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1. UVODNA PREDSTAVITEV TEHNIKE 

 

Ustvarjalnost je v prejšnjem desetletju začenjala postajati vse pomembnejša, zato skušajo menedžerji 
na različne načine združiti znanje, spretnosti ustvarjalnega mišljenja in motivacijo, da bi pri 
zaposlenih dosegli čim višjo ustvarjalnost (Gomes Lopes, 2017). V podjetjih razporejajo sredstva in 

namenjajo čas in denar za ustvarjanje novih idej. Poskušajo uravnotežiti motivacijske spodbude, 
delovno okolje in prakse upravljanja kadrov, da bi povečali učinkovitost pri inovacijah (Gomes Lopes, 

2017). Ena izmed tehnik generiranja idej je SCAMPER (Osborn, 1963 v Tsai, 2019), ki jo je Eberle 

(1972) razvil z namenom povečati zanimanje za zaznavne in ustvarjalne zmožnosti otrok. Tehnika se 
lahko uporablja tudi pri reševanju problemov, pri razvoju izdelkov, preoblikovanju literarnih izdelkov 

na način, da so bolj zanimivi za bralce ipd. (Jesson, 2012). 

Po vsem svetu je bilo razvitih več kot 300 tehnik ustvarjanja idej (Hong idr., 2005). Nekatere med 
njimi so bolj priljubljene, druge manj in SCAMPER je med slednjimi. V Tajvanu je sicer bil na seznamu 

10 najpogosteje uporabljenih tehnik za generiranje idej, a ga uporablja le 1,43 % udeležencev 
(tehničnih svetovalcev) (Hong idr., 2005). V slovenski raziskavi (Levačič, 2016) velika večina 
udeležencev (menedžerji in strokovni sodelavci) tehnike SCAMPER ni poznala ali je ni nikoli uporabila. 

Majhen odstotek udeležencev je poročal, da tehniko uporablja na mesečni (1,2 %) ali tedenski (2,3 %) 
ravni.   

Tehnika SCAMPER se lahko uporablja individualno ali v skupini in predstavlja akronim za nabor 

dejanj, ki jih je potrebno uporabiti za miselni problem: S - nadomesti (angl. substitute), C - združi 
(combine), A - prilagodi (adjust), M - spremeni/povečaj/zmanjšaj (modify/magnify/minimize), P - 

uporabi za druge namene (put to other uses), E - izloči (eliminate) in R - obrni/preuredi 

(reverse/rearrange) (Vernon idr., 2016). Ta dejanja naj bi pomagala spodbuditi pretok novih idej. 

Vprašanja, ki so del navodil in so opisana v tretjem poglavju (Uporabnost metode skozi znanstvene 

raziskave) služijo kot sprožilci za nove ideje, namigi oz. navodila pa se lahko uporabljajo v poljubnem 

vrstnem redu, zaporedju ali kombinaciji, pri enem problemu niti ni potrebno uporabiti vseh korakov 

(Vernon idr., 2016). Tehnika na ta način spodbuja prožen pristop, ki vključuje iskanje in raziskovanje 
novih smeri, vključno s spremembo perspektive. Tehnika je enostavna za uporabo, saj ne temelji na 

logičnem pristopu, ampak je intuitivna (Vernon idr., 2016). Tehnika SCAMPER omogoča generiranje 
novih, ustvarjalnih (Moreno Hernandez idr., 2014 v Vernon idr., 2016) in koristnih idej (Chulvi idr., 

2012), v primerjavi z možgansko nevihto pa privede do bolj izvedljivih idej (Lopez-Mesa idr., 2009).  

 

2. ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA TEHNIKE 

 

Različni raziskovalci (npr. Burke, 1994; Rule idr., 2009; Ozyaprak, 2016; Sirhajwan, 2016) navajajo 

različnega avtorja in letnico nastanka tehnike SCAMPER. Kot avtorja sta najpogosteje navedena 

Osborn (letnice nastanka metode pa npr. 1963, 1988, 1993) in Eberle (njemu pripisujejo letnice 

razvoja metode npr. 1971, najpogosteje 1972, omenjene pa so tudi poznejše letnice, npr. 1992, 

1997). 

