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Årets SMART-oppgave 2018 - 19 

En treningsoppgave om energieffektivitet. 

 

I Norge har vi et stort forbruk av energi i forbindelse med hjemmene våre så vel som på 

arbeidsplassene. Mye av denne energien gir utslipp av CO2 og andre avgasser andre steder 

enn i Norge, men vi kan likevel bidra til å redusere utslippene ved å velge løsninger som 

krever mindre energi. Hvis vi vil at de som kommer etter oss skal ha det like bra som oss må 

vi begynne å tenke nytt og SMART! 

 

Oppgaven er som følger:  

Tenk at dere er gründere, som vil lansere et nytt produkt eller tjeneste på markedet. Det 

nye produktet eller tjenesten skal være noe som dere mener bidrar til at vi kan gjøre vårt 

energiforbruk grønnere.   

Dere skal lage en modell, skisse/beskrivelse av produktet eller tjenesten, og en kortfattet 

forretningsplan. Det er også viktig at dere beskriver godt hvem som er målgruppen for 

produktet eller tjenesten.  Vedlagt følger en mal som dere kan ta utgangspunkt i når dere 

lager forretningsplanen.  

Dere skal presentere løsningen deres for en jury på SUM 2019. Under presentasjonen 

må dere også gjøre rede for hvilken eventuell påvirkning ideen deres kan ha på miljøet 

både lokalt og globalt. 

Produktet må suppleres med en kort beskrivelse av forretningsidéen. I denne 

beskrivelsen skal det fremkomme hva produktet er, og hvem som er målgruppen for 

produktet. Kort fortalt hva dere selger og hvem dere selger til. Alle produktidéene vil bli 

stilt ut under SUM messen på Tynset 13. februar. Oppgavene premieres for beste 

forretningsidé og for beste produkt.  

 

 

 

Lykke til med oppgaven og takk for at dere bidrar! 
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Til lærere!  
 

Her er en hjelp til dere dersom dere ønsker å kjøre SMART oppgaven som en kreativ prosess. 

 

 

Om SMART 

 

SMART – motiverer unge til å jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. 

 

SMART inspirerer lysten til å utforske, tenke fritt og være løsningsorienterte gjennom 

kreative prosesser og samarbeid. Gjennom en prosess skal eleven avdekke behov, utvikle 

ideer og realiserer løsninger andre kan nyttiggjøre seg. 

 

 

SMART i fem faser  

 

Fase 1  Detektiv 

I denne fasen skal eleven jakte etter gode problemstillinger ut fra hva de selv 

finner inspirerende og interessant. Et viktig grunnlag legges i kartlegging og 

trening i kreativitet. Et bredt utvalg problemstillinger å velge ut fra er viktig for 

elevenes motivasjon. 

 

Fase 2  Nå fikk jeg en idé 

Her skal elevene bearbeide og utvikle løsninger på problemstillingene. Dette 

bør gjøres individuelt og i grupper. 

 

Fase 3  Hva nå?  

Elevene velger en problemstilling de ønsker å fordype seg i, før de etablerer 

grupper sammen ned andre som har samme valg. Gruppene lager så en plan 

for arbeidet med å realisere sine drømmer. 

 

Fase 4  Dette ble det til 

Gruppene presenterer sine SMARTE løsninger. 

 

Fase 5  Veien videre  

Arbeidet avsluttes med refleksjon over hva gruppene lært og hva løsningen har 

gitt av verdi og nytte. 
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Idéprosesser 
 

Målet er å få frem så mange ideer som mulig. Elevene skal enda ikke velge en ide, men finne 

flere som de kan velge blant. Det kan være lurt å begynne med noen kreative øvelser. 

 

 

Riv en elefant -15 min 

 

• Alle deltakerne får utdelt et ark og må lukke øynene. De får nå to minutter til å rive ut 

en elefant. 

 

• Når deltakerne er ferdige plasserer de elefanten over hodet. De skal altså ikke se sin 

egen elefant. 

 

• Be alle gi en kort kommentar til hvorfor elefanten ble slik den ble! 

 

 

Kleshengeren - 15 min 

 

• Ta frem noen kleshengere. Gi en til hver gruppe og la elevene få se og kjenne på dem 

etter tur. Spør så hva det er de har I hendene. La flere elever svare. 

 

• Ny regel: Gi elevene beskjed at om det de har i hendene ikke er en kleshenger, hva er 

det da? Diskuter i gruppa, og kom gjerne med flere forslag. La gruppene bruke 5 

minutter. 

 

 

Verdensmester – 15 min 

 

• Del inn grupper på fire der de står mot hverandre to og to. Av de fire i gruppa skal det 

være: en reporter, en verdensmester og to observatører som finner på ord. 

