
  
  10-12 EKONOMI (KSB)
  13.15
  Designbrief + planering
  klar! 

  
  9.00 
  Planera & förbered exjobb

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  Planera & förbered exjobb
  

   
  9.00 
  Gör bokens layout
  13.00
  Formulera designbrief

  
  9.15 
  Formulera designbrief
  
  9

   29/2    1/3    2/3    3/3    4/3

  
  9.00
  Projektuppstart - insamling

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  Omvärldsspaning

  

  
  13.15
  Mood- & inspirationsboard

  Insamling klar 12.00

  13.15
  Dokumentera, skissa

  
  9.00 
  Dokumentera, skissa

 10
   7/3    8/3    9/3    10/3    11/3

  9.00
  Konceptformulering
  skissa

  (9.15 morgonmöte)  
  10.15
  Skissa på koncept

  9.00
  Skissa på koncept
  - välj ett och tydliggör

  Koncept Klart 12.00

  13.15
  Dokumentera, skissa

 

  13.15
  Dokumentera, skissa11

   14/3    15/3    16/3    17/3    18/3

Tidslinje & schema Sök i mitt tidigare arbete efter 
tydliga inspirationer.

Börja på rapportstruktur + 
innehåll + rubriker (1 tim/dag)

Lägg upp allt på LISAM

Planera för veckan. Börja om det 
känns bra

Gå på stan & kolla på datorn Promenera ev för inspiration, 
sedan skapa ett fysiskt board

Fundera över material & färger
. Påbörja skissande för veckan

. Skissa & dokumentera veckan 
som varit, steg för steg

Minst 3 koncept, sök i mina tidigare 
arbeten, skissa

Analysera insamlingsarbete, skissa 
utefter det

Välj & välj bort Definiera 1 st koncept . Skissa & dokumentera veckan 
som varit, steg för steg

  9.00
  Produktformulering
  
  

  (9.15 morgonmöte)

  10.15
  Skissa produkt
  
  

  9.00
  Skissa ev mer, 
  välj & välj bort

  9.00
  Produktformulering klar 12.00
  13.15
  Dokumentera, skissa

  9.00
  Dokumentera, skissa12

   21/3    22/3    23/3    24/3    25/3

Skissa minst 2 på produkter på 
varje kocept

Funktion, form, koncept  Brainstorming, välj & välj bort Definiera 1 st produktidé . Skissa & dokumentera veckan 
som varit, steg för steg

S C H E M A . exjobb
Åsa Persson 2016

10-12 EKONOMI (Alf)

10-12 EKONOMI (N-G)



  9.00
  Testa i modell
  Bygg upp form

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  Modellbygge &
  materialtester

  9.00
  Modellbygge klart idag

  9.00
  Dokumentera, skissa   13.15

  Dokumentera, skissa14
   4/4    5/4    6/4    7/4    8/4

Volymmodeller, materialtester, 
reflektera över proportioner

Ring tryckeri om format, antal sidor 
+ pris

Definiera mått & proportioner . Skissa & dokumentera veckan 
som varit, steg för steg

. Skissa & dokumentera veckan 
som varit, steg för steg

  13.15
  Tillverkningsunderlag
  3D-modellera

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  3D-modellera &
  Ritningsunderlag    
  

  9.00
  Ritningsunderlag   

  9.00
  Underlag klart 12.00
  13.15
  Dokumentera, skissa

  9.00
  Dokumentera, skissa15

   11/4    12/4    13/4    14/4    15/4

  9.00
  Illustrerande av process
  Skicka in utkast-rapport
  (Ring tryckeri om format)

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  Illustrerande av process

  9.00
  Illustrerande av process  
 
  MITT - I REDOVISNING
  (KSB, JL, CA, SSN) 9 -17

  9.00 Illustrationer klara! 
  (scanna in för jobb i PS)

   MITT - I REDOVISNING
  (KSB, JL, CA, SSN) 9 -17

 ev. gör det sista på illu.
  16

   18/4    19/4    20/4    21/4    22/4

3D-modellera, ritningsunderlag, 
förbered för tillverkning

3Dmodellera det sista, sedan börja 
på enkel ritning

Gör ritningar & förbered för 
tillverkning

Klart för tillverkning i v.18
Skissa

. Skissa & dokumentera veckan 
som varit, steg för steg

  . Gör om skisser från process,  
  ljusbord

  . Skicka utkast på rapport
  till JK-så långt jag kommit

. Teckna om skisser, ljusbord

. Scanna skisser - PS
. Teckna om skisser, ljusbord,
scanna skisser - PS

. Presentera hur långt jag 
kommit i arbete+rapport

. Alla skisser; klara att scannas in. 