Osborn (1963 v Tsai, 2019) je iznašel metodo možganske nevihte in predstavil podrobne postopke, ki 

so bili namenjeni ustvarjanju potencialnih rešitev za določene problemske izzive. Njegova tehnika 

vsebuje štiri stopnje: generiranje idej, zbiranje idej, vrednotenje idej in izbor idej (Isaksen in Gaulin, 



2005). Osborn je domneval, da bo količina posledično pomenila kakovost; ustvarjanje več idej naj bi 

povečalo možnost za nastanek divergentnih in učinkovitih rešitev. Zato je oblikoval ček listo za 
vzpodbujanje idej, s katero je udeležence usmerjal, da so ideje in rešitve predlagali po zastavljenih 
vprašanjih, ki so bila povezana s temo razprave (Bonk in Smith, 1998). Vprašanja s ček liste so 
razdeljena na devet kategorij: 1. drugačna uporaba, 2. prilagoditev, 3. sprememba, 4. povečava, 5. 

zmanjšanje, 6. zamenjava, 7. preureditev, 8. obračanje in 9. združevanje (Marakas, 2003, v Tsai, 

2019). 

Eberle (1972) je razvil igre za otroke in Osbornovih 73 spodbudnih vprašanj prenovil v sedem 
kategorij, ki jih je poimenoval z akronimom SCAMPER: nadomesti (angl. Substitute), združi 
(Combine), prilagodi (Adapt), spremeni (Modify), uporabi za druge namene (Put to other 

applications), izloči (Eliminate) in preuredi (Rearrange). Vidimo lahko, da je Eberle prvotni tehniki 

dodal korak izločitve, korak M pa je skrčil zgolj v »spremeni« (pred tem je bil M v treh korakih – 

sprememba, povečava in zmanjšanje). SCAMPER je bil priznan kot uporabna metoda za razvoj 

ustvarjalnega mišljenja in podajanje ustreznih idej (Tsai, 2019). 

Michalko (2010, v Tsai, 2019) je tehniko ponovno predelal in jo preimenoval v SCAMMPERR, ki 

vključuje: nadomestitev, združevanje, prilagajanje, povečavo, spreminjanje, uporabo za druge 

namene, izločitev, preurejanje in obračanje. S tem je sintetiziral tehniki Osborna in Eberleja v devet 

kategorij. Tehnika SCAMMPERR se je izkazala za učinkovito pri vsebinsko in jezikovno integriranem 
učenju (Hanesova, 2014). Seltani in sodelavci (2016, v Tsai, 2019) pa so združili Web 2.0 in 

SCAMMPERR v skupni postopek odločanja, ki uporabnikom in razvijalcem pomaga enostavno in hitro 
ustvariti novo spletno aplikacijo. To se je izkazalo kot zelo zmogljiva tehnika, poimenovali so jo 

SCAMMPERR 2.0. 

L. L. Tsai (2019) je opazila potrebo po preoblikovanju tehnike, saj so različni avtorji iste kategorije 
poimenovali z različnimi besedami. Oblikovala je novo ček listo z osmimi kategorijami, tehniko pa je 
preimenovala v novi SCAMPER. Z vprašalnikom je pri 191 študentih preverila razumevanje pomena 
ček liste in uporabe tehnike. Ugotovila je, da se je nova ček lista izkazala kot primerna tehnika za 

ustvarjalno razmišljanje v skupini, vendar nadaljnje raziskave z novo tehniko še niso bile objavljene. 

Za potrebe seminarske naloge sem se osredotočila na tehniko, ki jo je razvil Eberle (1972), saj je bilo z 

njegovo različico tehnike SCAMPER opravljenih največ (znanstvenih) raziskav, vendar je še v teh 
originalna različica tehnike pogosto vsaj delno prilagojena. 

 

3. UPORABNOST TEHNIKE SKOZI ZNANSTVENE RAZISKAVE 

 

SCAMPER je sistematizirana različica tehnike možganske nevihte (Osborn, 1993, v Kaytez in Güngör 
Aytar, 2016). Pri tehniki SCAMPER se namreč možganska nevihta izvede v obliki vnaprej določenih 
korakov, katerih namen je preprečiti, da bi se oseba vrtela okrog določene ideje. Osebe tako 

razmišljajo z različnih zornih kotov (Kaytez in Güngör Aytar, 2016). 

Tehnika SCAMPER velja za uporabno, kadar je za proces generiranja idej pomembno predhodno 

znanje udeležencev o vsebini razprave, pa tudi, kadar so značilni razlike med udeleženci, dostopnost 

informacij, demokratični postopki na sestankih, konstruktivni dialogi ali izpopolnjevanje idej (Hong 
idr., 2005).  



Ker je SCAMPER zabavna tehnika, ki je enostavna za aplikacijo, jo lahko uporabljamo za razvoj 

ustvarjalnosti že pri otrocih v predšolskem obdobju (Eberle, 1997, v Kaytez in Güngör Aytar, 2016, 

Gündoğan, 2019), čemur je bila tehnika prvotno tudi namenjena (Eberle, 1972). Več raziskav je 
narejenih na vzorcu osnovnošolcev (Yağcı, 2012, v Kaytez in Güngör Aytar, 2016; Toraman in Altun, 

2013, v Kaytez in Güngör Aytar, 2016) in srednješolcev (Poon idr., 2014; Islim in Karataş, 2016), nekaj 

pa tudi s študenti (Özyaprak in Leana-Taşcılar, 2019) in ostalimi odraslimi udeleženci (Buser idr., 

2011; Moreno Hernandez idr., 2014, v Vernon idr., 2016; Mulet idr., 2017). 

