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1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HISB03 
2. Kursens namn Historia: Skånes historia 
3. Nivå G 
4. Högskolepoäng 15 
5. Beslutsuppgifter  
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
 

2. Ämne, om tillämpligt Historia 
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 
Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss 
yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • ha översiktlig kunskap om och förståelse av politiska, 

kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och 
förändringar i Skåneregionen 

• ha insikter i historisk forskning om Skåneregionen och 
om de teorier och metoder som denna använt sig av 

• kunna placera in utvecklingen i Skåne i ett europeiskt 
perspektiv 

2. Färdighet och förmåga • kunna kritiskt bedöma påståenden om Skåne och 
problematisera kortare vetenskapliga texter om Skånes 
historia 

• kunna diskutera olika tolkningar av historiska problem 
som rör Skånes historia 

• visa förmåga att kunna söka, sovra och kritiskt värdera 
olika typer av information av relevans för 
historiestudierna.           

• visa förmåga att i muntlig och skriftlig form 
kommunicera och diskutera frågor som har att göra 
med olika former av historiebruk.          

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

•  

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 

I kursen ges, med fokus på Skånes historia, översiktlig kunskap 
om väsentliga historiska sammanhang och insikter i historisk 
forskning. Regionens historia från tidig medeltid till nutid 
genom studier av politiska, ekonomiska och kulturella tillstånd 
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olika delar och processer behandlas. Det innebär bl.a. en problematiserad 
bild av vad Skåne har varit och är, och hur historien brukats i 
regionen.  
Kursen består av följande delkurser: 
Delkurs 1: Från Ale stenar till Glimmingehus (vikingatid till 
1500-talets början) (4,5 högskolepoäng). 
Delkurs 2: Stutarnas och slottens tid (1500-, 1600- och 1700-
tal) (6 högskolepoäng) 
Delkurs 3: Från Klågerup till Pepparholm (1800- och 1900-
tal) (4,5 högskolepoäng.) 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar samt 
gruppövningar och seminarier. Deltagande i gruppövningar 
och seminarier är obligatoriskt. 

2. Examinationsformer Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och 
obligatoriska seminarier. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala På slutförd kurs ges något av betygen underkänd, godkänd 

eller väl godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
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 minst två av 
delkurserna. 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant skall göras till studierektor 
eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
 För tillträde till kursen krävs grundläggande 
högskolebehörighet.  

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 



kursplanemall HT, oktober 2006 

1. Kursen ersätter HIS 272. 
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt 
anmälnings- och informationsmaterial. 

3.  
 
 


