34:  Centroidi funkcij glede na vrednosti spremenljivk 

Triada Funkcija 

1 2 

 1. triada -0,013 0,055 

 2. triada 0,059 -0,025 

 3. traida  -0,067 -0,048 

 

Pri pregledu vrednosti centroidov lahko opazimo, da prva diskriminantna funkcija bolje ločuje 

učence 2. triade od učencev prve in tretje triade, medtem ko druga diskriminantna funkcija 

bolje ločuje učence 1. triade od starejših učencev. 

Kljub opaženim manjšim razlikam pa je iz grafa (slika 10)  razvidno, da so si centroidi vseh 

treh skupin učencev zelo blizu oziroma skoraj enaki, kar še enkrat potrjuje, da med učenci 

različnih starosti ni zaznati statistično pomembnih razlik v ustvarjalnosti.  

 

Slika 16: Centroidi funkcij glede na vrednosti spremenljivk 

 

Na osnovi vseh predstavljenih rezultatov H5 ne moremo potrditi. 

3.9 Povzetek ključnih ugotovitev 

Temeljni namen tega magistrskega dela je proučitev pojmov ustvarjalnosti in inovativnost ter 

dejavnike, ki na ustvarjalnost in inovativnost vplivajo. Poleg tega smo proučili povezanost 

drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti na ustvarjalnost. Preverili smo, ali podpora 

inovacijskega okolja vpliva na inovacijske rezultate. Primerjali smo dve skupini 

osnovnošolcev, ustvarjalne učence in njihove sovrstnike glede na ustvarjalnost (gibljivost). Za 

oblikovanje dveh skupin osnovnošolcev smo uporabili vprašanje 8 iz vprašalnika, kjer smo 

spraševali: "Zakaj še uporabite radirko, razen za radiranje? Napišite čim več idej." Glede na 
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število idej, ki so jih osnovnošolci navedli, smo oblikovali omenjeni skupini. Za oblikovanje 

skupine ustvarjalnih učencev in ostalih sovrstnikov smo se posluževali podobnih kriterijev iz 

domače in tuje literature. Za preverjanje hipotez smo določili ločnico pri številu osmih idej. 

Tisti osnovnošolci, ki so navedli 8 ali več idej so ustvarjalni. Preverili smo, ali se statistično 

razlikujejo glede na druge inovacijske osebnostne lastnosti ter glede inovacijskih rezultatov. 

Ker psihološke študije kažejo na padec ustvarjalnosti z leti, smo tudi v naši nalogi preverili, če 

je temu res tako. 

Najprej smo predstavili teoretična izhodišča zaradi razumevanja pojmov ustvarjalnost in 

inovativnost osnovnošolcev. Obravnavali smo dejavnike, ki na ustvarjalnost in inovativnost 

vplivajo. Med ključne dejavnike, ki vplivajo na ustvarjalnost, smo vključili ustvarjalno 

(divergentno) mišljenje, ki vsebuje elemente: izvirnost, gibljivost in prožnost. S pomočjo 

pregledane literature smo preverili, katere so najpomembnejše lastnosti ustvarjalca. 

Najpomembnejše druge inovacijske osebnostne lastnosti na podlagi pregledane literature so 

odprtost in samozavest, odločnost, vodstvene sposobnosti in nagnjenost k tveganju. Tudi v 

empiričnem delu naloge smo preverili vplive osebnostnih lastnosti na ustvarjalnost. Ključni 

dejavnik ustvarjalnosti in inovativnosti osnovnošolcev je tudi okolje, kjer osnovnošolec živi 

in deluje. Tukaj mislimo predvsem na podporo s strani staršev, sorodnikov, prijateljev, 

učiteljev in šole ter lokalnih deležnikov. Hkrati je pomembna opremljenost učilnic in 

uporabnost izdelkov, ki jih osnovnošolci v šoli naredijo. Inovacijske rezultate osnovnošolcev 

je težko meriti, saj večinoma ne pripeljejo do zanimivega tržnega izdelka, tako kot je to v 

podjetjih. Zaradi tega smo merili inovativnost osnovnošolcev z metodologijo dosežene faze 

invencijsko ‒ inovacijske verige, preoblikovano v novo spremenljivko stopnja inovativnosti. 

Za našo raziskavo smo uporabili sekundarne podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnika 

Model za merjenje stopnje inovativnosti mladih, na katerega so odgovarjali osnovnošolci, ki 

so v letu 2011 obiskovali krožek UPI. Statistično obdelavo smo izvedli v programu SPSS. 

