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Prosjektskisse til prosjektverksted  

Dato:  

Sted: 

Forfatter/kursdeltaker:  

Finansiering/aktuelt program:  

 

Hovedtittel: 

Undertittel: 
 

1.0 Introduksjon – “Innsalget” - Bakgrunn 

Introduksjon/Bakgrunn (Overskrift) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Målet 

Mål (Overskrift) 
 

 

 

 
 
  

Ingress, fet kursiv : Potensialet for de aktuelle forskningsresultatene. Hva kan resultatene 

bety for regionen og/eller nasjonen i form av arbeidsplasser, kroner pr år eller 

kompetansebygging etc  

 

Brødtekst 

Overordnet mål i boks, fet kursiv. 

 M1 ….. (Delmål 1) 

 M2 ….. (Delmål 2) 

 M3 ….. (Delmål 3) 
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2 Forskningskvalitet – Vitenskapelig kvalitet 

2.1 Problemstillingen(e) 

 
M1  (Forskningsspørsmål knyttet til delmål 1)  

 P1.1) 

 P1.2)  

 

M2 (Forskningsspørsmål knyttet til delmål 2) 

 P2.1)  

 P2.1)  

 P2.3)  

 

M3 (Forskningsspørsmål knyttet til delmål 3) 

 P3.1)  

 P3.2)  

 

2.2 Løsningsforslaget 

M1  (Løsningsforslag knyttet til delmål 1 og de tilhørende respektive forskningsspørsmål)  

 L1.1)  

L1.2)  

M2 (Løsningsforslag knyttet til delmål 2 og tilhørende respektive forskningsspørsmål) 

 L2.1 

 L2.2 

 L2.3 

Etc. 
 

3 Prosjektorganisering/kvalitet – Gjennomføringsevne 

3.1 Prosjektgruppen, prosjektleder, CV, Samarbeidspartnere, Dr. grads-

stipendiater/kandidater 
 

 

Annet 

En komplett prosjektbeskrivelse inneholder noen flere avsnitt, se vedlegg. Disse punktene er 

ikke nødvendige å ha med i skissen, men ta dem gjerne med hvis du har noen tanker.  

Samarbeid (Overskrift) 
Problemområde A / tema A 
Samarbeidspartner 1  

Samarbeidspartner 2 

 

Problemområde B / tema B 
Samarbeidspartner 1 

Samarbeidspartner 2 

………. 

Etc. etc. 
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Veiledning 

1 Introduksjon – “Innsalget” - Bakgrunn 

Introduksjonen skal demonstrere prosjektets originalitet og hvorfor det er viktig å forske 

nettopp her. Introduksjonen tar oppdragsgiver/leseren inn i et fagfelt, og leder frem til et 

problem og et mål som er klart definert. 

 

I introduksjonen skal nytten av det man har tenkt å gjøre komme klart frem, for eksempel. 

nytteverdi, positive miljøkonsekvenser, anvendelsesområde, generell viten, basiskunnskap.  

Andre momenter er: innovasjonsgrad, næringsmessig relevans, samfunnsmessig relevans, 

kompetansebygging, kunnskapsbygging etc. 

 

Gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet,( fagfeltet, bransje, problemområde og 

forskningsfront) og de sentrale utfordringene innen fagfeltet og litteraturen der dette er 

relevant både nasjonalt og internasjonalt. 

1.1 Målet 

Målet forteller i klare vendinger hva man har tenkt å oppnå med det skisserte prosjektet. 
Målet skal være klart definert, formulert og etterprøvbart. Det er lov å være visjonær i 

målformuleringene, men visjoner er lite egnet til å stå alene og bør ledsages av delmål. Det er 

ofte en glidende overgang mellom visjoner og mål. 

Formuler målet/målene i konsise punkter. Felles målforståelse avhenger av at målene blir 

konsist kommunisert i prosjektbeskrivelsen. 

Ikke fall for fristelsen og fortsett innsalget av prosjektet under målformuleringene, det øker 

bare tekstmengden, kamuflerer målene og reduserer lesbarheten.  

