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MeMa hraðallinn
Við höfum trú á sköpunarkrafti ungs fólks til að
takast á við áskoranir framtíðarinnar. Þú hefur því fengið tækifæri til að þróa
snjalla lausn og sannreyna hana í samstarfi við sérfræðinga. Til að hugmynd þín
verði að veruleika verða notaðar aðferðir sem eru notaðar af alþjóðlegum
stórfyrirtækjum og tæknistuðningur frá tæknisnillingum.

NOTAÐU ÞEKKINGU ÞÍNA TIL AÐ
HAFA ÁHRIF Á FRAMTÍÐINA
Skólinn þinn hefur valið þér leiðbeinanda fyrir lokaverkefni þitt í framhaldsskólanámi.
Leiðbeinandinn er kennari og aðstoðar þig við undirbúning og markmiðssetningu.

HRAÐALLINN
Góðar hugmyndir verða til daglega, en
nýsköpunarhugmyndir taka tíma. MeMa

ÁSKORUN 2019

er skipt upp í spretti sem allir hafa
markmið, en nokkrar vikur líða á milli

Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna

spretta fyrir úrvinnslu og undirbúning.
Þið þurfið tíma til að byggja upp
þekkingu og skilja áskorunina. Góðar
aðferðir
og skapandi hugsun er verkfæri til að
hagnýta þekkinguna á snjallan hátt. Að
endingu þarf svolitla spennu til að hvetja
ykkur áfram á lokametrunum. Því eru
vegleg verðlaun veitt á lokahófinu.

HÖFUNDAR VERKEFNIS
Við vonum að við náum að blása lífi í

sköpunarkraft ykkar til framtíðar

Aðgerðir í loftslagsmálum sem er eitt af

TEYMI
INNSÝN - Þú brennur fyrir áskorunina og
beinir sjónum hópsins að mikilvægum
áskorunum.
HÖNNUN - Þú leysir úr málunum á snjallan
hátt og finnur oft óvenjulegar lausnir.
TÆKNI - Þú tekur af skarið, fiktar þig áfram
og kemur teyminu af stað.
MIÐLUN – Þú kveikir áhuga samfélagsins á
því sem þið eruð að gera.
RANNSÓKNIR - Þú finnur upplýsingar sem
skipta máli

Þóra Óskarsdóttir
Forstöðumaður Fab Lab Reykjavíkur

Hafliði Ásgerisson
Sérfræðingur hjá Fab Lab Reykjavík og
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Eyjólfur B. Eyjólfsson
Verkefnastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands

MeMa 2019

Bls 2

MeMa hraðallinn
NÝSKÖPUNARHRAÐALL Á SPRETTI

1

ÞEKKINGARSPRETTUR
Þekkingarsprettur er fyrsta skrefið í
MeMa hraðlinum, þar eru forvitni
og
eftirtekt
í
lykilhlutverki.
Sérfræðingar munu veita þér innsýn
í nýja tækni og aðferðir sem geta
nýst þér til að takast á við áskorun
MeMa
hraðalsins.
Eftir
þekkingarsprettinn þarftu að velta
þekkingunni fyrir þér og leyfa henni

2

að malla í kollinum. Ef hugmyndir
skjóta rótum skaltu skrifa þær niður
fram að hönnunarspretti.

3

vikum eftir hönnunarsprett, þannig
að teymið þitt fái tækifæri til að gera
einfaldar
frummyndir
að

Tæknispretturinn fer fram undir

fram
eftir

leiðsögn Fab Lab Reykjavíkur,
Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands,
Háskóla Íslands og Háskólans í

þekkingarsprettinn. Hver einasta
mínúta
er
skipulögð
á
hönnunarspretti þannig að það
verður nóg um að vera. Hér færð þú
verkfæri og handleiðslu í að útfæra
hugmyndir þínar á hönnunarspretti
sem byggir á aðferðafræði Design
Sprint sem þróuð var hjá Google
Ventures og hefur notið mikilla
vinsælda hjá tæknifyrirtækjum og
öðrum sem setja mikla áherslu á
nýsköpun, víða um heim.

Tæknisprettur fer fram nokkrum

hugmyndinni. Á tæknisprettinum er
frumgerðin sett saman og hefur
betri
virkni
en
frummyndin.

HÖNNUNARSPRETTUR
Hönnunarsprettur
fer
nokkrum
vikum

TÆKNISPRETTUR

Reykjavík.