Vzorec predstavlja osnovnošolce iz 37 osnovnih šol, iz 8 statističnih regij. Vzorec je 

naključen in obsega 697 učencev. Od tega je 38,8 odstotkov osnovnošolcev iz prve triade, 

36,7 odstotkov obiskuje drugo triado in 24,5 odstotkov je iz tretje triade. Vzorec sestavlja 44 

odstotkov učencev in 56 odstotkov učenk. V povprečju so to osnovnošolci, ki so v šoli zelo 

uspešni. Kar 70,5 odstotkov učencev ima povprečno oceno prav dobro ali odlično. 

Ustvarjalnost smo merili s pomočjo treh dimenzij ustvarjalnosti (gibljivost, prožnost in 

izvirnost), znanih kot Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja. S pomočjo faktorske analize 

ustvarjalnost smo pridobili dva faktorja, to je Inventivnost in Razmišljanje izven okvirov. V 

obeh faktorjih sta vključeni tako prožnost kot izvirnost. Medtem ko smo se v tretji in četrti 

hipotezi posluževali samo ene dimenzije ustvarjalnosti, to je gibljivost (V8). Inovativnost smo 

merili s pomočjo doseženega koraka pri uresničitvi ideje (V11), preoblikovano v novo 

spremenljivko stopnja inovativnosti (nizka stopnja inovativnosti, srednja stopnja inovativnosti 

ter najvišja stopnja inovativnosti). 



64 

Skladno z zastavljenimi cilji smo oblikovali 5 hipotez, katere navajamo v nadaljevanju skupaj 

z rezultati. Proučili smo ali so druge inovacijske osebnostne lastnosti statistično značilno 

povezane z ustvarjalnostjo. Preverili smo, ali podpora inovacijskega okolja statistično 

značilno pozitivno vpliva na inovacijske rezultate osnovnošolcev. Zanimalo nas je, ali se 

ustvarjalni osnovnošolci statistično značilno razlikujejo od svojih sovrstnikov po drugih 

inovacijskih osebnostnih lastnostih in po inovacijskih rezultatih. Čisto na koncu smo preverili 

tudi, ali starost učencev negativno vpliva na njihovo ustvarjalnost, tako kot kažejo psihološke 

študije. 

Najprej smo naredili faktorsko analizo za področje drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti 

in faktorsko analizo za področje ustvarjalnosti. Oblikovane faktorje smo nato uporabili za 

preverjanje prve in pete hipoteze. Prvo hipotezo smo preverili z izračuni Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta, drugo in peto hipotezo smo preverili z Diskriminantno analizo, 

tretjo hipotezo smo analizirali z t ‒ testom ter četrto z Mann Whitney testom za neodvisne 

vzorce. 

S prvo hipotezo raziskave smo preverjali, ali so druge inovacijske osebnostne lastnosti 

statistično značilno povezane z ustvarjalnostjo. Zaradi namena potrditve oziroma zavrnitve 

hipoteze, smo najprej izvedli faktorsko analizo za področje drugih inovacijskih osebnostnih 

lastnosti (faktor vodenje in tveganje) ter faktorsko analizo za področje ustvarjalnosti (faktor 

inventivnost ter faktor razmišljanje izven okvirov). Izhodišče so predstavljali ocenjeni 

faktorji, pri čemer smo uporabili za preverjanje povezanosti med dvema področjema 

Pearsonov korelacijski koeficient. S pomočjo korelacijske matrike smo ugotovili, da je 

povezanost v obeh primerih (inventivnost ter  razmišljanje izven okvirov) pozitivna, zato smo 

prvo hipotezo potrdili. Povezanost drugih inovacijskih osebnostnih lastnosti z inventivnostjo 

je srednje močna (r=0,577), medtem ko je povezanost drugih inovacijskih osebnostnih 

lastnosti z razmišljanjem izven okvirov po moči šibka (r=0,399). Torej lahko rečemo, da so 

druge inovacijske osebnostne lastnosti statistično značilno povezane z ustvarjalnostjo. 

Pri drugi hipotezi nas je zanimalo ali podpora inovacijskega okolja vpliva na inovacijske 

rezultate osnovnošolcev.. Podporo inovacijskega okolja smo merili s podporo različnih skupin 

(staršev, prijateljev, učiteljev, lokalnih deležnikov), opremljenost učilnic in uporabnost 

izdelkov ter odprtost šole za sodelovanje navzven. Učenci menijo, da jim največjo podporo 

pri izpeljavi določene ideje nudi družina (PV = 4,4), sledijo prijatelji in sovrstniki (PV = 3,8), 

in šele nato učitelji (PV = 3,6). Najmanj podpore pa učenci pričakujejo od podjetnikov in 

društev iz lokalnega okolja (PV = 2,6). Učenci menijo, da v šoli premalo sodelujejo z 

okoljem, v smislu obiskov drugih šol, podjetji in znanstvenikov (PV = 3,4). Učenci se 

strinjajo, da so njihove učilnice primerno opremljene in polne zanimivih predmetov (PV = 

3,8) in da v šoli izdelujejo koristne predmete, katere uporabijo tudi doma (PV = 3,7). 

