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Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
7011
7012
7013
7014

Benämning
Det västerländska modets historia
Modevetenskapliga begrepp
Samtidsmode: praktik och teori
Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Modevetenskap I ger grundläggande kunskaper i den historiska utvecklingen samt det samtida perspektivet på
mode. Studenten bekantar sig vidare med de olika begrepp och koncept som förknippas med modevetenskap
och tränas att använda dessa i akademiskt skrivande. De historiska förutsättningarna och utvecklingen av den
globala modeindustrin utgör också en del av detta första block i grundutbildningen i modevetenskap.
Modevetenskap I består av följande delkurser:
1. Det västerländska modets historia, 7,5 hp:
Delkursen ger en övergripande introduktion till modets historiska och kulturella utveckling från 1300-talet
och framåt.
2. Modevetenskapliga begrepp, 7,5 hp
Delkursen ger en övergripande introduktion till den terminologi som används i modevetenskap och lägger
fokus på modets betydelser och representationer.
3. Samtidsmode: praktik och teori, 7,5hp:
Delkursen syftar till att undersöka och förmedla relationen mellan samtidsmodets praktiker och aktuella
modeteorier.
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4. Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling, 7,5hp:
Delkursen behandlar den historiska bakgrunden och utvecklingen av den globala modeindustrin de senaste
200 åren med betoning på förhållandet mellan produktion, distribution och konsumtion av mode och
modevaror.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:
För Det västerländska modets historia:
• Beskriva och förklara den historiska utvecklingen av mode
• diskutera modets betydelse i historiska, kulturella och sociala samhällsprocesser
• Tolka representationer av mode genom historien
För Modevetenskapliga begrepp:
• reflektera över begreppet mode
• redogöra för modevetenskap som akademiskt ämne
• formulera sig skriftligt och muntligt om mode ur ett vetenskapligt perspektiv
För Samtidsmode: praktik och teori:
• kritiskt reflektera kring det västerländska samtidsmodet, dess praktiker, aktörer och objekt.
• analysera och tolka empiriska material inom samtidsmode utifrån olika teoretiska perspektiv.
• diskutera relationen mellan modets praktiker och samtida modeteorier
För Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling:
• Redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen av modeindustrin
• Problematisera skilda perspektiv på relevanta historiska transitionsförlopp inom modeindustrin
• Inta ett kritiskt förhållningssätt till olika teorier och förklaringar av det historiska förloppet.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Seminarier och studiebesök är
obligatoriska inslag i kursen. Undervisningen sker på svenska och engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. De olika delkurserna examineras som följer:
Delkursen Det västerländska modets historia examineras genom salskrivning.
Delkursen Modevetenskapliga begrepp examineras genom hemskrivning.
Delkursen Samtidsmode: teori och praktik examineras genom hemskrivning.
Delkursen Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling examineras genom salskrivning.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala för den skriftliga hemuppgiften: A =
Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt
otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt resultat på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser samt att studenten
deltagit på alla obligatoriska seminarier och studiebesök. Vid frånvaro på undervisningstillfälle åläggs
studenten en kompensationsuppgift. Undantag för närvaroregeln gäller vid uppvisande av läkarintyg
Vid försenad inlämning av skriftlig hemskrivning till examinator kan studenten inte få högre betyg än D.
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e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått lägst betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att
få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om
detta ska göras till Centrums föreståndare.
f. Komplettering av hemskrivning, uppsats eller inlämningsuppgift kan medges om studenten ligger nära
gränsen för godkänt, dvs Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har
meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - missförstånd, smärre
felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betygen D-E.
För delkurserna Det västerländska modets historia och Den globala modeindustrins uppkomst och
omvandling som examineras genom salskrivning finns ingen möjlighet för komplettering av betyget Fx upp
till godkänt betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Kursens litteratur finns tillgänglig på www.ims.su.se/modevetenskap senast en månad före kursstart.
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