PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2020-06-24
A course analysis has been carried out and published by the course convener.
The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by the systems
group for educational administration.

Leadership, Organization and Gender, 7.5 ETCS cr. (GVGA11)
Course convener: Maja Herstad
Basic LADOK data
Course Code:

Course Data
GVGA11

Application Code: 34749
Semester:

VT-20

Start Week:

202004

End Week:

202023

Pace of Study:

25%

Form of Study:

Campus

Number of questionnaires answered: 2
Number of first registrations[1]:

17

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
-- Det finns önskemål om att inte bara diskutera utifrån tvåkönsnormen. Även om mycket av litteraturen inom detta
fält är binär kan det alltså vara intressant att undersöka möjligheterna till att undervisa utifrån ett bredare och mer
inkluderande perspektiv. (course 2019)
Tidigare kommentarer rör att det är svårt för studenter att hitta en organisation att analysera för hemtentan.

Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected in other ways, it

should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented on.
Svaren visar att de deltagare som svarat på kursutvärderingen upplever att kursmålen har nåtts. En fortsatt relevant fråga är
hur avhopp från kursen kan minskas. Mail från studenter har denna termin indikerat att det har berott på utmanande privata
situationer eller arbete som inte möjliggör kvällstudier.
Kursen har utvecklats utifrån tidigare kritik av tvåkönsnormen som historiskt har präglat forskning om kön och organisation. I
denna kurs applicerades mer normkritisk pedagogik och övningar relaterat till olika sätt att tolka köns betydelse i
organisationer, vilket uppskattades av deltagare.
Just denna termin hölls kursen på engelska då utbytesstudenter för första gången deltog. Coronaepedemin ledde till att
den senare delen av kursen gavs digitalt, vilket dock fungerade bra via zoom.

Suggestions for changes to the next course date.
Ett förslag för nästa kurs är att hemtentan delvis byggs på av studenter inför respektive pass (istället för att endast
genomföras på slutet). Definiering och applicering av begrepp/teori kan på så sätt genomföras av studenter via
instuderingsfrågor inför respektive pass, för att sedan sammanställas i en slutlig hemtenta (med någon tilläggsfråga).

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific course.