Inovacijske rezultate smo merili s pomočjo dosežene faze invencijsko ‒ inovacijske verige. 

Na podlagi odgovorov na V11 smo učence razdelili v tri skupine (nizka stopnja inovativnosti, 
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srednja stopnja inovativnosti in najvišja stopnja inovativnosti), glede na najvišje doseženi 

korak v invencijsko ‒ inovacijski verigi. Ugotovili smo, da 58,1 odstotkov učencev dosega 

nizko stopnjo inovativnosti, srednje inovativnih je 34,1 odstotkov učencev, visoko stopnjo 

inovativnosti dosega samo 7,8 odstotkov učencev. Hipotezo smo nato preverili s pomočjo 

Diskriminantne analize. Ker niti pri enem elementu podpore okolja ni zaznati statistično 

pomembnost razlik med primerjanimi tremi skupinami učencev druge hipoteze nismo mogli 

potrditi. Da hipoteze nismo mogli potrditi dokazujejo tudi rezultati diskriminantne analize, saj 

nobena izmed obeh diskriminatornih funkcij (Lastne vrednosti in Wilksonova lambda) ni 

statistično pomembna. Torej vpliva podpore inovacijskega okolja na inovacijske rezultate 

osnovnošolcev nismo mogli potrditi.  

S tretjo hipotezo pričujoče raziskave smo želeli ugotoviti, ali se ustvarjalni osnovnošolci po 

drugih inovacijskih osebnostnih lastnostih statistično značilno razlikujejo od svojih 

sovrstnikov. Učence smo razdelili v dve skupini glede na V8. Postopek oblikovanja skupin 

smo predhodno v tem poglavju že opisali. Razlike med drugimi inovacijskimi osebnostmi 

lastnostmi med ustvarjalnimi in ostalimi sovrstniki smo najprej prikazali s povprečnimi 

vrednostmi. Ustvarjalne učence v povprečju pogosteje izberejo za vodjo skupine (PV = 3,4) 

kot njihove sovrstnike (PV = 3,1). Pri skupinskem delu raje sledijo ustvarjalnim 

osnovnošolcem (PV = 3,6 ustvarjalni, PV = 3,4 sovrstniki). Ustvarjalni učenci so bolj strastni 

(borbeni, vztrajni, odločni) pri uresničitvi ideje (PV = 3,9), v primerjavi z njihovimi sovrstniki 

(PV = 3,7).  Ustvarjalni učenci se tudi bolj smejejo od svojih vrstnikov (PV = 4,0 ustvarjalni, 

PV = 3,7 sovrstniki), kar kaže na višjo samozavest ustvarjalnih učencev. Ustvarjalni učenci 

raje obiskujejo kulturno-umetniške prireditve (PV = 3,7) kot njihovi sovrstniki (PV = 3,3), 

poleg tega pa tudi ustvarjalni učenci bolj verjamejo, da bodo dosegli zastavljen cilj (PV = 4,4) 

v primerjavi z ostalimi (PV = 3,9). Če povzamemo povedano, so ustvarjalni osnovnošolci 

boljši vodje, bolj so odločni in samozavestni in več so pripravljeni tvegati, kot pa njihovi 

sovrstniki. Nato smo hipotezo preverili še z t ‒ testom za neodvisne vzorce. Za preverjanje 

tretje hipoteze smo namesto vseh vprašanj, ki merijo druge inovacijske osebnostne lastnosti, 

uporabili novo spremenljivko vodenje in tveganje, katero smo pridobili s pomočjo faktorske 

analize. Povprečje spremenljivke vodenje in tveganje je pri ustvarjalnih učencih nekoliko 

višje (PV = 3,7)  kot pri ostalih sovrstnikih (PV = 3,5), kar pomeni, da so ustvarjalni učenci 

pripravljeni sprejeti tveganje in so večkrat izbrani kot vodje v primerjavi z ostalimi. Glede na 

rezultat Levenove statistike in t ‒ testa enakosti povprečij za druge inovacijske osebnostne 

lastnosti (faktor vodenje in tveganje) smo tretjo hipotezo potrdili in dokazali, da se ustvarjalni 

osnovnošolci po drugih inovacijskih osebnostnih lastnostih  statistično značilno razlikujejo od 

njihovih sovrstnikov.  