SCAMPER, tehnika generiranja idej, je uporabna na več področjih. Nekateri raziskovalci so SCAMPER 
uporabili za učenje ustvarjalnosti in krepitev sposobnosti ustvarjalnega mišljenja (Çelikler in Harman, 

2015; Ritter in Mostert, 2016). SCAMPER je prispeval tudi k razvoju načrta za izboljšanje domišljije v 
procesu komercializacije tehnologije (Huang idr., 2017, v Tsai, 2019). Na področju strojništva so 
SCAMPER uporabili za merjenje vpliva posledic načrtovanja pri uporabi različnih metod načrtovanja 

(Chulvi idr., 2012). Tehnika je uporabna tudi na področju računalništva. Seltani in sodelavci (2016, v 

Tsai, 2019) so uporabili metodo SCAMMPERR pri izvedbi skupnega procesa odločanja. Teixeira in 

Maccari (2014) sta primerjala benchmarking in inovacijske procese pri izdelavi prototipa portala 

alumnov. Uporabna vrednost tehnike SCAMPER bi bila lahko tudi pri izobraževanju o spletni varnosti 
(Gould idr., 2018), kjer bi lahko vodje izobraževanj tehniko izkoristili za to, da ljudi naučijo, kako se 
pripraviti na spletne nevarnosti, v diskusijah pa lahko generirajo inovativne rešitve za predpisane 
problemske scenarije. 

Tehnika SCAMPER se uporablja tudi pri svetovanju in psihoterapiji, tako individualni in skupinski. Ker 

je ateoretična, jo lahko uporabljajo vsi svetovalci in terapevti, ne glede na njihovo teoretično 
usmeritev (Buser idr., 2011).Vključujejo jo v družinski terapiji, kjer terapevtom pomaga pri uporabi 
ustvarjalnosti pri njihovih terapevtskih srečanjih (Gladding in Henderson, 2000). Je tudi izhodišče za 
supervizorje, ki tehniko uporabljajo pri vključevanju ustvarjalnih in prilagodljivih pristopov v svojo 
prakso. Pri svetovanju in superviziji je ustvarjalnost zgolj način, da vključimo nove aktivnosti v upanju, 

da bodo prinesle bolj želene izide terapije (Aasheim, 2011). Buser in sodelavci (2011) so v raziskavi 

ugotovili, da uporaba tehnike SCAMPER pri udeležencih (študentih skupinskega svetovanja) privede k 
oblikovanju bolj ustvarjalnih intervencij za analize primerov, udeleženci pa so poročali o napredku pri 
uporabi tehnike skozi tedne, saj so od toge uporabe tehnike prešli na bolj naraven in prilagodljiv 
pristop k vključitvi tehnike v svoje delo. Akronim SCAMPER si je (vsaj v angleško govorečem prostoru) 

lahko zapomniti, sama tehnika pa dopolnjuje druge pristope družinske terapije. Spodbuja miselne 

procese pri terapevtih in spremembe v terapiji (Gladding in Henderson, 2000). 

Tehnika je uporabna tudi na področju mode oz. oblikovanja oblačil, uporabili so jo npr. v kombinaciji 

z metodo drapiranja (Cegindir in Oz, 2016) in ugotovili, da je tehnika uporabna pri razreševanju 
oblikovalskih problemov. 

Med delovnimi organizacijami, ki so sprejele tehniko SCAMPER, je npr. McDonald's (Radziszewski, 

2017). Uporaba tehnike v poslovnem okolju podjetjem pomaga ohraniti konkurenčno prednost, 
primer tega je uvedba McDonald’sovega McDriva in dopolnitev ponudbe z McCafe-jem - SCAMPER je 

očitno uporaben pri inovacijah izdelkov in storitev (Michalko, 2006, v Radziszewski, 2017).  

Četudi tehnika v glavnem služi divergentnemu mišljenju, vključuje tudi druge miselne veščine, kot so 
zbiranje informacij, raziskovanje, združevanje, prožno mišljenje, izvirno razmišljanje in reševanje 
problemov (Ozyaprak, 2016). Ker osebe spodbuja k povezovanju konceptov znotraj vsebinske 



domene, pa tudi povezovanje konceptov z na videz nepovezanih področij (Radziszewski, 2017), 
uporaba tehnike omogoča doseganje zmerne do visoke stopnje izvirnosti. Ozyaprak (2016) je v 
raziskavi ugotovil tudi, da uporaba tehnike SCAMPER med učenjem ustvarjalnosti krepi spretnosti 
ustvarjalnega mišljenja pri udeležencih. Ko so se udeleženci s pomočjo tehnike SCAMPER naučili 
divergentnega mišljenja, so jo začeli uporabljati tudi pri lastnem ustvarjalnem razmišljanju. 

