Humanistiska och teologiska fakulteterna

MODA62, Modevetenskap: Modevetenskaplig teori och
metod 3 - fördjupning, 7,5 högskolepoäng
Fashion Studies: Theories and Research Methods in Fashion Studies
3 - Advanced, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-04-15 att gälla från och med
2013-04-15, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk i kandidatprogrammet i Modevetenskap. Kursen kan även ingå
i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Enstaka undervisningsmoment på andra skandinaviska språk och engelska kan
förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskaper med specialisering i
modevetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• muntligen och skriftligen kunna diskutera betydelsen av olika teoretiska
perspektiv som har tillämpats och som kan tillämpas inom ämnesområdet
modevetenskap,
• kunna redogöra för de berättelser som olika teoretiska perspektiv genererar om
modet, dess utveckling, drivkrafter och funktioner,
• på en fördjupad nivå kunna redogöra för och jämföra olika modevetenskapliga
metoder samt betydelsen av källkritik,
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Färdighet och förmåga
• kunna relatera modevetenskaplig teoribildning till den aktuella kulturfilosofiska
debatten,
• kunna formulera, avgränsa och presentera en frågeställning med relevans för
examensarbetet,
• kunna välja och reflektera över lämpligt material och relevant metod för den valda
frågeställningen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en fördjupad nivå kunna förhålla sig till och anlägga perspektiv som handlar
om genus, klass, hållbarhet samt social och kulturell mångfald,
• kunna problematisera vetenskapliga texter inom ämnesområdet modevetenskap.

Kursens innehåll
Kursen ingår i kandidatprogrammets sjätte termin.
Kursen ger fördjupad kunskap och förståelse för modevetenskaplig teoribildning med
fokus på förmåga att kunna relatera ämnet till den pågående generella
kulturfilosofiska debatten. Den studerande analyserar, jämför och förklarar olika
teoretiska ståndpunkter och reflekterar över tänkbara praktiska implikationer med
utgångspunkt i ny forskning inom det modevetenskapliga området. Särskild tonvikt
läggs på aktuell forskning som utvecklar synen på modets förändring, drivkrafter,
roller och funktioner utifrån en rad perspektiv som handlar om genus, klass,
hållbarhet samt social och kulturell mångfald. Stort utrymme ges till individuell
specialisering genom egen vald litteratur.
Kursen ger även fördjupade kunskaper i modevetenskaplig metod och källkritik. Med
anknytning till examensarbetet tillämpas dessa för att formulera, avgränsa och
presentera en relevant frågeställning inom området samt för att välja och reflektera
över lämpliga material och metoder.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, ca fyra seminarier. Seminarierna är
obligatoriska. Utebliven närvaro kompenseras med en skriftlig uppgift.

Kursens examination
Examination sker i form av en skriftlig uppgift och en muntlig presentation.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs: Modevetenskaplig teori och metod 2 – fortsättning
(MODA32), Modets historiska och kulturella sammanhang 3 – fördjupning
(MODA42), Modets uttryck 3 – mode som visuell kultur (MODA33), Mode och
marknad 2 – fördjupning (MODA43) eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen MODA62, Modevetenskap: Modevetenskaplig teori
och metod 3 - fördjupning
Gäller från H13
1301 Modevetenskaplig teori och metod 3 - fördjupning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