S četrto hipotezo smo preverjali, ali se ustvarjalni osnovnošolci po inovacijskih rezultatih 

statistično značilno razlikujejo od svojih sovrstnikov. Pri ustvarjalnih učencih je povprečni 

rang nekoliko višji (139,5), kar pomeni, da ustvarjalni učenci dosegajo nekoliko boljše 

inovacijske rezultate kot njihovi sovrstniki (127,7).  Hipotezo smo nato preverili z Mann 
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Whitney testom za neodvisne vzorce. Ugotovili smo, da ustvarjalni učenci ne dosegajo 

statistično značilno boljših inovacijskih rezultatov kot njihovi sovrstniki (Z statistika=‒1,272, 

Sig=0,203), zato četrte hipoteze nismo mogli potrditi. Torej v grobem lahko rečemo, da se 

ustvarjalni osnovnošolci po inovacijskih rezultatih statistično značilno ne razlikujejo od svojih 

sovrstnikov. 

V zadnji, peti hipotezi, smo predpostavili, da starost učencev negativno vpliva na njihovo 

ustvarjalnost (bolj kot so starejši učenci, manj so ustvarjalni). Najprej smo preverili povprečne 

vrednosti ustvarjalnosti učencev po triadah, s pomočjo dvema identificiranima faktorjema, to 

sta inventivnost in razmišljanje izven okvirov. Ugotovili smo, da ustvarjalnost s starostjo ne 

pada linearno. Najbolj inventivni so učenci 2. triade (PV = 3,74), nato ji sledi 1. triada (PV = 

3,73). Povprečne vrednosti 1. in 2. triade so si zelo blizu. Najmanj inventivni so učenci 3. 

triade (PV = 3,63). Medtem ko učenci 1. triade daleč najbolj razmišljajo izven okvirov (PV = 

3,71), nato ji sledi 3. triada (PV = 3,66). Najmanj razmišljajo izven okvirov učenci 2. triade 

(PV = 3,61). V nadaljevanju smo hipotezo  preverili še z Diskriminantno analizo.  Rezultati 

testiranja te hipoteze pokazali, da kovariančne matrike niso enake. Diskriminantne analize ni 

bilo smiselno izvajati, saj so povprečja spremenljivk enaka glede na spremenljivke, po kateri 

smo razvrščali v skupine (triade). Razlike aritmetičnih sredin niso statistično značilne, torej 

razlike aritmetičnih sredin ne obstajajo. Zaradi navedenega H5 ne moremo potrditi. 

Vprašalnik Model za merjenje stopnje inovativnosti mladih (Projekt UPI) je bil oblikovan 
skladno s teoretičnimi izhodišči opredeljenimi v predstavljeni literaturi. Postavljena vprašanja 
naj bi ustrezno merila ustvarjalnost in inovativnosti mladih. Analiza z vprašalnikom zbranih 
podatkov pa je razkrila določene pomanjkljivosti vprašalnika, pri čemer velja še posebej 
izpostaviti vprašanje njegove konstruktne veljavnosti. Skladno z navedenimi ugotovitvami 
priporočamo, da se omenjenemu anketnemu vprašalniku posveti ustrezna pozornost v 
nadaljnjih raziskovanjih. 
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4 ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

Z magistrsko nalogo z naslovom Ustvarjalnost in inovativnost osnovnošolcev smo proučiti 

pojme ustvarjalnosti in inovativnosti ter dejavnike, ki na ustvarjalnost in inovativnost 

vplivajo. V teoretičnem delu smo s pomočjo pregledane literature domačih in tujih avtorjev 

predstavili temeljna izhodišča ustvarjalnosti in inovativnosti. Na podlagi empirične raziskave 

smo preverili ali so druge inovacijske osebnostne lastnosti statistično značilno povezane z 

ustvarjalnostjo. Zanimalo nas je, ali podpora inovacijskega okolja statistično značilno 

pozitivno vpliva na inovacijske rezultate osnovnošolcev. Preverili smo, ali se ustvarjalni 

učenci in ostali njihovi sovrstniki statistično značilno razlikujejo po drugih inovacijskih 

osebnostnih lastnostih ter po inovacijskih rezultatih. Zanimalo nas je tudi, ali ustvarjalnost z 

odraščanjem pada, tako kot kažejo psihološke študije. 

Skozi analizo podatkov se je izkazalo, da je zanesljivost in konstrukta veljavnost vprašalnika 

relativno nizka zaradi česar je potrebna previdnost pri uporabi rezultatov analize. 