 

4. NATANČNA PREDSTAVITEV TEHNIKE  

 

NAMEN  

Wang (2019) je oblikoval taksonomijo tehnik za generiranje idej, pri čemer je tehniko SCAMPER 
razvrstil med individualne tehnike in izrazil, da je oblikovana za podporo individualnemu 

ustvarjalnemu delu, a se lahko uporablja tudi za skupino ljudi. Nadalje jo je opredelil kot tehniko z 

zunanjimi dražljaji in jasnim procesiranjem - tehnike v tej kategoriji v ustvarjalno delo vnašajo 
nekatere zunanje dražljaje in spodbujajo eksplicitno obdelavo znanja na podlagi pravil. Nazadnje jo je 

opredelil kot tehniko ček liste - te tehnike imajo za lažje ustvarjanje idej pripravljen seznam vprašanj 
ali jasnih strategij razmišljanja. 

Tehniko SCAMPER torej uporabimo, ko želimo samostojno ali v skupini generirati nove ideje in ko za 
ustvarjalni proces nimamo na voljo dodatnih finančnih sredstev (Vernon idr., 2016). Lahko jo 
uporabljamo na različnih področjih in v različnih okoliščinah znotraj enega področja. Uporabimo jo 
lahko, ko imamo jasno opredeljen problem - postopek, izdelek ali izziv, o katerem želimo razmišljati 
(Levačič, 2016). Avtor sam (Eberle, 1972) pa je navedel tudi, da tehnika lahko razvija skupinski duh, 

vzbuja radovednost, spodbuja vključevanje in zagotavlja strategije za poslušanje in razvoj domišljije. 
 

CILJNA POPULACIJA  

Metoda je namenjena vsem, ki so pripravljeni slediti vnaprej določenemu postopku tehnike in 
generirati ideje s pomočjo ček liste z vprašanji, na katera odgovarjajo. Že Eberle (1972) je zapisal, da 
je tehnika, čeprav si je zamislil njeno aplikacijo pri otrocih, uporabna za ljudi vseh starosti in v 

različnih situacijah. Priporočal je uporabo od starosti treh let naprej, določil pa je tudi predvideno 
maksimalno število oseb, ki lahko sodelujejo pri skupinski izvedbi, ki naj bi bilo 35.  

 

POTEK IZVEDBE  

Za izvedbo tehnike je najprej potrebno opredeliti in izolirati problem, ki predstavlja postopek, izdelek 

ali izziv, o katerem želimo razmišljati (Levačič, 2016). Nato si za vsako črko v akronimu SCAMPER 
zastavljamo vprašanja in nanje odgovarjamo. 

 

Tabela 1  

Ček lista oz. seznam vprašanj, ki sestavljajo tehniko SCAMPER  

S – nadomestite 

(substitute) 

Razmislite o zamenjavi dela izdelka ali procesa za drugega. 

 

Tipična vprašanja: 
- Kaj lahko zamenjamo, da izboljšam izdelek/proces? 

- Kaj se zgodi, če X spremenimo v Y? 



- Kako lahko nadomestimo kraj, čas, materiale ali ljudi? 

- Kaj še namesto tega?  
- Katere materiale, sestavine, procese ali pristope lahko nadomestimo?  

C – združite 

(combine) 

Razmislite o združevanju dveh ali več delov izdelka ali postopka, da naredite 

nekaj novega ali izboljšate sinergijo. 
 

Tipična vprašanja: 
- Katere materiale, značilnosti, postopke, ljudi, izdelke ali komponente 

lahko združimo znotraj področja problema? 

- Kako lahko ustvarimo sinergijo z drugimi izdelki, procesi ali področji? 

- Katero mešanico, garnituro, zlitino ali skupino bi lahko zmešali/združili?  

- Katere ideje, namene ali enote lahko združimo? 

A – prilagodite 

(adapt) 

Razmislite o tem, katere dele izdelka ali postopka bi lahko prilagodili ali kako bi 

lahko spremenili naravo izdelka ali postopka. 

 

Tipična vprašanja: 
- Kateri drugi izdelki/procesi so podobni našemu problemu? 

- Kaj bi lahko spremenili, da bi jih prilagodili svojemu problemu? 

