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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för historiska studier 2019-04-23 att gälla från
och med 2019-09-04, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier
Medverkande institution
Institutionen för historiska studier
Inplacering

Fristående kurs
Huvudområde

Fördjupning

Antikens kultur och samhällsliv

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
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• beskriva i första hand kläders utseende i antikens samhällen
• redogöra för textiliers olika användningsområden i de grekisk-romerska samhällena
• redovisa olika antika källor och dessas betydelse för vår kunskap
om forskningsområdet

Färdigheter och förmåga

• på en grundläggande nivå tillämpa centrala metoder och teorier inom ämnesområdet
• på källkritiska grunder göra enklare bedömningar och tolkningar av relevant
information i antika källor
• förmedla sina studiefärdigheter genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• förhålla sig analytiskt till betydelsen av mode och kläder som uttryck för social,
ekonomisk och könsmässig status i de grekisk-romerska samhällena
• på ett grundläggande plan värdera och bedöma källmaterial, teorier och metoder som
är relevanta inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen syftar till att ge en översiktlig kunskap om och förståelse för klädmodets
utseende och växlingar över tid i de antika samhällena. Vidare ger kursen en orientering
om olika textiliers användningsområden i de antika grekisk-romerska kulturerna.
Textilier har en lång tillverkningstradition och textila produkter var ett centralt inslag i
de antika medelhavskulturerna redan under förhistorisk tid. I kursen ligger fokus på
historisk tid i det antika grekiska respektive romerska kulturområdena och i första hand
på klädmodets variationer i dessa samhällen under perioden cirka 600 f.Kr. till omkring
300 e.Kr. Klädseln var central i syfte att visuellt kommunicera en individs status, ålder,
kön samt sociala och ekonomiska status. I kursen behandlas aspekter av såväl
produktion som användning av kläder men även andra textila produkter.

Former för undervisning

Kursen ges i två varianter, en campusbaserad och en nätbaserad.
Campus – Undervisning sker genom en kombination av föreläsningar, gruppövningar,
studiebesök.
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Nätbaserad kurs – Den nätbaserade varianten av kursen omfattar samma innehåll som
campusvarianten men undervisningen genomförs under delvis andra former. För att
kunna genomföra den nätbaserade kursen krävs tillgång till dator med
internetanslutning.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning i huvudsak på svenska, men moment på skandinaviska språk och/eller
engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På campuskursenkan kursen examineras i varierane form; genom en skriftlig individuell
hemtentamen eller ett antal mindre skriftliga och/eller muntliga uppgifter löpande under
kursen.
På den nätbaserade kursen sker examination enbart skriftligt.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter inhämtas systematiskt
genom kursvärderingar i slutet av kursen.

Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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