4.1 Druge inovacijske osebnostne lastnosti in ustvarjalnost osnovnošolcev 

S prvo hipotezo smo želeli preveriti, ali druge inovacijske osebnostne lastnosti, kot so 

odprtost in samozavest, odločnost, vodstvene sposobnosti in nagnjenost k tveganju, vplivajo 

na ustvarjalnost. S pomočjo faktorske analize smo žal izločili vsa vprašanja, ki so merila 

odprtost in samozavest ter odločnost, bodisi zaradi previsoke variance ali prenizkih ocenjenih 

komunalitet. Zaradi navedenega smo v nadaljevanju preverjali druge inovacijske osebnostne 

lastnosti samo z vidika vodstvenih sposobnosti ter nagnjenosti k tveganju. Ugotovili smo, da 

so vodstvene sposobnosti in nagnjenost k tveganju povezani z ustvarjalnostjo. Moč pa je 

nekje srednje močna (inventivnost), nekje pa šibka (razmišljanje izven okvirov).  

V grobem lahko rečemo, da druge inovacijske lastnosti statistično značilno pozitivno vplivajo 

na ustvarjalnost osnovnošolcev, s tem da nekatere osebnostne lastnosti vplivajo bolj, nekatere 

pa manj.  

Za nadaljnje analize priporočamo dopolnitev vprašalnika (Model za merjenje stopnje 

inovativnosti mladih). Predvsem priporočamo dopolnitev vprašalnika z vprašanji, ki se 

nanašajo na osebnostne lastnosti, saj so bila vprašanja odločnosti in samozavesti ter vodenja v 

celoti izločena zaradi previsoke variance ter zaradi prenizko ocenjenih komunalitet. 

Priporočamo povečanje število vprašanj, ki slednje merijo. 

Ne glede na rezultat testiranja prve hipoteze pa avtorji, v domači in tuji literaturi, govorijo da 

so osebnostne lastnosti posameznika zelo pomembne in so povezane z njegovo 

ustvarjalnostjo. Slednje pomeni, da je potrebno otrokom privzgojiti takšne osebnostne 

lastnosti že v zgodnjem otroštvu, saj se takrat izoblikuje človekova osebnost.  
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Podobna raziskava je bila narejena v šolskem letu 2013/2014, kjer so merili osebnostne 

lastnosti učencev v povezavi s podjetnostjo, ki je potencial ustvarjalnega in inovativnega 

ravnanja (Deutsch 2015a, 181‒193). V sklopu te raziskave so merili osebnostne lastnosti s 

področji dosežkov in energičnosti, samokontrole in avtonomije, ustvarjalnost, vodenje, 

intuicija in tveganje. Gre za večje število vprašanj iz posameznih kategorij. Njihove prve 

analize so pokazale, da so indikatorji vprašalnika za merjenje osebnostnih lastnosti, ki jih 

povezujemo s podjetnostjo posameznikov primerni. Zanesljivost spremenljivk (Cronbah alfa) 

je zadovoljiva. Vendar pa je preverjanje veljavnosti zahtevno in neizvedljivo z eno raziskavo 

in v krajšem času. Raziskava je potekala v okviru projekta v sodelovanju z osnovnimi šolami 

in Zavoda RS za šolstvo. Učenci so vprašalnik izpolnjevali ob začetku projekta in nato še 

enkrat ob zaključku (prav tam). Omenjena raziskava je pokazala, da ne daje prepričljivih 

dokazov o spremembah med opravljeno raziskavo na začetku krožka in raziskavo ob 

zaključku omenjenega krožka. Po njihovem mnenju je razlog v učencih, ker niso bili 

pripravljeni oziroma navajeni na tovrstno delo, ki zahteva ustvarjalno in inovativno ravnanje 

oziroma  dizajnerski način reševanja problemov (Deutsch 2015b, 194‒213).  

Ob prebiranju domače in tuje literature smo ugotovili, da je izredno malo raziskav, ki 

proučujejo osebnostne lastnosti v povezavi z ustvarjalnostjo in inovativnostjo, zato je tukaj 

ogromno možnosti za nadaljnje raziskave.  

Obstajajo pa raziskave, ki obravnavajo ustvarjalnost in vodenje v podjetjih. Brcar in Lah 

(2011, 9, po Bižal 2013, 120) sta ugotovila, da je eden najpomembnejših faktorjev pri 

spodbujanju ustvarjalnosti vodja, ki mora zaposlene (oziroma druge ljudi) motivirati. Vodja, 

ki želi spodbuditi ustvarjalnost, mora biti tudi sam ustvarjalen, temeljit in trmast (Castro, 

Gomes in De Sousa 2012, 177, po Bižal 2013, 120). Da je vodja pomemben za ustvarjalno 

klimo v skupini, dokazuje tudi raziskava avtorja Bižala (2013, 117‒128). Vodja mora biti 

karizmatična osebnost in imeti visoko stopnjo emocionalne inteligence (Castro, Gomes in De 

Sousa 2012, 177, po Bižal 2013,120).  