- Kakšno idejo še nakazuje to?  
- Kaj lahko prilagodimo in uporabimo kot rešitev?  
- Koga z drugega področja bi lahko posnemali? 

M – spremenite/ 

povečajte/ 

zmanjšajte 

(modify/magnify/

minimize) 

Razmislite o spremembi dela ali celotnega izdelka ali postopka ali pa ga popačite 
na nenavaden način. 
 

Tipična vprašanja: 
- Kako lahko izdelek/proces spremenimo v celoti? 

- Ali lahko izdelek/proces izboljšamo, tako da postane močnejši, večji, bolj 
pretiran ali pogost? 

- Ali je mogoče izdelek/proces izboljšati, tako da postane manjši, lažji, 
krajši, manj pomemben ali manj pogost? 

- Kateri drug pomen, barvo, gibanje, zvok, vonj ali obliko bi lahko izbrali?  

- Kaj lahko dodamo? 

P – uporabite za 

drug namen (put 

to other uses) 

Pomislite, kako bi izdelek ali postopek uporabili v drug namen oz. če bi lahko za 
ta izdelek ali postopek uporabili kaj od kje drugje. 

 

Tipična vprašanja: 
- Kateri drugi izdelki/procesi bi lahko naredili, kar želimo? 

- Kako lahko uporabimo druge izdelke/procese na drugačen način?  
- Kateri so novi načini za uporabo tega?  
- Bi to lahko uporabili drugje?  

- V kakšne druge namene bi lahko uporabili izdelek ali postopek, če bi ga 
spremenili? 

E – izločite 

(eliminate) 

Pomislite, kaj bi se lahko zgodilo, če bi odstranili dele izdelka ali postopka, in 

razmislite, kaj bi lahko storili v tej situaciji. 

 

Tipična vprašanja: 
- Kaj bi se zgodilo, če bi odstranili del izdelka/procesa? 

- Kaj bi se zgodilo, če bi vse odstranili? 

- Kako lahko dosežemo isti cilj na drug način? 

- Kaj lahko izločimo?  

- Kaj bi lahko poenostavili?  



- Kaj lahko naredimo manjše, nižje, krajše ali lažje? 

R – preuredite/ 

obrnite 

(rearrange/ 

revert) 

Premislite, kaj bi lahko storili, če bi deli izdelka ali postopka delovali obratno ali 
če bi bili v drugačnem zaporedju. 
 

Tipična vprašanja: 
- Kaj, če obrnemo proces? 

- Kaj, če naredimo korak B pred korakom A? 

- Kaj, če A postane zadnji korak in Ž postane prvi? 

- Kaj pa, če oba koraka izvedemo skupaj? 

- Kaj bi lahko preuredili?  

- Kateri drug vzorec, postavitev ali zaporedje lahko uporabimo?  

- Ali je mogoče zamenjati sestavne dele?  
- Ali naj spremenimo tempo ali časovni načrt?  
- Ali je možno zamenjati vloge? 

Prirejeno po Teixeira in Maccari, 2014 ter Serrat, 2017. 

Tehnika SCAMPER se uporablja za ustvarjanje izvirnih idej. Ustvarjalni proces uspeva pri pripravi, 

koncentraciji, inkubaciji, osvetlitvi in preverjanju (proizvodno testiranje). V delovnih organizacijah je 

uporaba tehnike SCAMPER odvisna od obstoja ugodnega okolja. Obstajajo tudi osebni zaviralci 

ustvarjalnosti (npr. zaposleni je prepričan, da ni in ne more biti ustvarjalen, ustvarjalne tehnike se mu 
lahko zdijo otročje, strah ga je, da bi se s svojimi idejami osmešil ali da bi bil manj uspešen od 
sodelavcev ipd.), vendar jih je pogosto mogoče odstraniti. Vodje, ki spodbujajo ustvarjalnost, 

poslušajo ideje zaposlenih, so pripravljeni prevzeti tveganja, so zadovoljni tudi s polovično razvitimi 
idejami, ne premlevajo preteklih napak, verjamejo v uspeh zaposlenih, izkoristijo moči podrejenih, 
uživajo v poklicu in lahko hitro sprejemajo odločitve. Nato morajo pomagati prenesti ideje višjemu 
vodstvu. To vključuje oceno "prodajnosti" idej (ali je ideja primerna, ali bo delovala in jo bodo ljudje 

sprejeli) in razvijanje prepričljivih argumentov (Serrat, 2017). 

