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Benämning
Kroppar och kläder

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen sätter den klädda, smyckade och modifierade kroppen i centrum.
Med utgångspunkt i olika kulturvetenskapliga perspektiv diskuteras hur individuella erfarenheter, praktiker
och strategier både formar och formas av kläder, livsstilar och kulturell kontext.
Kursen tar även upp bruk och återbruk av kläder och betydelsen av kläders och kroppars materialitet. Vidare
diskuteras hur formande av kläder och kroppar dels kan begränsa människor och utsätta dem för risker, dels
ge dem nya möjligheter och användas i frigörelseprocesser.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- Redogöra för hur mänskliga kroppar smyckats, formats och modifierats i nutid och historisk tid.
- Diskutera och problematisera relationen mellan kroppar, kläder och kulturell kontext, med tonvikt på
individens erfarenheter, praktiker och strategier.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar. Närvaro på seminarier är
obligatorisk. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom hemtentamen.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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 betyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen. Därutöver krävs fullgjord
närvaro på seminarier. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge
den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas
en kompensationsuppgift.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. 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 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 institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att examineras en gång
per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

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

Kursen ersätter kursen ETA116 Kläder, kropp och identitet.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på http://www.erg.su.se. Aktuell litteraturlista
finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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