4

LOKASPRETTUR
Prófanir og lokasprettur reka
lestina, en þar er frumgerðin prófuð
með notendum. Þar fá þátttakendur
dýrmæta innsýn inn í huga
hagsmunaaðila að lausninni. Besta
lausnin er svo valin af dómnefnd og
hlýtur
peningaverðlaun
fyrir
afrakstur verkefnisins.
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Þekkingarsprettur
ÞEKKING - VERKFÆRI ÍMYNDUNARAFLSINS

MeMa byrjar á þekkingarspretti en þekking
er mikilvæg undirstaða nýsköpunar. Þú færð
innsýn í áskorunina og innblástur frá
vísindum um þær lausnir sem þegar eru í
vinnslu.
KVEIKTU Á FORVITNINNI

SPRETTURINN
Eftir opnun MeMa munu sérfræðingar vinna
með ykkur á vinnustofum.
Sævar Helgi Bragason
Stjörnu Sævar - Vísindamaður, rithöfundur

og dagskrárgerðarmaður

Mikilvægt er að ígrunda þessa nýju þekkingu
og setja hana í samhengi við áskorunina. Því
er tími fyrir úrvinnslu þekkingarspretts fram
að hönnunarspretti 2-3 vikur.

Þorbjörg Sandra Bakke
Verkefnisstjóri

Sjálfbærni- og umhverfismála HÍ
Martin Swift
Verkefnastjóri Vísindasmiðju HÍ

Sprettstjóri Þekkingarspretts

MEMA OPNAR

MÁNUDAGUR 9. SEPTEMBER
KLUKKAN 11:00

Jóhannes Bjarki Urbancic Tómasson
Líffræðingur
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir
Samfélagsmiðlastýra RÚV

MeMa hraðallinn byrjar í Háskóla Íslands. En
Háskólinn hefur laðað til sín sérfræðinga á
sviði umhverfismála sem ætla að varpa ljósi
á ónýtt tækifæri sem gætu gagnast til að
takast á við áskoranir í loftslagsmálum.

Á Þekkingarspretti færð þú lykilupplýsingar
sem þú getur fléttað saman með snjöllum
hætti til að þróa á hönnunarspretti. Þarna
munu nemendur úr ólíkum teymum en með
sama hlutverk vinna saman.

Guðrún Jónsdóttir Bachmann
Framkvæmdastjóri

ÚRVINNSLA
Pældu aðeins í þessu öllu fáðu
brjálaðar hugmyndir og farðu að
gera eitthvað skemmtilegt.
Hittu teymið þitt reglulega og
veljið tækifæri sem þið viljið
skoða nánar á hönnunarspretti.

Vísindasmiðja Háskóla Íslands
Ólöf Vigdís Rögnvaldsdóttir
Verkefnisstjóri nýsköpunar
Háskóli Íslands
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Hönnunarsprettur

GERUM GÓÐA HUGMYND ENN BETRI

Þróaðu og hannaðu hugmyndina á spretti. Þú
munt skoða hugmyndina þína frá mörgum
sjónarhornum. Þessi aðferð var þróuð hjá
Google og er notuð um allan heim af
tæknifyrirtækjum,
stjórnmálaflokkum,
félagasamtökum og fleirum sem vilja fá
nýtanlegar niðurstöður fljótt og hagkvæmlega.

MÁNUDAGUR 30. SEPT MIÐVIKUDAGUR 2. OKT

Hafliði Ásgeirsson

Sprettstjóri MeMA
Hrefna Briem

Forstöðumaður BSc náms
í viðskipta og hagfræði hjá HR

SPRETTURINN

UNDIRBÚINGUR

Hönnunarspretturinn
fer
fram
í
Háskólanum í Reykjavík sem hefur verið

Eftir þekkingarsprettinn hafið þið haft nokkrar
vikur til að pæla aðeins. Margar hugmyndir hafa

leiðandi í því að nýta hönnunarspretti til
að ítra hugmyndir. Bæði í námi og í

kviknað og allar hugmyndir má gera betri.
Mögulega hafið þið rekist á tækifæri sem þið

atvinnulífinu.

viljið vinna í án þess að hafa skýra hugmynd í
kollinum. Það er í fínu lagi.

ÚRVINNSLA
Eftir hönnunarsprettinn gerið
þið einfalda frummynd af
hugmyndinni og búið til
myndband sem útskýrir
frummyndina.

Hönnunarspretturinn er þrír heilir dagar
undir
stjórn
sprettstjóra
MeMa.
Nemendur Háskólans í Reykjavík með
reynslu af Hönnunarsprettum munu
leiðbeina hverju teymi í gegnum
sprettinn. Á hönnunarspretti þar sem
markmiðið er rýnt og svo þrengt niður
með prófanlegum hugmyndum og jafnvel
lausnum.
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Tæknisprettur
SNILLDIN VERÐUR TIL

GERUM HUGMYND
ÁÞREIFANLEGA

Fab Lab Reykjavík, Háskólinn í
Reykjavík og Háskóli Íslands styðja
við teymin í þessum áfanga. Þið fáið
því
hjálp
frá
fjölbreyttum
hópi
sérfræðinga sem munu gefa ykkur álit á
lausnina og útfæra hugmyndina. Á
þessum tímapunkti er mikilvægt að vita
hvert þið stefnið og hvað skal prófa.
Frummyndin sem þið hafið gert eftir
hönnunarsprettinn

hjálpar

ykkur

MÁNUDAGUR 21 OKTÓBERÞRIÐJUDAGUR 22. OKTÓBER

að

miðla hugmyndinni til sérfræðinganna og
hver tilgangur hennar er.