Da je za ustvarjalnost potreben smisel za humor in sproščeno vzdušje, je pokazala raziskava 

Langove in Lee (2010, 55, po Bižal 2013, 120). Avtorji so z raziskavo ugotovili, da vodja s 

smislom za humor vpliva na ustvarjalnost zaposlenih, kot tudi da nesproščen, kontroliran 

humor negativno vpliva na ustvarjalnost na delovnem mestu (prav tam). 

Zaviralno na ustvarjalnost deluje strah pred neuspehom. Da je strah ključen zaviralec 

ustvarjalnosti, je ugotovila tudi Boštjančičeva (2015, 70) v raziskavi Vpliv sproščanja na 

ustvarjalnost posameznika. Pomembno je zmanjšati strah na minimalno raven s tem, da se 

vzpostavi ustvarjalno vzdušje, v katerem prevladujejo igra, prijateljstvo, zaupanje in 

sproščenost. V takšnem okolju bodo posamezniki bolj odprti za delitev nenavadnih idej in 

pripravljeni bodo tvegati (prav tam). 
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4.2 Podpora inovacijskega okolja v povezavi z inovacijskimi rezultati osnovnošolcev 

Kakšna je podpora inovacijskega okolja smo preverili z različnimi spremenljivkami. 

Inovacijsko okolje je sestavljeno iz podpore s strani raznih skupin (staršev, prijateljev, 

učiteljev in lokalnih deležnikov), opremljenost učilnic in uporabnost izdelkov, ki jih učenci 

izdelajo v šoli ter odprtost šole navzven za njeno sodelovanje. Inovacijske rezultate smo 

merili glede na najvišji doseženi korak učencev v invencijsko ‒ inovacijski verigi. Učence 

smo tako razdelili v tri skupine glede na stopnjo inovativnosti (nizka, srednja in najvišja 

stopnja inovativnosti). Naša raziskava je pokazala, da podpora inovacijskega okolja statistično 

značilno pozitivno ne vpliva na inovacijske rezultate. Rezultat je nekoliko nepričakovan glede 

na prebrano literaturo. Vsekakor menimo, da je podpora inovacijskega okolja zelo 

pomembna, saj daje učencem smisel in motivacijo za ustvarjalno delo kar posledično privede 

do boljših inovacijskih rezultatov. Sentočnikova (2015, 143) meni, da brez ustrezne podpore 

učenci ne znajo osmisliti pridobljenih izkušenj in kritično ovrednotiti svojega dela z 

namenom, da bodo naslednjič izboljšali svoje delo, s pomočjo analize narejenih napak in 

ustreznih usmeritev za njihovo odpravljanje.   

4.3 Ustvarjalni osnovnošolci v primerjavi z ostalimi sovrstniki 

Skupino ustvarjalnih in ostalih sovrstnikov smo oblikovali na osnovi vprašanja 8 iz 

vprašalnika: "Zakaj še lahko uporabimo radirko, razen za radiranje? Napišite čim več idej." 

Učenci so nato nizali ideje v omejenem času. Prva triada osnovnošolcev je imela omejen čas 

na štiri minute, druga in tretja triada pa na dve minuti. Število idej, ki so jih osnovnošolci 

navajali, se giblje med 0 in 14. V naši raziskavi so osnovnošolci navajali v povprečju med 4 

do 5 idej. Štakul Petkovšek (2014) navaja, da je dolgoletno slovensko povprečje nekje 4,5. V 

tujini je bila narejena podobna raziskava, kjer so študentje producirali ideje v omejenem času 

dveh minut, njihovo povprečje je bilo med 6 in 8 idej (Emma 2005, 94). Skupino ustvarjalnih 

in ostalih sovrstnikov v naši raziskavi smo oblikovali po podobnih kriterijih iz tuje literature 

ter iz podobne slovenske raziskave. Ločnica je pri številu osmih idej. Učenec, ki navaja osem 

ali več idej je ustvarjalen. Glede na povprečne vrednosti, ki merijo druge inovacijske 

osebnostne lastnosti lahko rečemo, da so ustvarjalni učenci bolj odprti in samozavestni, bolj 

so odločni, boljši vodje so ter bolj so nagnjeni k tveganju v primerjavi  z njihovimi sovrstniki. 

Ko pa smo izvedli faktorsko analizo in s tem zmanjšali razsežnost podatkov, smo ugotovili, 

da lahko preverjamo samo osebnostne lastnosti s področja vodenja in nagnjenosti k tveganju. 

Raziskava (t ‒ test za neodvisne vzorce) je pokazala, da se ustvarjalni osnovnošolci po drugih 

osebnostnih lastnostih (vodenje in tveganje) statistično razlikujejo do svojih sovrstnikov. 

