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Att ställa frågan om frågeställningen 

Johan Axelsson, Fysiska Institutionen, Avdelningen för Atomfysik, LTH, Fredric Bauer, Institutionen för Kemi-
teknik, LTH, Christian Hulteberg, Institutionen för Kemiteknik, LTH, So�a Waldemarsson, Institutionen för 
Immunteknologi, LTH

Enligt examensmålen för civilingenjörsexamen i examens-
ordningen ska varje student “visa förmåga att med helhets-
syn kritiskt, självständigt och kreativt identi�era, formu-
lera och hantera komplexa frågeställningar”, vilket också 
fastslås i kursplanen för examensarbeten inom civilingen-
jörsutbildningarna vid LTH. Det är enligt dessa mål tyd-
ligt att studentens utveckling av ett särskilt förhållningssätt 
till frågeställningar är en viktig del i att bli civilingenjör. 
Då frågeställningen i de uppgifter studenten genomför i 
kurserna under utbildningen oftast är de�nierad av lära-
ren har studenten, efter �era års högre utbildning, en be-
gränsad vana av att resonera kring och formulera en tydlig 
frågeställning. I ett projekt inom den högskolepedagogiska 
kursen Handledning i teori och praktik undersökte vi hur 
detta speglas i examensarbeten, genomförda under de se-
naste åren på sju olika institutioner. Vi identi�erade detta 
som ett viktigt utvecklingsområde för handledare av exa-
mensarbeten inom civilingenjörsutbildningarna på LTH.

Då civilingenjörsutbildningen be�nner sig i spänningen 
mellan det tillämpade och yrkesinriktade å ena sidan, samt 
det teoretiska och akademiska å andra sidan, frågar vi oss 
om det kan vara så att det �nns brister i undervisningen i 
generella kompetenser som vetenskaplig metodik och tradi-
tion då fokus ofta läggs på att lösa konkreta, tillämpade 
problem. Civilingenjörer arbetar ofta med olika former av 
utveckling, såväl inom näringslivet, som de som fortsätter 
inom akademin. Det är därför mycket viktigt att civilin-
genjörer vid examen är vana att förhålla sig till komplexa 
frågeställningar. Att knyta ihop detta i ett forskningsför-
beredande examensarbete har visat sig vara svårt, en er-
farenhet som dragits även inom andra yrkesutbildningar 
[1]. Detta påverkas också av ingenjörsvetenskapernas till-

lämpade karaktär och att det vid examensarbeten på LTH 
ofta �nns externa intressenter - företag som, inom ramen 
för ett examensarbete, vill lösa speci�ka problem. Då exa-
mensarbetet ofta ger chans till ett första jobb kan studenten 
vilja låta företagets intressen gå före utbildningens, vilket 
handledare och examinator på universitetet måste arbeta 
för att balansera.

Att formulera tydliga forskningsfrågor är viktigt oavsett 
ämne och typ av studie då de ger en kort, kärnfull beskriv-
ning av ämnets relevans. Litteraturen om just forsknings-
frågor är dock mycket begränsad, speciellt för empiriska 
studier, i förhållande till mängden generell litteratur om 
forskningsmetodik [2]. Forskningsfrågans syfte är att över-
brygga gapet mellan forskningsproblemet och metoden och 
bör tydligt beskriva att ämnet är forskningsbart, samt re-
�ektera över vilka områden som är relevanta för det givna 
forskningsfältet. För kvalitativa studier bör forskningsfrå-
gan adressera fem av sex följande element: vem, när, var, 
hur, vad och varför [3] och i kvantitativa studier används 
forskningsfrågan för att identi�era målpopulationen, iden-
ti�era variablerna och vad vi vill lära oss om dem [4]. I 
granskningen fokuserade vi på hur frågeställningen identi-
�erats, det vill säga hur problemets vetenskapliga och tek-
niska kontext beskrivs, hur frågeställningen formulerats i 
form av konkreta och tydliga forskningsfrågor, hur fråge-
ställningen hanterats, vilket begränsades till avgränsningar 
av ämnet samt slutsatser som tydligt återkopplar till fråge-
ställningen.  

Vår erfarenhet från det material vi har gått igenom är att de 
�esta examensarbeten producerade på LTH är av hög kva-
litet och väl utförda arbeten, men att detta inte framgår om 
arbetet inte presenteras på ett tillfredsställande sätt. Resul-

Hur kan examensarbeteshandledare arbeta för att stärka studenternas 
förmåga att hantera frågeställningar?

