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KURSPLAN 
Skogsbrukstekniker 15/16, 300 p  

 

Kurser 
 

Avverkningsteknik                                               35 p 

Transportteknik                                                 35 p 

Lärande i arbete-med inriktningar                        80 p 

Ekonomi och entreprenörskap-lagar och avtal                   40 p 

Företagsledning-organisation-kommunikation                  25 p 

Skogsskötsel                                                                    30 p 

Skogens natur och miljökunskap-traktplanering   20 p  
 

Service, underhåll och felsökning    20 p 
 
Skogsråvaror och sortiment                                                      15 p 
                  __________________________________________________________               
 
Totalt antal poäng                        300 p 
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Kurs:  Avverkningsteknik 
Poäng:  35 p  
 
Syfte 
Kursen skall ge möjlighet till yrkesmässig användning och tillämpning av 
fördjupande kunskaper i att planera och utföra maskinell avverkning med aktuella 
arbetsmetoder och maskiner. Kursen skall även ge fördjupad kunskap om 
uppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning av utfört arbete. Kursen ska ge 
färdigheter i att använda GIS-applikationer, avancerade maskindatasystem, 
gallringsmetoder och skogsbränslehantering. 
Kursen ska ge kunskap och färdighet för att arbeta i och leda ett modernt 
organiserat maskinarbetslag i skogen. 
 
 
 
Mål  
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Utföra arbete med avverkningsmaskin på ett för mark och bestånd biologiskt 
tillfredställande sätt. 
Planera och sätta upp mål för arbetet samt följa upp arbetsresultatet 
Tillämpa säkra, effektiva och ergonomiskt riktiga arbetsmetoder vid körning och 
upparbetning med avverkningsmaskin. 
Konstruera och justera prislistor med hjälp av moderna ADB system (SilviA) 
Utföra vanligen förekommande rutiner i ett datorbaserat apteringssystem i en 
avverkningsmaskin. 
Redogöra för principerna för datorstyrd aptering. 
Föreslå lämpliga åtgärder för virkesskydd 
Göra en skadeinventering i gallring 
Utföra förekommande planerings och uppföljningsarbeten i ett modernt arbetslag kring 
en avverkningsmaskin. 
 
Arbetsformer 
Praktisk färdighetsträning, föreläsningar, själv- och litteraturstudier. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska prov och skriftliga tentamen. 
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs:  Transportteknik 
Poäng:  35 p  
 
Syfte 
Kursen skall ge specialiserade kunskaper i virkestransport med skotare  
Kursen skall ge specialiserade kunskaper om skogsmaskiners olika 
användningsområden, konstruktion och service. Kursen skall även ge fördjupad 
kunskap om planering, uppföljning, kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning av 
utfört arbete, i syfte att undvika körskador och spårbildning. 
Kursen ska ge kunskap och färdighet för att med modern teknik och digitala 
hjälpmedel arbeta i och leda ett modernt organiserat maskinarbetslag i skogen. 

 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Utföra terrängtransport av virke 
Tillämpa säkra, effektiva och ergonomiskt riktiga arbetsmetoder vid körning med 
terrängmaskiner 
Utföra service och underhåll enligt instruktion och tillsynsschema 
Ha kunskap om hur skador på mark och kvarvarande bestånd kan undvikas 
Planlägga virkesavlägg med hänsyn till virkessortiment och vidaretransport 
Leda ett modernt skogligt arbetslag 
Planera och sätta upp mål för arbetet samt följa upp arbetsresultatet 
Ha kunskap om kostnader och intäkter i samband med avverkning 
Ha kunskap om hur ett arbetslag för mekaniserad avverkning fungerar 
 
Arbetsformer 
Praktisk färdighetsträning, föreläsningar, själv- och litteraturstudier. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska och teoretiska övningar där uppnådd färdighet 
fortlöpande prövas samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.   
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Lärande i arbete – med inriktningar 
Poäng: 80 p  
 
Syfte 
Kursen ska ge de studerande möjlighet att praktiskt tillämpa förvärvade kunskaper 
från den skolförlagda delen. Det finns två inriktningar ; ”drivningsteknik”, eller 
”skogsbruket som arbetsplats”. 
Drivningsteknik ska ge de studerande erfarenhet genom arbete med 
avverkningsmaskiner och transportmaskiner och medverka i och leda målstyrda 
arbetslag. 
Skogsbruket som arbetsplats ger fördjupade kunskaper och erfarenheter genom 
arbete, ledning och medverkan i målstyrda arbetslag och kunskaper om 
skogsföretaget och dess ledning. Planering och skogsvård kan även ingå i denna 
inriktning. 
Inriktningarna kan väljas av den studerande beroende på val av framtida yrkesroll. 
Lia-perioden ska också bidra till att utöka den enskildes kontaktnät och CV 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna  
Förstå vikten av att tillämpa ett situationsanpassat ledarskap samt betydelsen av att 
använda en rak och tydlig kommunikation. 
Självständigt och i grupp utföra på LIA-platsen förekommande arbetsuppgifter.  
Redogöra för LIA-företagets organisation utifrån dess olika verksamhetsområden. 
Utöka det personliga kontaktnätet och cv. 
 
