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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 Sammanfattningen
i en vetenskaplig rapport
”Svensk och engelsk sammanfattning görs i slutfasen på arbetet.
Sammanfattningen skall innehålla introduktion, syfte, (mål), material och metoder,
huvudresultat och slutsats. Syftet är att ge läsaren möjlighet att snabbt sätta sig
in i studien och resultatet. Det är samtidigt nyttigt att träna på att kortfattat kunna
beskriva sitt arbete.
Sammanfattningen avslutas med Nyckelord, och det skall vara ord som inte
står i titeln, eftersom de redan finns och är sökbara (Epsilon kräver detta).
Engelsk Summary [Abstract] får vara längre, dock max. en A4 sida.”

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

Sammanfattning
• Max 250 ord (mindre än en A4 sida);
• Skall med god behållning kunna läsas helt fristående från rapporten
(ev. förkortningar måste definieras). Du kan alltså inte utgå från att
läsaren har tillgång till resten av din rapport;
• Innehåller en blandning av verbtempus, gärna
i följande ordning: presens, preteritum, presens;
• De viktigaste delarna är syftet och
huvudresultatet /slutsatserna.

• Nyckelord: minst 3 stycken
som inte finns i titeln!

Hur skriva?
Svara på Browns 8 frågor!

Brown’s 8 questions

1. För vem är sammanfattningen avsedd? (Lista 3 st potentiella läsare. Skriv deras
fullständiga namn och varför de borde vara intresserade att läsa din sammanfattning).

2. Vad gjorde du?
Svar (max 2 meningar, 50 ord):
3. Varför gjorde du det?
Svar (max 2 meningar, 50 ord):
4. Vad hände när du gjorde detta?
Svar (max 2 meningar, 50 ord):

Brown, R. 1994. The ‘big picture’ about managing
writing. Quality in postgraduate education. s: 90-109.

Hur skriva?
Svara på Browns 8 frågor!

Brown’s 8 questions

5. Vad betyder dina resultat i teorin?
Svar (1 mening, max 25 ord):
6. Vad betyder dina resultat i praktiken?
Svar (1 mening, max 25 ord):
7. Vad är huvudnyttan med din studie för läsarna (de tre personerna i fråga 1)?
Svar (1 mening, max 25 ord):
8. Vad återstår att lösa?
Svar (1 mening, max 25 ord):

Den här sista frågan kan utgå om man vill, och då
får man 1 mening till att lägga på punkt 6!
Brown, R. 1994. The ‘big picture’ about managing
writing. Quality in postgraduate education. s: 90-109.

Ett sammanfattningsexempel med bra,
översiktliga stycken (exakt 250 ord)
Bakgrund

Syftet

M+M

Huvudresultat

Slutsatser
Öhman 2013. Hjulskotarens
tekniska utveckling. SLU exjobb.

Nyckelord
-hjälper till att öka sökbarheten på din rapport;

-skall vara minst 3 ord som inte finns i titeln;
-kan exempelvis vara:
 synonymer till ditt ämnesområde
(underväxtröjning ↔ förröjning; produktivitet ↔ prestation)

 ord för bredare (smalare) kategorier av ditt ämnesområde
(tall  barrträd; gallring  avverkning; skotare  skogsmaskin)

 metodnamn
(tidsstudie; nuvärdeskalkyl; spillningsinventering)

Titel: Faktorer som styr valet av boggiband på skogsmaskiner
Nyckelord: intervju, entreprenörer, skördare, skotare, markberedare
Titel: Engreppsskördarens tekniska utveckling
Nyckelord: skördare, aggregat, avverkning

Obs: i obestämd
(böjnings-)form!

