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TIDSPLAN FÖR GYMNASIEARBETET  
 
TIDSPLAN FÖR GYMNASIEARBETET MED EXEMPEL PÅ DEADLINES OCH DELMÅL  

 

VARFÖR BEHÖVS EN TIDSPLAN?  

När man jobbar i projektform behövs en tidsplan för att säkerställa att man hinner göra det man 
ska i rätt tid och på så vis uppnå sina mål. Denna tidsplan har både en övergripande struktur 
och har delmål. Den sträcker sig månad efter månad över årkurs 2 och 3 på gymnasiet. Du som 
elev kan lägga in ännu fler delmål och höra med din handledare om de datum som gäller på 
just på din skola för att göra planen individanpassad. Tips! För över innehållet i denna mall 
direkt till din kalender. 

 

 

Åk 2 feb Besöka lokal semifinal inom Utställningen Unga Fors-
kare. Prata med din lärare och se datum på Unga Fors-
kares hemsida  

 mars Besöka lokal semifinal och finalen av Utställningen 
Unga Forskare 

 april Spåna på projektidé 
 
Mål: Gör idéskiss 
 
Tips! Kolla kataloger från Utställningen Unga Forskare 
och läs gamla projektrapporter. Se även filmer från 
SIYSS (Stockholm International Youth Science Semi-
nar) för inspiration till forskning, frågeställningar och 
metodik.  

 maj Börja leta källor som angränsar till din idé. Vad har 
andra gjort på liknande ämnen? Är det något du kan 
bygga vidare på? Eller finns det någon aspekt som 
ingen har undersökt?  
 
Gör litteratursökning samt läs vetenskapliga artiklar 
 
Mål: Formulera syfte 

 maj-aug Om du vill göra ett projekt som är knutet till en viss tid 
på året (till exempel biologiprojekt) kan du behöva göra 
resultatinsamling redan under sommaren 

Åk 3 aug Boka in avstämningar med din handledare  

 aug Mål: Formulera din frågeställning  
 



 

Tidsplan för gymnasiearbetet © Unga Forskare 2 | 2 

Tips! Läs och bocka av Unga Forskares ”Checklista för 
frågeställning” 

 sept Gör du ett teknikprojekt? Ansök om bidrag från Per 
Walléns minnesfond hos Unga Forskare 
 
Mål: Skriva metoddel 

 okt-nov Resultatinsamling och skriv på teoridel 

 dec Mål: Skriv klart resultat och teoridel 

 dec Inspiration! Titta på livestream SIYSS (Stockholm In-
ternational Youth Science Seminar) 

 jan Skriv diskussion och abstract 

 jan-feb Anmäl ditt projekt till Utställningen Unga Forskare 

 feb-mar Skriv klart eventuella delar som du inte hunnit klart 
med än 
 
Mål: Lämna in en version av ditt arbete till handledare 

 mars Slutseminarium och opponering  

 april Slutversion av gymnasiearbetet lämnas in 

 

 

Länkar  

 

 

 

 

 

https://ungaforskare.se/utstallningen/ 

http://www.ungaforskare.se/siyss/ 


