
Att skriva en projektplan 

Projektplanen bedöms separat från projektarbetet och motsvarar 2 högskolepoäng. 

Projektplanen ska vara signerad av student och handledare, vilket innebär att handledaren 

granskat och godkänt arbetet samt att båda parter har läst dokumentet ”Samarbetskontrakt 

student – handledare”, innan den laddas upp på Moodle för granskning och godkännande av 

kursansvarig. Inga projekt får formellt påbörjas innan projektplanen är officiellt slutligt 

godkänd av kursansvarig. Om ni ändrar planen under arbetets gång så ska ni kunna motivera 

varför vid examinationen. Ny projektplan behöver dock inte inlämnas förutom om ni byter 

handledare. 

 

Vid granskningen bedömer kursansvarig bl.a. projektets genomförbarhet, omfattning, 

medicinska relevans, att frågeställningarna överensstämmer med syftet samt att vald 

undersökningsmetod är relevant med hänsyn till frågeställningarna. Det är även viktigt att de 

forskningsetiska frågeställningarna är noga beaktade och beskrivna. 

 

Projektplanen ska ha en titel som väl speglar innehållet i projektet och key words som kan 

användas som sökord vid publicering. 

Projektplanebeskrivningen ska rymmas i sin helhet på två A4 sidor. Sammanfattningen ska 

rymmas på en A4-sida och innehålla följande rubriker: 

Introduktion 

Bakgrunden skall beskriva forskningsområdet och referera till befintlig kunskap inom 

området, samt definiera utgångspunkterna för arbetet. Projektarbete ska utgå från det som 

redan är gjort och bygga vidare på befintlig kunskap inom ett fält och mynna ut i 

formuleringen av ett övergripande syfte och specifika frågeställningar. Detta avsnitt kan 

innehålla referenser och kommentarer till existerande litteratur inom forskningsområdet. 

 
Syfte 

Syftet ska innefatta uppsatsens inriktning, t ex att beskriva, förklara, förstå, jämföra, 

undersöka eller utvärdera någonting. Exempel på syfte är ”att utvärdera de huvudsakliga 

skillnaderna mellan blodprov X och Y”, ”att identifiera brister i processen… 

nyckelkomponenter hos… etc.”, ”att ge exempel på ett nytt system för…”. Ett övergripande 

syfte ska alltid presenteras. 

 

Frågeställning(ar) 

Motiveringen till varför du vill belysa just det vetenskapliga problem du valt att fokusera på 

ska framgå av den bakgrund du presenterat. Frågeställningarna utgör preciseringar av det 

väldefinierade syftet. Utifrån frågeställningarna väljs metod för projektet. 

 

Etik 

Här ska de forskningsetiska frågeställningarna noga definieras, övervägas och diskuteras. 

Lägg stor vikt vid resonemang och reflektion över etiska frågeställningar som kan relateras till 

just ditt projekt. Om det krävs/finns etiskt tillstånd för projektet ska detta tydligt anges i 

projektplanen. Rådfråga alltid handledaren i frågor rörande etiska tillstånd! 

 

Metodbeskrivning 

Detta avsnitt ska beskriva hur man planerar besvara de specifika frågeställningarna (och på så 

sätt belysa det vetenskapliga problemet), d v s. arbetssättet och beskrivning av eventuella 



existerande resultat som kan utnyttjas. Arbetssättet beror på typen av arbete. Arbetet kan vara 

antingen kvantitativt (så som laborativa experimentella, observationella studier och 

interventionsstudier) eller kvalitativt (studier där undersökaren beskriver och tolkar data som 

samlats in genom t ex  intervjuer och enkäter), eller i form av en systematisk litteraturöversikt 

(T10). Om studien är av jämförande typ måste man ta fram en utvärderingsmodell, samla in 

data om systemen, analysera, och jämföra insamlade data, och dra slutsatser. Metoden ska 

givetvis beskrivas även om själva resultaten inte är kända. 

 

Tidsplan 

Ange beräknad tidsplan för projektets startpunkt, tidpunkter för olika delmoment i studien 

(t.ex. insamling av data, bearbetning av data, skrivande) och till sist, när projektet beräknas 

vara avslutat. Är planeringen rimlig? Är tidsplanen realistisk? Finns det tillräckligt med tid för 

de olika delarna av projektet? Vad kan förberedas på t ex labbet eller kliniken? Finns det 

analysreagens? Analysapparatur? Finns det undersökningsmaterial? Patienter? Tillgång till 

databaser? Färdiga data? Det är viktigt att göra upp en plan av aktiviteter i tiden, även om 

man inte kan vara helt säker på hur lång tid de olika aktiviteterna tar. Det är inget fel med att 

revidera sin tidsplan. Det är bättre att ha en osäker plan än ingen alls. 

 

Betydelse 

Motivera betydelsen av projektet i förhållande till de tänkbara resultaten av studien. Beskriv 

varför denna studie/projekt behövs. Varför räcker det inte med det som andra gjort tidigare? 

Vilka nya idéer har du som kan ta kunskapslägetett steg framåt/vidare. 

 

Handledarkontakt 

Bestäm redan i projektplanen hur ofta du skall ha handledarträffar och ungefär när dessa 

träffar ska ske under arbetets gång. Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att arbetet 

fortskrider enligt tidsplanen och att det verkar bli klart på utsatt tid. Genom att sätta upp 

delmål för arbetet och planera in avstämningar/handledarträffar synliggör man hur arbetet 

fortskrider. 

 

Utlandskontakt 

Vid utlandsresor samt resor till andra lärosäten eller sjukhus i Sverige, ska alltid The 

Cooperation Agreement form (blanketten ”Cooperation Agreement”) fyllas i och lämnas in 

samtidigt som projektplanen. Denna blankett återfinns under projektplanen på kurshemsidan.   
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