Torej lahko rečemo, da so osebnostne lastnosti, ko sta vodenje in tveganje pomembni za 

ustvarjalnost. 

Glede na našo raziskavo, da se ustvarjalni osnovnošolci statistično značilno razlikujejo po 

inovacijskih rezultatih od svojih sovrstnikov, ne moremo trditi. Rezultat je nekoliko 
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nepričakovan glede na prebrano literaturo. Mogoče je rezultat takšen zaradi vzorca 

raziskovanja. Krožek UPI so obiskovali učenci, ki jih to področje zanima in so po vsej 

verjetnosti v tem boljši od svojih sovrstnikov, ki tega krožka niso obiskovali in se zato razlika 

ni pokazala v večji meri. 

4.4 Starost osnovnošolcev in ustvarjalnost 

Ustvarjalnost nam je prirojena, lahko bi rekli, da je pogoj za preživetje. Številne raziskave 

kažejo na padec ustvarjalnosti z odraščanjem, pri petih letih je 90 odstotkov otrok 

ustvarjalnih, pri 20-ih letih pa samo še pet odstotkov (Štakul Petkovšek 2014). Podoben 

rezultat je dala tudi raziskava Georgea Landa, ki je pokazala, da ljudje izgubljamo zmožnost 

ustvarjalnega mišljenja tekom odraščanja (Sadar Šoba 2014, 8). Testirali so 1600 otrok, pri 

katerih se je pokazala 98-odstotna sposobnost ustvarjalnega mišljenja 5-letnih otrok, do 

desetega leta je ta odstotek padel na 30, pri 15 letih pa na 12 odstotkov (prav tam). Da 

ustvarjalni potencial pada linearno s starostjo dokazujejo tudi številne tuje raziskave avtorjev 

Lehman (1955), Beard (1987), Mumford (1987), Simonton (1977) in drugih (Boden 1996, 

226). V naši raziskavi nismo mogli potrditi hipoteze, da starost statistično značilno negativno 

vpliva na ustvarjalnost. Menimo, da je rezultat takšen zaradi samega vzorca, ki smo ga 

analizirali. Menimo, da so krožek UPI obiskovali osnovnošolci, ki so bolj nagnjeni k 

ustvarjalnosti in se zato velika razlika v padanju ustvarjalnosti z leti ni pokazala v večji meri. 

Rezultati bi bili lahko drugačni tudi, če bi bila večja starostna razlika med učenci. Vzorec bi 

tako obsegal vrtčevske otroke, osnovnošolce, srednješolce in študente. Ne glede na rezultate 

analize pete hipoteze, smo v teoretičnem delu predstavili, kako zelo pomembna je 

ustvarjalnost in posledično inovativnost. Sam tempo življenja in vsesplošne spremembe 

narekujejo, da bo morala biti mladina zelo prilagodljiva, sposobna hitrega iskanja rešitev 

problemov in se povezovati z drugimi in tudi pripravljena tvegati. Zato je potrebno veliko 

sprememb na mnogih področjih. Prvotno v sami družini, kjer se osnovnošolci najprej od 

staršev naučijo primernih vzorcev obnašanja, nadalje v šolskem sistemu, kjer naj se s pomočjo 

primernih metod učenja in poučevanja naučijo kritičnega razmišljanja, medsebojne 

komunikacije in povezovanja ter tega, da bomo pripravljeni poskusiti kaj novega in zraven 

tudi tvegati. Tako starši kot učitelji naj dovolijo, da se otrok kdaj tudi zmoti in se na napakah 

uči. V Sloveniji in tudi drugod po svetu se kaže trend staranja prebivalstva. To posledično 

pomeni tudi upad vsesplošne ustvarjalnosti (če upoštevamo dejstvo, da ustvarjalnost z leti 

pada). Zato je zelo pomembno, da se še danes začnemo zavedati pomembnosti ustvarjalnosti 

in posledično inovativnosti ter v tej smeri tudi razmišljati in kaj storiti. 
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5 SKLEP 

Slovenija je sicer za dosego inovativnosti tako v gospodarstvu kot šolstvu nekaj storila, 

vendar se to kaže bolj kot odraz trenutnih političnih interesov, ki pa niso sistemsko in 

trajnostno naravnani (Likar 2010, 59). To pa, žal, ne pripelje do pričakovanih gospodarskih 

rezultatov (prav tam). Ugotavljamo tudi, da se spremembe vršijo zelo počasi in v skromnem 

obsegu (Likar 2010, 91). 