 

KONKRETEN PRIMER  

Navajam dva konkretna primera uporabe tehnike SCAMPER. V prvem primeru so navedene delne 

rešitve, do katerih sta prišla Teixeira in Maccari (2014) po tistem, ko sta si zastavljala vprašanja po 
tehniki SCAMPER z namenom, da bi oblikovala boljši portal alumnov. V drugem primeru pa so 

navedena vprašanja, ki sta si jih avtorici (Çelikler in Harman, 2015) zastavili za vsako črko akronima z 

namenom ozaveščati ljudi o recikliranju trdnih odpadkov. 

Teixeira in Maccari (2014) sta opisala uporabo tehnike SCAMPER pri razvoju portala alumnov: 

- S – nadomesti: 

• nadomestitev tradicionalnega posredovanja informacij z Googlovimi aplikacijami za 

izobraževanje 

• nadomestitev objavljanja dogodkov na spletni strani z družabnim omrežjem 
Facebook 

- C – združi: 
• združiti portal alumnov s sistemom za spremljanje alumnov za zagotovitev, da so 

podatki vedno posodobljeni 

• povabiti alumne iz drugih študijskih smeri (npr. poslovni menedžment), da se razširijo 
povezave 



• izvajati letna srečanja, združena z znanstvenimi dogodki na fakulteti/univerzi, da se 

pridobi člane glede na podobne interese 

- A – prilagodi: 

• prilagoditev LinkedIn profila profilu portala alumnov z vtičnikom, ki se samodejno 
posodablja 

- M – spremeni/povečaj/zmanjšaj: 
• sprememba področja izobraževanja za področje zanimanja, v tem primeru se bodo 

ponujeni dogodki razširili in bodo bolj prilagojeni za alumne (glede na področje 
zanimanja) 

• omogočiti razširjanje strokovnih priložnosti, ne le skozi podjetja, ampak tudi skozi 
alumne 

• vključiti prostor za razširitev raziskav ali razvojnih novih raziskav, ki so povezane s 

področji zanimanja 

- P – uporabi na drug način: 
• razširjati dogodke, simpozije ali znanstvene kongrese, ki bi jih organizirali drugi 

subjekti, ne pa univerza 

• razširjati poslovne dogodke, tudi če se ne odvijejo na visokošolskih zavodih 

- E – izloči: 
• izločiti uradne podatke, kot so zgodovina, poslanstvo in vizija, da ne smetijo spletne 

strani 

- R – preuredi/obrni: 

• registrirati vse študente in alumne ter jim po e-pošti poslati uporabniško ime in 
geslo, namesto da se od njih zahteva registracija 

• ustvariti prostor za poročanje o osebnih zgodbah ali člankih o področju zanimanja in 
sporočanje alumnom ob novih objavah, namesto čakanja, da bodo novice na portalu 
spremljali na lastno pobudo 

D. Çelikler in G. Harman (2015) pa sta raziskovali učinek tehnike SCAMPER pri ozaveščanju o zbiranju 
in recikliranju trdnih odpadkov. Za vsak korak tehnike sta oblikovali vprašanja, na katera so odgovore 

iskali udeleženci raziskave. Vprašanja, ki bi jih lahko uporabili v kateri koli delovni organizaciji z 
namenom spodbujanja zelenega vedenja zaposlenih, so navedena spodaj. 

S – nadomesti: 

- Kaj je potrebno storiti, da pretvorimo trdne odpadke v druge materiale in jih recikliramo? 

- Katere postopke je potrebno uporabiti za trdne odpadke, da bi jih bilo mogoče reciklirati? 

C – združi: 
- Katere trdne odpadke lahko odvržemo v isti zabojnik? 

- Kaj bi se zgodilo, če bi trdne odpadke odlagali v isti zabojnik skupaj z organskimi odpadki? 

 

A – prilagodi: 

- Ali menite, da je mogoče trdne odpadke uporabiti brez recikliranja? 

- Ali bi uporabili izdelke, pridobljene z recikliranjem trdnih odpadkov? 

 

M – spremeni, povečaj ali zmanjšaj: 



- Ali recikliranje papirja, kartona, stekla, kovine in plastičnih odpadkov spremeni njihovo 

obliko? 

- Ali recikliranje papirnatih, kartonastih, steklenih, kovinskih in plastičnih odpadkov spreminja 

njihovo kakovost? 

 

P – uporabi za druge namene: 

- Kaj lahko z recikliranjem papirnatih, kartonastih, steklenih, kovinskih in plastičnih odpadkov 

storimo za zaščito virov in neobdelanih surovin? 

- Kako bi lahko za zagotavljanje recikliranja papirnatih, kartonastih, steklenih, kovinskih in 

plastičnih odpadkov učinkovito uporabili sredstva in metode, kot so javne objave, plakati, 
vizualni mediji itd.? 

 

E – izloči: 
- Kako bi nezbiranje odpadkov vplivalo na okolje? 

- Ali so za zagotovitev zbiranja in uporabe odpadkov potrebni davki? 

