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Varför är det viktigt att en
Skogsmästare
kan skriva vetenskapligt?

1. För det är ett examinationsmål för Smsk + alla SLU-utbildningar;
2. För att kandidatarbetet kräver det;
3. Rektorn vill öka vet.skrivande ännu mer vid SLU:s utbildningar fram till 2020;
4. Ger dig verktyg att bekämpa ”alternativ kunskap” och själv kunna kritiskt granska
påståenden senare i livet!

Att skriva Inledningen
i en vetenskaplig rapport
”Inledningen skall ge en bakgrund till problemområdet som behandlas.
Bakgrunden kan utgöras av t.ex. en kort historik och en redovisning av var
utvecklingen står inom området eller eventuell teori. Inledningen bör på ett
naturligt sätt utmynna i en beskrivning av syftet med studien och av nödvändiga
avgränsningar av problemet.
Fördelaktigt är om specifika frågeställningar eller hypoteser kan formuleras.”

ref: Bergström, D. 2017. Skrivinstruktioner för examens- och seminariearbeten vid SBT.
Inst. för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå.

Inledningen
• Max 3 sidor;
• Verbtempus: presens +
preteritum;
• Referenser i text kommer så
nära påståendet som möjligt

(ibland mitt i meningen, men absolut
senast vid slutet av meningen);

• Dispositionen följer tratten
(från en bred introduktion snävar
man in mot syftet).

Ett exempel på en kärnfull
problembeskrivning
Bakgrund
Problemet
Varför viktigt

Vad vi vet

Tidigare studier

Ett exempel på en kärnfull
problembeskrivning

Lägg märke till de
korta, kärnfulla
meningarna + hur
referenser används
för att underbygga
resonemanget!

Jakobsson & Nilsson 2015.
Faktorer som påverkar valet
av kranavställning vid
rundvirkestransporter hos
Holmen Skog AB. SLU exjobb.

-Korta, kärnfulla meningar;
-Referenser efter varje partikulärt
påstående;
-Referenser från vetenskapliga källor
inkl. vetenskapliga artiklar;
-Logisk struktur (som går från
generellt till specifikt);
-Verbform presens (ger känsla av
aktualitet).

Ytterligare
exempel på
en kärnfull
problembeskrivning

Andersson, M. 2018. Arbetsresultat efter
markberedning med en tvåhövdad hängande
testbänk med inversfunktion.
Skogsmästarskolan, SLU. Examensarbete.

Att skriva Syftesmeningen
”Syftet är den viktigaste delen i inledningen eftersom syftet styr vad som rapporten
skall handla om. Formulera gärna ett riktningsmål samt flera mer
specifika delsyften.
Var precis för att avgränsa ditt arbete, men var beredd att det kan ändras
[före datainsamlingen].”

Mål
Syfte
Hypotes
ref: Bergström, D. 2017. Skrivinstruktioner för examens- och seminariearbeten vid SBT.
Inst. för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå.

Att skriva Syftesmeningen
”Syftet anges stringent i en eller två meningar.
Använd operativa termer (undersöka, analysera, jämföra, osv).
Skriv precist för att avgränsa ditt arbete, dvs. inget luddigt.”

Mål

Generell tillämpning
av kunskapen

Syfte

Anger vad din resultatdel skall handla om

Hypotes

Hjälper dig ta
ställning till dina
resultat

Man behöver inte
ha alla dessa 3 men
exjobben måste ha
en syftesmening.
Den guidar er i ert
arbete!

ref: Athanassiadis, D. 2017. Anvisningar till Försöksplan för Kandidatarbeten.
Inst. för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå.

Exempel på syftesmening
En mening 1
Syftet med denna studie var att utifrån Stora Enso Skogs befintliga uppföljningsdata
identifiera och analysera faktorer som påverkar driftskostnader för skördare.

Två meningar 2

Syftet

Syftet med denna studie är att undersöka skogsbolags, skogsvårdsentreprenörers
samt avverkningsentreprenörers attityder till mekaniserad plantering och röjning.
Ett delsyfte är att undersöka om det finns några skillnader i attityder mellan norra
(Västerbotten) och södra (Småland) Sverige.
Delsyfte

Vestling, B. 2012. Kostnadspåverkande faktorer
för skördare. SRH, SLU, Umeå. Arbetsrapport 384.
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Järlesäter, M. & Jönsson, A. 2013. Skogsbolags och
entreprenörers attityder till mekaniserad plantering och röjning.
SLU, Umeå. Kandidatarbeten i skogsvetenskap 2013:23.
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Exempel på syftesmening

Lista
Syftet med studien var att undersöka utvecklingstrender för engreppsskördare
och engreppsaggregat som har marknadsförts i Sverige från de första
tillverkade modellerna år 1981 till de nyaste modellerna år 2015 avseende:
• Motoreffekt i relation till totalvikt
• Kranens lyftmoment i relation till totalvikt
• Medelmarktryck
• Maximal fälldiameter i relation till vikt på engreppsaggregat
• Matningshastighet

Persson, D. 2016. Engreppsskördarens tekniska utveckling.
SBT, SLU, Umeå. Arbetsrapport 7.