 

• Be observatørene tenke på hvert sitt ord. Når de har bestemt seg, skal de si ordet i 

munnen på hverandre når lærer har talt til tre. Hvis ordene er ape og hus er altså 

ordet ”apehus”. Reporter intervjuer verdensmester om apehus. 
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Jobbe med idéene 
 

Tankekart 

 

En god måte å få oversikt over den gjeldende problemstillingen er å la elevene lage 

tankekart. Forklar først hva problemstillingen er (Redusere forbruk og øke gjenbruk av 

naturlige ressurser). Be så elevene om å bestemme seg for et produkt eller tjeneste de 

ønsker å gjenvinne. Det kan være alt fra matavfall og materialer til kjemikalier og energi eller 

noe som ikke er listet opp her. Tenk igjennom hvilke utfordringer som finnes tilknyttet 

produktet, og hvordan disse kan møtes med fokus på naturen. 

 

Del elevene i grupper på 3-5 etter produktet de har valgt. Be hver elev i gruppa komme med 

minst 3 løsninger som kan brukes til produktet. Tenk litt på hvordan eventuelle råvarer kan 

hentes og hva som kan komme ut av det. Tenk også på hva slags problem som løses. Det er 

viktig at løsningene ikke går på bekostning av naturen, dvs at løsningene må være 

bærekraftige. Hvordan påvirker det løsningene? 

 

 

Ideutvikling 

 

Ta en kort oppsummering fra sist økt. Se på tankekartene og be elevene velge et produkt 

hver. Sett elvene som har valgt samme produkt i en felles gruppe. Gruppene bruker deretter 

10 min på idéen ut i fra følgende spørsmål: 

 

• Kan vi videreutvikle denne ideen? 

• Kan vi gjøre produktet tjenesten enklere på noe vis? 

• Har vi noen nye ideer å tilføye? 

 

 

Velge ide 

 

Etter oppsummeringen tar gruppene en diskusjon om hvilken av ideene de liker best. Hvis de 

ikke klarer å bli enige kan de gjøre følgende: 

 

• Skriv idéene ned på ark og legg dem på et bord. 

 

• Hvert gruppemedlem får tre prikker hver som de skal bruke på å stemme på de 

ideene vedkommende liker best. De kan enten gi en idé tre prikker, tre ideer en prikk 

hver, eller dele henholdsvis to og en. 
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Viktig å huske på 
 

Noen spørsmål å tenke over i løpet av idéprosessen. 

• Hva gjør at folk ønsker å kjøpe et produkt? 

• Hvem er det som i hovedsak vil ønske å kjøpe produktet? Er det pensjonister, barn, 

hundeeiere, sykehus eller noen helt andre? 

• Når og hvor skal produktet brukes? 

• Hvilket problem løser produktet? 

• Hva gjør deres produkt bedre enn andre produkter som tar sikte på å løse samme 

problem? 

• Hvordan påvirker formgivingen produktet? 

• Hva er viktig med prototypen av produktet og hva vil dere at deres prototype skal 

vise? 

 

 

Forslag til hjemmelekse 

 

Diskuter ideen med noen hjemme eller med noen du kjenner.  

• Hva synes de om ideen?  

• Har de forslag til endringer? 

• Er det noen i ditt nettverk som kan hjelpe med noe? 

• Ta med minst to ting du har hjemme eller som kan brukes til å lage prototypen 

 

 

Forslag til flere aktiviteter 

Om noen grupper kommer fort i mål med de tiltenkte oppgavene kan de forstsette med 

følgende oppgaver: 

• Utarbeide en plan for produksjon av produktet, husk bærekraft. 

• Lag en kort forretningsplan som forteller om produktet, hvilket problem som løses og 

hvem som er målgruppen for produktet. 

• Forberede og holde en 2 min presentasjon av produktet og forretningsplanen. 
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Vurderingskriterier 

Juryen vil legge vekt på følgende vurderingskriterier: 

 

- Oppgaveløsning: Er løsningen et svar på problemstillingen? (Vil det redusere 

forbruket) 

 

- Kreativitet – Presenterer gruppen en ny, spennende ide? 

 

- Miljøbevissthet – Vil ideen som presenteres bidra til å ta vare på miljøet, eventuelt 

hvordan er skadevirkningen forsøkt begrenset? 

 

- Gjennomførbarhet – Kan ideen realiseres som en elevbedrift? 

 

- Presentasjon – Presenterte gruppen ideen til løsning på en engasjerende og faglig 

overbevisende måte? 

 

- Gruppedynamikk – Viser gruppen at de har samarbeidet godt i prosessen fram til 

endelig løsning?  

 

 

Godt samarbeid på gruppa er avgjørende for å komme fram til spennende tanker og ideer! 

- Lytt til hverandre, tenk positivt og spinn videre på hverandres tanker og ideer! 

 

 


