
Poster (EX0846, EX0852, EX0859) 
 
En poster är ett bra sätt att presentera komplicerade saker på ett lättförståeligt sätt, och för 
att ge en snabb överblick: en slags annons. Gör den inbjudande att läsa och se på! 
 
Att göra en poster är ett obligatoriskt kursmoment. Postern ska sammanfatta masterpro-
jektets resultat. Motivet att göra en poster är att träna sig i att sammanfatta sitt master-
projekt populärvetenskapligt. Det viktiga är att postern kommunicerar begripligt till en 
betraktare.  
 
Att följa SLU:s mall för Thesis Day (se nedan) är inte obligatoriskt, den ska ses som en 
vägledning i att komprimera ett budskap. Du finner SLU:s generella instruktioner för en 
poster på Studentwebben. Den mall som SLU förmedlar är frivillig att använda, du kan välja 
en annan utformning.  
 
Lite fakta: 

• Utforma din poster så att den kommunicerar begripligt till en betraktare. 
• Läs Kommunikationsavdelningens tips för att göra en vetenskaplig poster, se 

Studentwebben. 
• Postern ska vara i format A1 eller A2, men inte A3 (som är för litet). För SLU Thesis 

Day gäller att postern ska vara i stående format, max 70 cm bred och max 120 cm 
hög (standardmåttet för SLU Thesis Day är 70x100). 

• Görs i Power Point (eller annat program), och konverteras till tryckbar pdf. 
 
Postern ska lämnas in digitalt samt hängas upp på anvisad plats (t ex i korridoren) på 
examinationsdagen. Mejla postern som en pdf till marie.larsson@slu.se, senast samma dag 
som du presenterar ditt masterprojekt. 
 
Krav för godkänt kursmoment: Inlämnad och godkänd populärvetenskaplig poster. Postern 
bedöms med godkänd eller icke godkänd. 
 
SLU Thesis Day 
 

SLU bjuder in alla studenter som gör sitt masterprojekt under läsåret till en SLU Thesis Day i 
slutet av varje läsår. För aktuellt datum i år, se Studentwebben. Syftet med dagen är att 
sprida kunskap om SLU-studenters examensarbeten för en bredare allmänhet genom 
posterutställningar och muntliga presentationer och samtidigt ge universitetet tillfälle att 
hedra våra studenter som snart är klara med sina studier. Att delta med en poster i SLU 
Thesis Day är ett erbjudande och en möjlighet, men inte obligatoriskt. 
 
På Studentwebben finner du information som riktar sig till alla masterprojektstudenter vid 
SLU. Kommunikationsavdelningen har gjort en mall för en poster. De har också gjort ett 
dokument ”Tips för att göra en vetenskaplig poster”. Mall samt tips finns att tillgå på 
Studentwebben. 
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