. Presentera hur långt jag 
kommit i arbete+rapport

. Alla skisser; 
klara & inscannade

 
  9.00 
  Utveckling av produkt
  Gör ev omtag i form

  (9.15 morgonmöte)

  10.15
  Utveckling av produkt

  
  9.00
  Utveckling av produkt
  Sätt formen

  9.00
  Produkt klar 12.00
  13.15
  Dokumentera, skissa

  9.00
  Dokumentera, skissa13

   28/3    29/3    30/3    31/3    1/4

Tänk igenom val, gör ett omtag i 
formen om det behövs, skissa

Tänk igenom val, reflektera över 
varför

Val och omtag; sista dagen Definiera en färdig produkt . Skissa & dokumentera veckan 
som varit, steg för steg

9-12 EKONOMI (CJ)

9-12 EKONOMI (CJ)

10-16 EKONOMI 
Presentation affärsplan



  9.00
  Tillverkning av produkt

  Skriv rapport

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  Tillverkning av produkt

  Skriv rapport

  9.00
  Tillverkning av produkt

  Skriv rapport

  
  9.00
  Gör klart rapport - 
  inför 17/5

  

  9.00 
  Utrymme för att finputsa 
  på rapport19

   9/5    10/5    11/5    12/5    13/5

  Se över layout för
  rapport, har jag med allt?

 (9.15 morgonmöte)
 
  RAPPORT IN!!

  VÅRUTSTÄLLNING!!    VÅRUTSTÄLLNING!!    VÅRUTSTÄLLNING!!

20
   16/5    17/5    18/5    19/5    20/5

. Skriv rapport parallellt Förbered för vårutställning! Se till att vara klar med skrivandet, 
endast att finputsa kvar

Se till att vara klar med skrivandet, 
endast att finputsa kvar

  
  9.00
  Illustrerande till bok

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  Illustrerande till bok

  9.00
  Illustrerande till bok

  
  9.00
  Bokens layout

  9.00
  Layout klar!
  Skicka bok på testtryck 
  (Vitt grafiska / TMG)

17
   25/4    26/4    27/4    28/4    29/4

  9.00
  Slutför bok & produkt

  . Möte - JK - rapport

  (9.15 morgonmöte)
  10.15
  Tillverkning av produkt

  9.00
  Tillverkning av produkt
  Skicka bok på tryck 
  (i rätt format)

  9.00  
  Tillverkning av produkt

   9.00 
   Tillverkning av produkt18

   2/5    3/5    4/5    5/5    6/5

. Scanna & färglägg . Scanna & färglägg
. Förbered för tryck på Vitt
  grafiska/TGM, ring tryckeriet

. Scanna & färglägg

. Jobba på bokens layout
  (indesign)

. Skicka bok / en sida på 
  testtryck idag

. Någon dag i v 18. Prata om 
rapportens struktur.
. Gör det sista på bok-layout
. Påbörja tillverkning

. Själv/ med hjälp av hantverkare

. Se över struktur i bok inför inskick
. Skicka bok på tryck! (x2) . Skriv rapport parallellt . Skriv rapport parallellt



  Förbered för framläggning
  och opponering

  
  Förbered för framläggning  
  och opponering

  Förbered för framläggning  
  och opponering21

   23/5    24/5    25/5    26/5    27/5

  Förbered för framläggning  
  och opponering

  (9.15 morgonmöte)
  
  FRAMLÄGGNING
  + OPPONERING

  
  FRAMLÄGGNING
  + OPPONERING

 
    FRAMLÄGGNING
  + OPPONERING

 
    FRAMLÄGGNING
  + OPPONERING22

   30/5    31/5    1/6    2/6    3/6

Träna in och tänk igenom hur 
jag ska presentera mitt arbete!
En pitch om arbete! (5-15 min)

Öva på presentation av både 
mitt och annans arbete

KLART!!!

 
  13.15 
  Framläggning
  övningsgstillfälle
  hisspitch
Träna in och tänk igenom hur 
jag ska presentera mitt arbete!
En pitch om arbete! (5-15 min)

  (9.15 morgonmöte)
  13.15 
  Framläggning
  övningstillfälle
  hisspitch