Arbetsformer 
Den studerande ansvarar själv för att hitta lämpliga LIA-platser. Kursen utgörs både av 
handledarledd och mera självständig studietid utifrån de arbetsuppgifter som finns på 
respektive LIA-plats.  
 
Examinationsformer 
Examination sker genom att handledaren på LIA-platsen lämnar ett skriftligt omdöme 
om den studerandes arbetsinsatser. Efter LIA-perioden genomför den studerande en 
muntlig rapportering i seminarieform. Utbildningsledaren har under LIA-tiden 
fortlöpande kontakt med såväl den studerande som med handledaren på LIA-platsen.  
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Ekonomi och entreprenörskap-lagar och avtal  
Poäng: 40 p 
 
Syfte 
Kursen syftar till att ge den studerande god kunskap om och färdighet i hur man 
startar och driver och utvecklar mindre och medelstora företag inom skogsområdet 
på ett ekonomisk, resurseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Detta innebär 
kunskaper i redovisning, budgetering, kalkylering, finansiering, marknadsföring 
samt personalekonomi. Kursen ska ge kunskaper i avtalsjuridik, upphandling samt 
lagar inom arbetsmiljö. 
 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Beskriva huvuddragen i den ekonomiska utvecklingen och dess drivkrafter 

Beskriva vad som kännetecknar olika företagsformer och bedöma konsekvenser av val av 

företagsform 

Organisera ekonomisystemet i små företag så att det ger ett fungerande redovisnings- och 

beslutsunderlag 

Redogöra för villkor och former för kapitalanskaffning  

Utföra olika arbetsuppgifter i samband med kalkylering, budgetering, bokföring, 

driftsuppföljning och ekonomiska analyser för ett mindre avverknings- eller 

skogsvårdsföretag  
Beskriva betydelsen av den internationella marknaden för svenska skogsföretag 

Redogöra för vilka aktörer och organisationer som är verksamma inom svenskt skogsbruk 

Känna till de arbetsrättsliga avtal och regler som berör skogsbruket 

 
Arbetsformer 
Praktisk färdighetsträning, föreläsningar, själv- och litteraturstudier. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
 



                                                  
___________________________________________________________________________ 

 
Kurs:  Företagsledning-organisation-kommunikation 
Poäng:  25 p  
 
Syfte 
Kursen syftar till att ge den studerande goda kunskaper och färdigheter i hur man 
driver och utvecklar ett mindre företag med avseende på ledarskap, 
personalutnyttjande och kundvård. Ledarskap, lagarbete och medarbetarskap är 
viktiga begrepp i denna kurs, liksom kommunikation, kundbemötande, 
konflikthantering, jämställdhet och etnisk mångfald. 
Kursen ska även ge goda kunskaper i att leda och arbeta i målstyrda arbetslag och 
att utveckla företaget genom kompetensutveckling. 
 
 
Mål 

Kunna redogöra för betydelsen av olika ledarstilar och dess påverkan på en grupps 
effektivitet och psykosociala klimat. Förstå betydelsen av en tydlig kommunikation 
och dialog för att bla nå ut med information till och få återkoppling från medarbetare 
och uppdragsgivare. 

Förstå hur konflikter mellan människor uppstår samt hur dessa förhindras, bemötes 
och löses. 

Kunna tillämpa avtal och lagar som berör arbetsrätt, anställning, arbetstider, löner 
och arbetsuppgifter. 

Kunna redogöra för grundläggande projektmetodik samt kunna formulera mål, 
planera, organisera, fördela ansvar. 

Kunna genomföra, presentera och utvärdera projekt. 

Kunna redogöra för de utvecklingsmöjligheter inom praktiskt skogsbruk som mångfald 
beträffande tex kulturell bakgrund, kön, ålder och erfarenhet kan skapa. 
 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner samt praktiska övningar. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom aktivt deltagande samt genom skriftliga tentamen. 
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Skogsskötsel  
Poäng: 30 p  
 
Syfte 
Kursen ska ge kunskaper för att yrkesmässigt kunna välja, planlägga, genomföra 
samt följa upp olika skogsskötselåtgärder. Kursen ska ge kunskaper och insikter för 
att analysera åtgärderna i förhållande till skogsvårdslagens krav och riktlinjer, 
ståndortens förutsättningar och ekonomiska krav. Kursen ska ge kunskaper i 
skogsuppskattning. Samt ge specialiserade kunskaper i att använda 
motormanuella redskap enligt branschens säkerhets och certifieringskrav för 
yrkesmässigt arbete. 

