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Executive Summary
Projektrubrik
Mäta. Jag ska skapa en lösningen för människor att mäta en oföränderligt mängd av pulver flera gånger.

Vision/Frågeställning
Vad behövs för att få ut en viss mängder(volym) av nånting?

Syfte
Jag ska skapa en verktyget för människör som lagar mat.

Bakgrund
Efter en intensivt research med referens grupper från olika ålder och hushåll märkte jag att det fins ett rad olika saker som
folk stör sig på i matlagning. Jag har själv ofta undrat hur man kan enkelt kommer fram till matt så som volym.

Metoder
Jag kommer att skapa en film där jag analysera och beskriver problemet och skapa en emotionellt förbindning till produkten.
Jag kommer gå genom flera designs som kan löser problemen och använder mig av referens grupper för att få feedback.
Tills slut ska jag har en prototyp som går att använder i vardagen och sen gå vidare med produkten utanför projektet..

Personligt mål
Att göra en konstruktion som verkligen fungera.

Projekt Rörelse

1

MoB Cru

Tidsplan
Vecka

Primära aktivitet

Sekundera aktivitet

7 march - 11 march

få introduktion

fundera

14 march - 18 march

referns grupper interview, Facebook

Skriva Projektbeskrivning, göra

tävling

storyboard för filmen

21 march -25 march

Designa, fixa företag för RP

Research med patent

28 march - 1 april

Filma Designa,

gästförelesning, 1 april jokes

4 april - 8 april

Klippa, Designa, Föreläsningen

sketch, 3d work,

11 april - 15 april

Presentera, visa filmen, mer feedback

handledning, 3d work,

18 april - 22 april

design, 3D renders,

1st RP klart

25 april - 29 april

Använder studier med prototypen

flera utarbetande av produkten

2 may - 6 may

design, 3D renders,

sketch

9 may - 13 may

Final Design

Klargör presentationen

16 may - 20 may

Final Prototype

Final Protype

23 may - 27 may

redovisning, workbook

Postproduction, aftermarket

30 may

Inlämning Workbook

utvecklingssamtal
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