Strukturer målavsnittet i punkter – det øker lesbarheten. 

 

Det er formålstjenlig å organisere prosjektbeskrivelsen i arbeidspakker der hvert delmål 

ledsages av problemstilling(ene) med deres respektive løsningsforslag – for eksempel slik: 

 

Arbeidspakke 1   Arbeidspakke 2  Arbeidspakke 3 

Delmål 1 (M1)    Delmål 2 (M2)   Delmål 3 (M3) 

 

Problemstilling 1.1 (P1.1)  Problemstilling 2.1 (P2.1) Problemstilling 3.1 (P3.1) 

Løsningsforslag 1.1 (L1.1)  Løsningsforslag 2.1 (L2.1) Løsningsforslag 3.1 (L3.1) 

 

Problemstilling 1.2 (P1.2)  Problemstilling 2.2 (P2.2) Problemstilling 3.2 (P3.2) 

Løsningsforslag 1.2 (L1.2)  Løsningsforslag 2.2 (L2.2) Løsningsforslag 3.2 (L3.2) 

 

Problemstilling 1.3 (P1.3)  Problemstilling 2.3 (P2.3)            

Løsningsforslag 1.3 (L1.3)  Løsningsforslag 2.3 (L2.3)    

            

     Problemstilling 2.4 (P2.4)    

     Løsningsforslag 2.4 (L2.4) 
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Organiseringen av prosjektbeskrivelsen i arbeidspakker gjenspeiler ofte ansvarsfordelingen og 

organiseringen av prosjektet – men det er også et layout-messig grep man gjør til slutt for å 

bedre oversikten for leseren og de involverte parter. Se for øvrig de andre kapitlene som 

beskriver utformingen av de enkelte komponentene i arbeidspakkene, delmål (ovenfor), 

problemstillinger og løsningsforslag (nedenfor). I praksis lager man altså ikke en 

prosjektbeskrivelse bestående av egne kapitler for mål, problemstillinger og løsningsforslag -

og så et kapittel om arbeidspakker – det blir ofte "smør på flesk". Malen over er altså et 

arbeidsverktøy som skal være en hjelp til å meisle ut tydelige delmål, problemstillinger 

(forskningsspørsmål) og løsningsforslag. Den endelige prosjektbeskrivelsen (i dette tilfellet 

skissen) inneholder: Tittel, Introduksjon/Bakgrunn (m/Ingress), Arbeidspakker og litt om 

Prosjektorganisering/Samarbeidspartnere. Som skisse til et Prosjektverksted er det først og 

fremst innholdet i arbeidspakkene vi må få på plass – det er der forskningskvaliteten ligger. 

For å foreta en bedømmelse av forskningskvaliteten må vi "få et grep om logikken" som ligger 

til grunn for delmålene, problemstillingene og løsningsforslagene – og - at disse henger 

sammen på en logisk og konsis måte. 

2 Forskningskvalitet – Vitenskapelig kvalitet 

2.1 Problemstillingen(e) 
Dette avsnittet demonstrerer prosjektets analytiske tilnærming 

(Problemstillingene er de spørsmålene man må besvare for å nå målene) 

Det er lurt å spissformulere alle problemstillinger som spørsmål.  

Spissformulerte problemstillinger gir en god oversikt over hvilke spørsmål som faktisk skal 

besvares, kanskje også hvilke oppgaver som bør løses først.  Der det er relevant bør 

problemstillinger knyttet til fler- og tverrfaglighet beskrives. 

Anbefaling: strukturer problemstillingsavsnittet i punkter, det øker lesbarheten. 

 

2.2 Løsningsforslaget 
Løsningsforslaget skal vise at de best egnede forskningsverktøyene blir benyttet 

Løsningsforslaget beskriver i korte trekk en overordnet strategi for å nå målet, før man 

konkret sier noe om hvordan man har tenkt å løse de enkelte problemstillinger.  

Hvordan problemstillingene løses avhenger av metodikker som er tilgjengelig. Referer til 

metoder og forsøksfasiliteter slik at en fagperson skjønner hva det dreier seg om.  