So, to return to the question of whether bad writing is just 
bad writing or also bears witness of poor understanding, 
I would like to rephrase the question slightly: what do we 
gain from serious integration of writing and communica-
tion tasks in content courses across higher education pro-
grams and courses? !e answer to this is that such inte-
gration composes a win-win scenario for higher education 
pedagogy. When students work with texts to suit di"erent 
audiences and contexts, they ultimately approach content 
matter from di"erent angles. Such �exibility of vision and 
approach stimulates critical thinking, one of the key stra-
tegies for deep approaches to learning. As re�ected in this 
issue of Lärande i LTH, LTH is beginning to build on such 
insights both at the undergraduate and graduate levels. 
Let’s continue that work. 
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taten och deras relevans riskerar att gå förlorade. Frågefor-
muleringen är avgörande för en rapports kvalitet, både för 
läsbarheten och för att i slutändan kunna dra tydliga och 
korrekta slutsatser, vilket kan ses som avgörande för hur 
lyckat ett projekt blivit totalt sett. Många examensarbeten 
vid LTH utförs i samarbete med industripartners. Detta är 
ett mycket värdefullt samarbete genom att det ger en chans 
för studenter att få en inblick i företagsvärlden och etablera 
kontakter för framtiden. Vi har dock sett en tendens att 
rapporterna från arbeten utförda i samarbete med en in-
dustripartner redovisar den vetenskapliga bakgrunden och 
frågeställningen mindre tydligt än arbeten handledda ute-
slutande på institutionerna. Examensarbeten inom akade-
min utgör dock ofta en mindre del av större forskningspro-
jekt. Då �nns det en risk, precis som med projekt utförda 
i samarbeten med industripartners, att studenten får fråge-
ställningen serverad av handledaren istället för att själv få 
tid att identi�era och förstå problemet som ska lösas. 

Ofta formulerades introduktionen genom tydliga under-
rubriker såsom bakgrund, syfte och avgränsningar vilket 
verkar hjälpa studenten att tydliggöra frågeställningen för 
sig själv och strukturera skrivandet. Vi såg exempel på hur 
frågan var tydligt given och sedan uppdelad i underdelar 
som de�nierade vilka steg som avsågs lösas och hur. Detta 
bidrar till tydligheten och innebär en e�ektiv utgångspunkt 
för att skriva diskussionen genom att bit för bit klargöra hur 
delmålen uppnåtts och referera tillbaka till introduktionen. 
Då avgränsningar i arbetet angavs, vilket var förhållandevis 
ofta, såg vi att ett välde�nierat syfte ofta ledde till att av-
gränsningarna blev tydliga. Detta pekar på att för att kun-
na beskriva vilka avgränsningar som har gjorts så kräver 
det att studenten är väl förtrogen med problemställningen.

Kopplingen mellan problemformulering och slutsats hade 
ofta stora brister då slutsatserna mer var skriva som dis-
kussion om resultat. Istället borde en tydligare återkopp-
ling till forskningsfrågorna i introduktionen ha gjorts. Det 
kan mycket väl vara så att det blir lättare att göra denna 
koppling om speci�ka frågor ställs upp som sedan besvaras 
i slutsatskapitlet.

Handledaren har ett stort ansvar under hela projektets 
gång, men kanske viktigast under uppstartsfasen då pro-
blemformuleringen skall de�nieras. Detta tar tid, men vi 
tycker, med stöd i litteraturen (se [5] och [6]), att en hand-
ledare bör låta studenten formulera problemet själv, efter 
diskussioner med handledare och andra. Handledaren har 
en guidande roll och ska dela med sig av sina insikter utan 

att för den skull styra projektet. Genom detta uppnås för-
hoppningsvis att studenten tydligt känner ett ägande av 
det egna projektet vilket leder till ett ökat ansvarstagande. 
De brister vi såg med avseende på problemformuleringen 
i de examensarbeten som analyserades kan delvis bero på 
för stort in�ytande av externa intressenter eller handledare. 
Bedrivs examensarbetet på ett företag är projektet oftast re-
dan tydligt de�nierat och den stora biten blir att sätta sig 
in i metodiken. Risken är då att alltför lite tid läggs på att 
formulera problemet på ett kritiskt och självständigt sätt. 
Samma fenomen kan förekomma på universitetet där exa-
mensarbetet kan vara en del av ett större forskningsprojekt. 
Det �nns alltid någon i bakgrunden som är intresserad av 
resultaten. Den eller de personerna har en god inblick i 
forskningsfrågan och studentens egen problemformulering 
kan således bli bristfällig. Det är stor skillnad på att få en 
frågeställning förklarad för sig jämfört med om man de�-
nierar den själv.

Det åligger oss på universitetet att som handledare ta ut-
bildningsansvaret och också förse studenten med verktyg 
för en ökad medvetenhet och förståelse kring komplexa frå-
geställningar för att kunna förstå, lägga upp och presentera 
sitt arbete i text på ett tillfredsställande sätt. Vi identi�e-
rade detta som ett viktigt utvecklingsområde för handle-
dare av examensarbeten inom civilingenjörsutbildningarna 
på LTH, som dock också kan komma att behöva stöd av 
nya strukturer och systematiska åtgärder för att möjliggöra 
att gemensamma mål ska kunna uppnås för hela fakulteten. 
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”För civilingenjörsexamen skall studenten

 - visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt 

frågeställningar...”
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