 

R – obrni: 

- Bi lahko vsak sam opravljal naloge občine? 

- Kateri ukrepi in predpisi so potrebni za zagotovitev učinkovitega recikliranja trdnih 

odpadkov? 

 

Rezultat te raziskave ni bilo le generiranje ustvarjalnih idej, ampak tudi zvišanje okoljske zavednosti 
udeležencev, ki so po uporabi tehnike SCAMPER poročali, da bodo reciklirali vse trdne odpadke, 

razen organskih, in da bodo, če bo le možno, vsako vrsto odpadkov odložili v različne zabojnike za 
recikliranje. 

 

5. OMEJITVE UPORABE TEHNIKE 

 

Včasih generiramo ideje, da bi izboljšali obstoječ izdelek ali idejo, ne pa, da bi začeli z ničle. SCAMPER 
je posebej primeren za tovrstne situacije, medtem ko je za predstavljanje odnosov med različnimi 
idejami bolje uporabiti druge tehnike, npr. lotosov cvet (Wang, 2019). Uporaba tehnike SCAMPER se 

je razširila na različna področja in ustreza številnim okoliščinam, zato imajo lahko različni uporabniki 
različne poglede na pomene kratic. Črka A lahko npr. pomeni prilagoditev ali izbiro (angl. 
adapt/adopt), črka M pa lahko predstavlja spremembo, povečanje ali zmanjšanje 
(modify/magnify/minimize) (Tsai, 2019). Tehniko si je mogoče razlagati preveč dobesedno – 

posamezniki lahko uporabljajo besedne namige (črke) na stalen in/ali tog način (Vernon idr., 2016). 

V raziskavah, kjer so primerjali učinkovitost različnih tehnik generiranja idej, se je izkazalo, da se 
SCAMPER od drugih metod in tehnik ne razlikuje (Ritter in Mostert, 2018) oz. izstopa v negativnem 

smislu (Chulvi idr., 2012). V raziskavi (Ritter in Mostert, 2018), kjer so tehniko SCAMPER primerjali s 

tehnikami tišine (angl. silence), razvojne linije (anfl. lines of evolution) in naključne povezave (angl. 
random connections), se število idej, ki so jih udeleženci generirali pri vsaki tehniki, ni pomembno 
razlikovalo. Tudi ideje, generirane pri vseh štirih tehnikah, so bile primerljivo izvirne. Chulvi in 

sodelavci (2012) pa so primerjali uporabo intuitivne tehnike SCAMPER z uporabo logične metode 



TRIZ in možganske nevihte. Ugotovili so, da uporaba tehnike SCAMPER privede do malenkost bolj 

uporabnih idej kot uporaba tehnike TRIZ in možganske nevihte, a so udeleženci, ki so uporabili 

tehniko SCAMPER, predstavili manj nove ideje kot udeleženci, ki so uporabili možgansko nevihto ali 
tehniko TRIZ. Drugi dve tehniki sta se izkazali za boljši pri generiranju ustvarjalnih idej kot tehnika 
SCAMPER.  

Če za oblikovanje ustvarjalnih rešitev uporabljamo metode, kot sta možganska nevihta in SCAMPER, 
je priporočljivo opraviti analizo izvedljivosti idej in po potrebi raziskati nove, dodatne ideje, da 

njihovo izvedljivost povečamo (Mulet idr., 2017). Če se udeleženci med uporabo tehnike pri 
določenem namigu/vprašanju ne morejo spomniti ničesar, morajo načeloma vseeno izsiliti nek 
odgovor/odziv in nato še razmisliti o načinih, kako bi ti morebitni nelogični odzivi delovali (Ritter in 
Mostert, 2016). Slednje sicer ne velja pri vseh različicah uporabe tehnike SCAMPER, saj so pogoje 

uporabe velikokrat omilili na način, da lahko oseba na namige/vprašanja odgovarja v poljubnem 
vrstnem redu in niti ne rabi odgovoriti na vse (Vernon idr., 2016). 

Kot omejitev tehnike SCAMPER je potrebno izpostaviti še, da ne deluje v vseh okoljih, temveč le v 
tistih, kjer se spodbuja ustvarjalnost/ustvarjalno mišljenje (Michalko, 1993 v Gomes Lopes, 2017). 

Poleg tega je bila tehnika zasnovana za individualno in čeprav so jo naknadno razširili tudi za 
skupinsko uporabo, tehnika sama po sebi ne spodbuja skupinskega razmišljanja in lahko skupinske 

razprave vodi v slepo ulico (Michalko, 1993 v Gomes Lopes, 2017). 

