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CHECKLISTA FÖR FRÅGESTÄLLNING  
 
INFO OCH CHECKLISTA FÖR SKAPANDET AV FRÅGESTÄLLNING TILL GYMNASIEARBETE 

 

HUR SKAPAR MAN EN BRA FRÅGESTÄLLNING? 
 
Står du i början av ditt gymnasiearbete? Då kanske du funderar på vilket område du vill jobba 
med eller har redan bestämt dig. Det finns många spännande frågor att dyka ner i och ofta flera 
olika tillvägagångsätt för att få reda på svar. 
 
Efter att du hittat ett område som intresserar dig är nästa steg att fundera på saker som syfte, 
problemställning/ frågeställning, metod och material. Det är vanligt att först formulera ett syfte. 
Syftet är ofta brett och beskriver vad arbetet ska handla om i stora drag. Sedan kan man formu-
lera en eller flera frågeställningar som beskriver det man vill göra mer i detalj. 
 
Problemställning/ frågeställning 

En problemställning/ frågeställning behövs för att hjälpa dig hålla fokus i ditt arbete och för att 
läsaren ska hänga med i texten. Frågeställningen kan både vara en fråga att söka svar på eller 
ett påstående att undersöka. Ibland har man en huvudfrågeställning och flera delfrågor (men 
max 5 frågeställningar är bra). Frågeställningen fokuserar på varför och hur och kan exempelvis 
vara ”Jag studerar/ undersöker… för att ta reda på vilka/ hur/ varför… för att förstå varför/ hur/ 
vad.” Frågeställningen förfinas ofta under arbetets gång och tanken är att den besvaras i ditt 
arbete och att syftet då uppnås. 
 
Vidare kan det vara bra att definiera de begrepp som du använder i ditt syfte och frågeställning 
genom att till exempel använda definitioner från Nationalencyklopedin. På så vis blir din fråge-
ställning så precis som möjligt. 
 
Avgränsning 

En nyckel när det kommer till att skapa en bra frågeställning är att avgränsa sig. Ett vanligt sätt 
är att göra en jämförelse. Det kan till exempel handla om att avgränsa i tid genom att jämföra 
ett visst fenomen idag med hur det varit tidigare i historien eller att avgränsa utifrån plats och 
att jämföra ett visst fenomen på olika geografiska platser. Man kan också avgränsa genom att 
välja nivå på det man undersöker så som lokal, nationell eller global nivå samt att bara under-
söka vissa individer eller grupper. 
 
Fundera på vilka metoder det finns för att söka svar på eller undersöka det du vill. Frågeställ-
ningen kan ändras utifrån de metoder som står till buds. Du kan också se över om du har eller 
kan ordna det material och de verktyg som eventuellt behövs. 
 

Om du upptäcker att det redan har forskats mycket på just det ämne du har valt så gör det 
ingenting. Med exempelvis en ny vinkling av din frågeställning kan din undersökning ändå till-
föra något nytt.  
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Checklista 
 
Som hjälp på vägen att hitta en bra frågeställning kan du titta på punkterna i checklistan. 
Använd gärna checklistan som förberedelse inför ett eventuellt möte med din handledare/ men-
tor.   
 

 ja osäker 
nej/ 

inte än 

Jag har formulerat ett syfte som beskriver vad undersökningen 
handlar om och varför det är viktigt. 

£ £ £ 

Jag har fått en överblick över den information och forskning 
som finns inom det ämne jag valt genom att bland annat ha 
gjort en litteratursökning och läst vetenskapliga artiklar. 

£ £ £ 

Jag har ett nytt perspektiv på det område som jag undersöker. £ £ £ 

Det finns metoder för att svara på min frågeställning. £ £ £ 

Formuleringen av min frågeställning är anpassad efter den tids-
ram som jag har. 

£ £ £ 

Min frågeställning är lagom svår för att jag ska kunna arbeta 
med den utifrån de förutsättningar jag har. 

£ £ £ 

Jag har tillgång till det jag behöver, så som material, för att 
kunna undersöka det jag vill och svara på frågan. 

£ £ £ 

Frågan/ frågorna i min frågeställning är öppen och inte sluten. £ £ £ 

 
 
Tips! 

§ Våga tänka om och ändra dina formuleringar och frågor utifrån vad som är görbart.  
§ Kolla tidigare projekt på din skola och i Utställningen Unga Forskares kataloger och se 

hur de har formulerat sina frågeställningar. 
§ Sök samarbetspartners i form av företag eller universitet som kan vara en del av ditt 

arbete. Ibland vill dessa vara med och utforma din frågeställning. 