 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Planera för att sköta och avveckla bestånd på 
ett biologiskt tillfredsställande sätt och med hänsyn till miljö 
och ekonomi 
Ha kunskap om system och metoder för avverkning och skogsvård 

Samla in och bearbeta data för enskilda träd, bestånd och 
markförhållanden 
Fastställa ståndortsindex med hjälp av ståndortsfaktorer och övre höjd 
Ha kunskap om skogsvårdslagens regler för beståndsvård och beståndsavveckling 
Analysera kostnader och intäkter vid åtgärder i skogsbruket 
Använda aktuella karttyper samt upprätta kartskisser i olika skalor 
Använda gallringsmallar 

Känna till principerna för stamval i röjning och gallring 
Använda motormanuella redskap enligt branschens säkerhets och certifieringskrav 

 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, exkursioner. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska prov samt skriftliga tentamen.  
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs: Skogens natur och miljökunskap-traktplanering 
Poäng: 20p  
 
Syfte 
Kursen ska ge kunskaper om hur hänsyn tas till natur – miljö, kulturvård och vikten 
av biologisk mångfald i de arbetsuppgifter som tilldelats maskingrupper i 
skogsnäringen. Logistik och körplanering med hänsyn taget till såväl miljö som 
ekonomi. 
Kursen ska ge kunskaper i att analysera miljökonsekvenser av den egna 
verksamheten samt utforma åtgärdsförslag i enlighet med branschens 
certifieringskrav. 
 
 
Mål 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Planera för basstråk vid avverkningsarbete med tanke på bärighet och ekonomi 
Identifiera skogliga biotoper och naturvärdeselement 
Ha kunskap om för skogsbruket tillämpliga delar av botanik, zoologi och entomologi 
Ha kunskaper om olika former av skoglig markanvändning i nutid och i ett historiskt 
perspektiv 
Ha insikt i skogsbrukets roll i ett kretsloppssamhälle 
Ha kunskap om för skogsbruket tillämpliga delar av miljöskydds- och 
naturvårdslagstiftning 
Ha kunskap om för skogsbruket- skogsindustrin vanliga miljöpraktiska tillämpningar, 
kvalitetssäkringssystem och certifieringsmetoder 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller praktiska övningar, föreläsningar och exkursioner. 
 
Examinationsformer 
Examination sker genom praktiska prov och skriftliga inlämningsuppgifter.  
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs:  Service, underhåll och felsökning 
Poäng:  20 YH-poäng 
 
Syfte 
Kursen ska ge de färdigheter som krävs för service, felsökning och mindre 
reparationer av skogsmaskiner. Kursen ska ge kunskap om vad väl fungerande 
service och regelbundet underhåll betyder för kvalitet i arbetet och ekonomi i 
företaget. 
 

 
Mål  
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 
Redogöra för vanligen förekommande avverkningsmaskiners konstruktion och dess 
betydelse för maskinens egenskaper 
Utföra systematiskt felsökning med hjälp av, felsökningsscheman, symbolscheman, 
sprängbilder och avverkningsmaskinens datorsystem 
Utföra de underhålls och reparationsarbeten som normalt åligger föraren 
Känna till betydelsen av regelbunden service och underhåll ur ett ekonomisk och 
ergonomiskt perspektiv 
Vidta åtgärder för att minimera skador för natur och miljö vid reparationer och 
underhåll i fält 
Tillämpa gällande miljö och säkerhetsföreskrifter 
Känna till och kunna förebygga risker i arbetet 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller praktiska övningar, föreläsningar och själv- och litteraturstudier. 
 . 
 
Examinationsformer 
Examination kommer att ske genom praktiska prov och skriftlig tentamen 
 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 
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Kurs:  Skogsråvaror och sortiment                                                       
Poäng:  15 YH-poäng 
 
Syfte 
Kursen skall ge kunskaper om skogsbranschens olika sortiment och vad som styr 
efterfrågan på dessa. Kursen ska ge förmåga att bedöma olika virkeskvaliteter, 
utföra aptering och göra beräkningar av virkesvolymer. 
Kursen ska ge förmåga att kunna kontrollera och säkerställa virkesflödet utifrån 
kundens gjorda beställningar. Att ge förslag på optimering av virkesvärdet 
beroende på skogens egenskaper och marknadens efterfrågan. 
 
 
Mål  
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna 
Bedöma virkeskvaliteter och dess olika användningsområden 
Utföra ekonomisk aptering 
Ha kunskap om vilka olika måttenheter som används vid handel av våra skogsprodukter 
Redogöra för skogens råvarusortiment och vad som styr efterfrågan på dessa 
Känna till de försäljningsformer som används vid försäljning av rotstående skog 
Förstå betydelsen av virkesflödet från skogen till industrin 
Göra volymsberäkningar och ekonomiska beräkningar av olika sortiment 

 
 
Arbetsformer 
Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, studiebesök. 
 
Examinationsformer 
Examination kommer att ske genom praktiska prov och skriftlig tentamen. 
Betyg 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG) används. 

 
 
 
 
 
 
 