 

6. VLOGA PSIHOLOGA 

 

Pri uporabi tehnike SCAMPER v delovni organizaciji je lahko vloga psihologa predvsem moderiranje in 

koordiniranje (skupinskega) sestanka, na katerem se tehnika uporablja.  

Psiholog lahko pred uporabo tehnike SCAMPER pripomore k oblikovanju bolj ustvarjalne 

organizacijske kulture, s čimer tehnika doseže večji učinek. Tehnika pa vseeno ni učinkovita za vse 
vrste problemov, saj je nekatere izmed njih težko strukturirati na način, kot je potrebno za uporabo 
korakov tehnike, zato je lahko vloga psihologa v prvi vrsti ocenitev primernosti uporabe tehnike za 

točno določen problem, ki ga ima delovna organizacija ali skupina. Ko se odloči za implementacijo 

tehnike SCAMPER na sestanku, pa je njegova vloga, da spodbuja skupino pri generiranju ustvarjalnih 

idej in je pozoren na skupinsko dinamiko. Koordinira skupino in prilagaja potek tehnike/sestanka na 

način, da vodi do konstruktivnih rešitev. Da za vse to skrbi psiholog in ne nadrejeni zaposlenih, je 
boljše ne le z vidika sproščenosti, ki je predpogoj za ustvarjalnost, ampak tudi zaradi tega, ker je 

psiholog usposobljen za spodbujanje in motiviranje zaposlenih. Prav tako je njegova vloga  

ovrednotenje rezultatov te tehnike. Sam ali z ostalimi zaposlenimi vnaprej opredeli cilj, na koncu pa 

preveri, ali je cilj dosežen. Za to lahko uporabi skupinsko vrednotenje, ček liste, ocenjevalne lestvice 

ipd. Psiholog zna ovrednotiti rezultat, saj ima veliko metodološkega in statističnega znanja. Po 

izvedeni tehniki je lahko vloga psihologa tudi to, da ideje prenese vodstvu in se z njimi pogovori o 

nadaljnjih korakih.  

 

 

 

 



7. MOJ POGLED NA TEHNIKO 

Člankov, v katerih je omenjena uporaba tehnike SCAMPER, je veliko, a je velika odgovornost na 

bralcu, da oceni, kateri članki so dovolj znanstveni, v katerih so uporabili znanstvene metode 
merjenja, kateri so recenzirani in kateri ne ipd. Branje literature o tehniki torej zahteva kritičnega in 
pozornega bralca. 

Tehnika SCAMPER je izčrpna, pravzaprav vsebuje sedem mini in preprostih tehnik. Uporabna je tako 
za generiranje številnih idej, kot za krepitev ustvarjalnega potenciala oseb, ki jo uporabljajo. V tem se 

razlikuje od drugih tehnik ustvarjalnosti, ki običajno ponujajo en sam predlog za razširitev 
ustvarjalnega mišljenja. Če uporabljamo SCAMPER in izčrpamo ideje pri eni črki, se zlahka 
premaknemo na naslednjo, kar poveča potencial za generiranje idej. Črke z vprašanji lahko torej 
preskočimo in se k njim vrnemo pozneje, ali pa ne. Pomembno je, da ideje ne izsilimo, saj se 
ustvarjalne ideje običajno porajajo, ko ne čutimo pritiska.  

Tehnika je enostavna za uporabo (Vernon idr., 2016), poceni (ne prinaša dodatnih stroškov delovni 
organizaciji) in zagotavlja prijetno okolje za ustvarjalno razmišljanje, ne glede na starost oseb, ki 
tehniko uporabljajo. Vprašanja, ki jih uporabljamo med tehniko, nas spodbujajo k prožnemu in 
tekočemu razmišljanju. Tehnika je uporabna v katerem koli okolju in na katerem koli področju, 
vendar le, če je na to pripravljeno okolje. V delovni organizaciji z rigidno organizacijsko kulturo bi bilo 

torej nesmiselno uporabiti tako tehniko SCAMPER kot katero drugo izmed tehnik generiranja idej. 

Zelo kratek povzetek poglavja bi bil, da če zaposlene spodbujamo k oblikovanju ustvarjalnih idej, 
tehnika, izbrana za dosego tega cilja, ni bistvenega pomena (Ritter in Mostert, 2018). Vsekakor je 

tehnika SCAMPER pri generiranju idej bolj učinkovita, kot če ne uporabimo nobene druge metode ali 

tehnike, vendar pa ni boljša od drugih tehnik za generiranje idej. Ko imamo opredeljen problem, je 
torej potrebno razmisliti, uporaba katere tehnike bi bila za določen problem najbolj smiselna oz. bi 
privedla do najboljših možnih rešitev. Gotovo je to lahko (ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih 
omejitev) tudi tehnika SCAMPER. 
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