
  
  

  

Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi  

  

Kursens namn:  

 Logistiska teorier och deras 
tillämpning 

Ladokkod:  
 41L03L 

Antal högskolepoäng: 7,5Hp 
  

Period (ex P1 2018):  
 LP2-19 

Inom program alt. fristående kurs:  
 Industriell ekonomi logistikingenjör 

 

  

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen  

8 studenter (av totalt 31 svarade) Enkät är på svenska vilket omöjliggjorde för 6 deltagande 
internationella studenter att delta i enkäten. Svarsfrekvens 8/25=32% 

Analys av:   

Studenternas resultat och prestationer  

Närvaro vid föreläsningar c:a 40-50%, samt bristfällig användning av kurslitteraturen resulterade i att 
endast 25% av studenterna klarade tentamen.  
Låg närvaro under föreläsning i akademiskt skrivande/ metod visade sig i form av bristfälliga 
kunskaper i att tex strukturera ett vetenskapligt arbete, använda referenser, och ett akademiskt språk. 
Bristande kunskaper i akademiskt skrivande/ metod medförde att inlämningsdatum för slutversion 
av projektrapport fick skjutas fram för 4 (av 10) grupper.  

Innehåll, undervisningsformer och examination  

 Kursen består 8 föreläsningar, a’ 40 pp-bilder/ föreläsning. Under föreläsningarna har särskilt 
viktiga teorier, begrepp, sammanhang pekats ut. Studenterna tar ej del av föreläsningsbilderna.  
 
Två uppsättningar av sammanfattande bilder ”Viktigt” finns även inlagda bland föreläsningsbilderna 
i kursen (i bilder från föreläsning 4 resp. 8) 
Utöver föreläsningarna består kursen av 2 diskussions-seminarium, med kravet att studenterna 1) 
skall läsa igenom minst 2 artiklar och konstruera 3 diskussionsfrågor vilka kan diskuteras i grupp 2) 
lämna in en skriftlig sammanfattning samt konstruerade diskussionsfrågor. Trots obligatorisk 
närvaro, samt krav på förberedelse inför seminarier har ej studenterna inhämtat kunskap, vilket 
bekräftas av att ingen student till 100% klarade uppgiften på tentamen relaterad till seminarierna.  
Examinationen anpassades till kursens innehåll, vilket även kommunicerades till studenterna.  
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Forskningsanknytning  

 Kursen har stark koppling till forskning då den gå igenom teorier inom logistik, industriell ekonomi, 
och forsknings metodik. Studenterna lär sig bland annat att skriva ett vetenskapligt arbete baserat på 
en litteratursökning/ granskning av vetenskapligt publicerat material.  

Övriga kommentarer  

< t.ex. förhållande till övriga kurser i utbildningsprogram och hur kursens resurser använts>  

  

Eventuella förslag till förändringar  

 Inga förändringar  
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