UNDIRBÚNINGUR
Þegar þið komið á tæknisprettinn á góð
áætlun um samsetningu frumgerðarinnar
að vera tilbúin. Góðar áætlanir draga úr
óvæntum uppákomum en koma ekki í veg
fyrir mistök. Mistökin verða bara færri en
lærdómsríkari. Góð áætlun er með
teikningu, íhluti, efni og tækni sem stefnt
er að því að nota.

ÁÆTLUN
Verkefnastjóri hjá MeMa fundar með
öllum teymum eftir hönnunarsprettinn.
Þar verður til áætlun um hvernig
frumgerðin skuli líta út og hvað henni sé
ætlað að gera.

Fab Lab Reykjavík, Háskólinn í
Reykjavík og Háskóli Íslands.

Tæknispretturinn fer fram undir leiðsögn
Fab
Lab
Reykjavík,
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Háskóla
Íslands og Háskólans í Reykjavík. Á
tæknisprettinum er fyrst og fremst stefnt
að því að sýna fram á að hugmyndin sé
nógu góð til að fjárfesta í frekari
vöruþróun. Eftir tæknisprettinn fáið þið
tækifæri til að þróa hugmyndina áfram
og jafnvel leita að samstarfsaðilum.
Einnig þurfið þið að prófa hugmyndina
með notendum

MeMa 2019

Bls 6

Lokasprettur
Á síðasta spretti MeMa eru sjálfstæð
vinnubrögð meginatriði. Við munum halda
lokahóf og velja dómnefnd en þið ætlið að
prófa hugmyndina, þróa hana betur og
undirbúa kynningu fyrir dómnefnd.

SJÁLFSTÆÐ VINNUBRÖGÐ
PRÓFUN

Það fyrsta sem þið gerið eftir tæknisprettinn
er að prófa frumgerðina með notendum. Þið
getið hugsað þessa prófun sem mátun, af því
að frumgerðin á lengra þróunarferli eftir
áður en hún gæti farið í framleiðslu. Hvernig
er best að rannsaka hugmyndina, hvaða hóp
er best að fá skoðun frá, hvar finnið þið
svona hóp

DÓMNEFND

Þið skilið kynningu og myndbandi sem
dómnefnd fer yfir, fyrir lokahófið munið þið
fá 15 mínútur til að kynna hugmyndina
nánar fyrir dómnefnd, undirbúið kynninguna
vel.

ÞRÓUN

Gerið áætlun um næstu skref sem mikilvægt
væri að taka og forgangsraðið. Hvað er
mikilvægt
að
gera
fyrir
kynningu
dómnefndar. Hver væru næstu skref
hugmyndarinnar

LOKAHÓF
Verðlaunaafhending og fögnuður í lok
nóvember. Fyrstu verðlaun veita Veitur,
1. milljón króna. Veitur leggja áherslu á
að takast á við framtíðaráskoranir, þar á
meðal
umhverfismál
og
sjálfbæra
nýtingu auðlinda.

Um Verkefnið
MeMa er stytting á MenntaMaskína en í
hraðlinum fá nemendur tækifæri á því að
nýta hugvit sitt til að leita lausna í
þverfaglegu samstarfi við sérfræðinga og
hagsmuna aðila.

Fab Lab Reykjavík leiðir verkefnið og hefur
það vaxið í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti
með
stuðningi
Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands og Reykjavíkurborgar. Með þátttöku í
MeMa gefst nemendum og kennurum
einstakt tækifæri til að kynnast rannsóknum
og þróun nýsköpunarhugmynda með hjálp
sérfræðinga Fab Lab Reykjavíkur.
Markmið verkefnisins er að nýta nýsköpun
og frumgerðarsmíði til að efla tæknimenntun
og þverfaglega samvinnu í námi.

MeMa
er
nýsköpunarhraðall
Framhaldsskólanna.
Í
MeMa
er
sköpunarkraftur ungs fólks nýttur til að
takast á við áskoranir framtíðarinnar
MeMa
hraðallinn
einingabær
sem
lokaverkefni úr framhaldsskólanámi og
spannar alla haustönnina.
Unnið er í teymum, en hver framhaldsskóli
má skipa eitt fimm nemenda teymi.
MeMa byggir á verkefnalotum sem líkja eftir
hönnunarog
nýsköpunar
aðferðum
alþjóðlegra tæknifyrirtækja sem leggja mikla
áherslu
á
hönnun
og
fljótvirkra
frumgerðarsmíði.
Í MeMa er lögð áhersla á vísindi, hagnýtingu
þekkingar, samvinnu, hönnun, tilraunir og
prófanir.

www.mema.is

FABLAB
Reykjavík
REYKJAVÍK 2019