Čeprav nas družba in okolje, v katerem živimo, sili, da pozabimo na svojo otroško 

razigranost, je zelo pomembno, da ohranimo »otroka v sebi«, saj si s tem ohranjamo 

ustvarjalno razmišljanje, ki pripelje do boljših in učinkovitejših ustvarjalnih procesov. Ti pa 

pripomorejo k večji inovativnosti ne le posameznika, ampak tudi organizacije, v kateri 

posameznik deluje in hkrati družbe, v kateri posameznik živi. Zelo pomembno je, da je vsak 

posameznik prepričan, da se vsako stvar da izboljšati na nov, ustvarjalen in inovativen način. 

Tu pa ni prostora za občutek strahu, ki ga prinese kakšna napaka, ki v bistvu pripomore do 

napredka in ne nazadovanja. Da bi se izognili občutku utesnjenosti in strahu, ki ga imamo ob 

misli na neizbežne napake, je pomembno, da gradimo na naših osebnostnih lastnostih, ki so 

pomembne za spodbujanje posameznikovega ustvarjalnega potenciala: odločnost, samozavest, 

nagnjenost k tveganju in vodenje. A gradnja na osebnostnih lastnostnih posameznika se ne 

začne v fazi odraslosti ampak že v obdobju otroštva, kjer pa imajo pomembno vlogo tako 

družina, prijatelji, sorodniki in širše okolje kot tudi šola. Ustvarjalni posameznik, ki bo s svojo 

odločnostjo in samozavestjo pripravljen tvegati, bo družbi prispeval svoj ustvarjalni potencial 

in s tem pripomogel k inovativnosti in napredku. Starši naj dovolijo, da se otroci učijo na 

napakah, da raziskujejo, da imajo čas za igro brez nadzora in usmerjanja (ko se otrok sam 

igra, brez da se starši vključujejo, je otroška igra bolj prežeta z domišljijo). Starši naj aktivno 

sodelujejo z okoljem, kjer živijo, s šolo, podjetji ipd. Pomemben del vzgoje staršev je tudi, da 

otroka naučijo sprejemati odločitve in tudi tveganje, ki jo odločitev prinaša. Predvsem pa naj 

starši zaupajo otroku! Učitelji morajo biti najprej zgled osnovnošolcem, saj če je učitelj 

ustvarjalen, bo ustvarjalen tudi učenec! Pri poučevanju naj se učitelji poslužujejo novejših 

tehnik poučevanja in ne le prenašanja podatkov v glave. Šole naj v večji meri sodelujejo z 

okoljem (s posamezniki, društvi, podjetji, ipd). Zato, da bodo učitelji poučevali na ustvarjalen 

in inovativen način, morajo biti primerno motivirani.  

Žal, današnje "moderne" zaposlitve ne omogočajo motivacije za učinkovito delo. Če 

delodajalec zaposli učitelja le za določene ure, ko ga pač potrebuje, ta učitelj ne more biti 

motiviran. Najslabša pa je kombinacija slabo plačanih zaposlitev, preobilica dela z 

negotovostjo in stresom (Likar 2010, 85). 

Zaradi staranja generacij bo v prihodnosti manjše število učencev, vendar bodo potrebe 

gospodarstva vse večje. Pomembno bo postalo vseživljenjsko učenje, ki bo zajelo nov način 

in sistem izobraževanja. Na univerzah bodo slušatelji pridobili ne le ozka strokovna znanja, 

ampak tudi kompetence, povezane z upravljanjem znanja, ustvarjalnostjo in inovativnostjo, ki 
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bodo pripeljale do večje konkurenčnosti in zaposljivosti. Zaradi potreb gospodarstva ter 

vseživljenjskega učenja in tudi zaradi preživetja univerz bo potrebno izdelati nov sistem 

izobraževanja (Likar 2010, 85).  

Tako gospodarstvo kot tudi šolstvo se morata prilagoditi novim zahtevam. Morata se naučiti 

medsebojno sodelovati, si zaupati in vzpostaviti kulturo inovativnosti. Zato, da se bo doseglo 

zastavljene cilje, je potrebno ponovno razmisliti o poslanstvu šol, postaviti jasno strategijo in 

cilje ter vzpostaviti merila uspešnosti (Likar 2010, 87). 

Po drugi stani pa ne smemo pozabiti, da so največje, pomembne inovacije nastale spontano, 

brez konkretnih potreb, pritiskov in rokov. Bile so zgolj rezultat globoke želje po 

ustvarjalnosti in predanosti ideji (Likar 2010, 89). 

Na koncu velja poudariti, da se morajo omenjene spremembe zgoditi tako na nivoju družbe, 

predvsem pa pri vsakem od nas (Likar 2010, 96). Likar pravi, da bo največja inovacija 

prihodnosti sprememba nas samih (prav tam). 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik ‒ Model za merjenje stopnje inovativnosti učencev 
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