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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-03-29 att gälla från och med 2010-
03-29, höstterminen 2010.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redovisa grundläggande kunskaper om medeltiden i Skåne, 
kunna redogöra för centrala frågor inom medeltidsforskningen inom och utom
Skandinavien, 
kunna diskutera olika perspektiv och tolkningar som är relaterade till arkeologiskt
material samt till medeltidens samhälle, 

 

Färdighet och förmåga
kunna identifiera, beskriva och datera arkeologiskt källmaterial från medeltiden, 
kunna diskutera olika perspektiv på och tolkningar av spår från medeltiden, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKD04, Arkeologi: Från bonde till katedralbyggare i Skåne,
15 högskolepoäng

Archaeology:From Peasants to Cathedral builders in Skåne, 15
credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Arkeologi och antikens historia G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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kunna utföra enkla inventeringsarbeten och landskapsanalyser, 
kunna använda samlingar, utställningar och internet för att få fram kunskap om
medeltiden, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna kritiskt ta ställning till föreställningar om medeltiden med avseende på
genus, etnicitet och mångfald, 
kunna utvärdera medeltidens betydelse i senare perioder. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen består av tre delkurser: 

Medeltiden och Skåne, 5 hp, 
Stad och land, 5 hp, 
Kyrka och borg, 5 hp. 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen består av föreläsningar, stadsvandring, exkursioner och studiebesök till
museer. Samtliga moment utom föreläsningar är obligatoriska. 

 

Kursens examination
 
Examinationen sker normalt genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter. Efter
särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer
förekomma. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser.För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på två av
tre delkurser samt betyget godkänd på resterande delkurs. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2.

 

Övrigt
 

Kursen ersätter inte ARKA01. Den ger inte företräde till ARKA11 eller ARKH01
och ersätter inte dessa kurser. 
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 aktuell anmälnings- och informationsmaterial. 
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Delkursernas namn på engelska:  

The Middle Ages and Skåne, 

The Country and the City, 

Sacred and Secular Power. 
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Prov/moment för kursen ARKD04, Arkeologi: Från bonde till

katedralbyggare i Skåne
 

Gäller från V11

 
1001   Medeltiden och Skåne, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002   Stad och land, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1003   Kyrka och borg, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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