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1

Introduktion

Av projektets fem delar är detta den femte och sista delen, vilken behandlar
avsnittet diskussion.
Efter den objektiva presentationen av resultaten och den lika objektiva analysen är det i diskussionen som dessa ska värderas. I diskussionen ska författarens
egna slutsatser av resultaten presenteras; det är viktigt att diskutera tillförlitligheten
hos resultaten, denna beror på metoden som använts för att uppmäta resultatet
och beroende på tillförlitligheten kan olika slutsatser dras. Generaliserbarheten
hos resultaten ska också diskuteras. Resultat kan gå att generalisera, beroende
på utformning, men ibland kan de vara alldeles för specifika för att detta ska gå
att göra.
Det ska också diskuteras huruvida undersökningen uppfyller syftet och besvarar frågeställningen. Det är i samband med detta resonemang som slutsatsen
dras, alltså den konkreta sammanfattande besvaringen av frågeställningen.
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Läsanvisningar

Som stöd, utöver kurslitteraturen, har ni även kapitel 7 i Rapportmall för tekniska rapporter [1].
∗ Detta verk är tillgängliggjort under licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5
Sverige (CC BY-SA 2.5 SE). För att se en sammanfattning och kopia av licenstexten besök
URL http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/.
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3

Genomförande

I denna inlämningsuppgift ska du skriva diskussionsavsnittet till rapporten i din
undersökning. Om du använder rapportmallen för LATEX som finns i lärplattformen,
då är det filen discussion.tex som du ska skriva i. Avkommentera motsvarande
\includeonly-rad i report.tex. Glöm inte att kommentera bort den för tidigare
avsnitt. Använd även draft som alternativ för dokumentklassen.
Det är nu du ska värdera dina resultat, är de tillförlitliga? Detta avgör
du genom att kritiskt granska din undersökningsmetod. Hur spelar din undersökningsmetod in på resultatet, tror du att resultatet skulle ha varit annorlunda om du använt ett annat metodval?
Du kan därefter gå vidare genom att diskutera huruvida undersökningen har
uppfyllt det uppställda syftet och besvarat frågeställningen. De konkreta svaren
på frågeställningen, och hur tillförlitliga dessa är, skriver du som en slutsats för
undersökningen.
Du kan därefter avsluta diskussionsavsnittet med några förslag på vidare
forskning: finns det något relaterat som skulle vara intressant att vidareutveckla
denna undersökning till?
Viktigt att påpeka är att alla frågor i frågeställningen ska besvaras. Dock
kan det visa sig att någon av frågorna inte går att säkert besvara med den
använda metoden, då ska detta tas upp i och eventuellt förslag för hur denna
kan besvaras ska ges.
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Examination

För att examineras på denna uppgift ska du lämna in ett PDF-dokument med
ett diskussionsavsnitt för din undersökning enligt ovan.
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