Generelt må løsningsforslaget vise at man har den nødvendige kompetansen som forsker eller 

institusjon for å løse problemstillingene på beste måte – dvs at man behersker metodene og 

har fasilitetene.  

Metodevalgene skal begrunnes, og det skal gjøres rede for hvordan de er egnet til å besvare 

problemstillingene og/eller hypotesene. Alternativt kan det gis en beskrivelse av hvordan 

metode og/eller teori kan utvikles gjennom prosjektet. Hvis søker ikke er kompetent selv må 

det vises til samarbeidspartnere som har supplerende kompetanse.  

Løsningsforslaget må sannsynliggjøre/vise at søker har de nødvendige fasiliteter tilgjengelig 

for å utføre de skisserte eksperimenter, kanskje også noen ord om hvorfor akkurat disse 

fasilitetene er spesielt godt egnet.  

NB!: Hvis man ikke er ekspert på området kan man lett komme til å velge en metodikk som 

ikke nødvendigvis er den beste, eventuelt at det finnes alternative teknikker som er bedre. 

Hver problemstilling har sitt/sine korresponderende løsningsforslag  
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3 Prosjektorganisering/kvalitet – Gjennomføringsevne 

3.1 Prosjektgruppen, prosjektleder, CV, Samarbeidspartnere, Dr. grads-

stipendiater/kandidater 

Samarbeid med andre fagfeller og institusjoner er med på å styrke den faglige profilen i 

prosjektet 
I prosjektbeskrivelsen er det viktig å få fram samarbeidspartnernes betydning for prosjektet og 

prosjektets betydning for samarbeidspartnerne. Ressurspersoner viktig for gjennomføringen 

av prosjektet skal dokumentere sine kvalifikasjoner med CV. 

Samarbeid på tvers av fag- og landegrenser, eller innenfor sitt eget land og fag, teller i de 

fleste tilfeller positivt.  

Forklar gjerne hvordan samarbeid for eksempel vil styrke den faglige kompetansen i 

prosjektet. Forklar arbeidsdeling, og hvordan dette eventuelt kan gi positive resultater som 

øker effektiviteten og ofte fører til økt kvalitet av den utførte forskning.  

Få frem oppgavedelingen mellom samarbeidspartene. Kjønnsbalanse skal også kommenteres. 
 

Annet:  

En komplett prosjektbeskrivelse skal også inneholde punktene under men er ikke nødvendig 

for en skisse til prosjektverksted, der mål, problemstillinger og løsningsforslagene står i 

fokus. 

Budsjett 

Budsjettet viser en god oversikt over kostnadsrammene for prosjektet og at midlene blir godt 

disponert. (Sett opp en enkel tabell) 

Prosjektet må framstå som realistisk og gjennomførbart faglig, organisatorisk og i forhold til 

planlagt ressursbruk. 

 

Tidsplan og milepæler  

Milepælsplan demonstrerer at man har oversikt over de problemer og oppgaver som må løses 

i løpet av prosjektperioden for å nå frem til målet. Ofte inneholder denne delen et Gantt-

diagram. 

 

FoU-Risiko (Dette er ikke nødvendigvis et stort avsnitt) 

FoU risiko skal kommenteres av søker 
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Forankring  

Strategi – ambisjoner  

I dette avsnittet demonstres hvordan prosjektet er forankret i moderinstitusjonens, bedriftens, 

regionens, nasjonens og eller programmets/støtteordningens strategi. 

 

Realisering av Innovasjonen - (Kun relevant for innovasjonsprosjekter) 

Her skal gjøre rede for hvordan innovasjonen er tenkt realisert. 

 

Informasjonsaktivitet, IPR & målgrupper 

Dette avsnittet gjenspeiler anvendelsen og brukerne av de fremkomne forskningsdata, evt. 

patentering og hvordan de oppnådde resultatene er forankret i forskningsfronten, brukerbehov 

og allmeninteresser 

 

Referanser 

Referansene skal være med på å underbygge det faglige innholdet i prosjektet. Påstander skal 

underbygges med referanser.  
 


