
       

 

Kursplanen fastställd av UL  2009-12-10 
Gäller vt 2010 

 
 
 
Keltiska studier, orienteringskurs, 7,5 högskolepoäng 
Introductory to Celtic studies, 7.5 Higher Education credits 

 
Grundnivå A 

 
Allmänt 
Kursen ger en översikt över de keltiska språkens och deras talares sociokulturella historia från 
äldsta tid fram till våra dagar och vänder sig till dem som vill bredda sina kunskaper inom eu-
ropeiska språk samt europeisk arkeologi och historia. 

 
Lärandemål 
Efter genomgången kurs ska studenten 
- ha allmän kunskap om de keltiska språken 
- ha allmän kunskap om keltisk språkhistoria 
- ha allmän kunskap om de keltiska språkens situation idag 
- ha grundläggande kunskap om forn- och medeltida keltisk historia 
- ha grundläggande kunskap om forn- och medeltida keltisk arkeologi  

  
Innehåll 
Kursen introducerar de keltiska språken, deras historia, särdrag och nutida situation samt ger 
en översikt över de keltisktalande folkens historia och samhällsförhållanden. Fokus ligger på 
såväl historiskt och litterärt som arkeologiskt källmaterial. 

 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier  
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisning sker på distans genom lärandeplattformen Ping-Pong. Undervisningsspråk är 
engelska eller svenska beroende på studentgruppens sammansättning. 

  
Examination och betyg 
Examinationen sker dels genom deltagande i litteraturseminarier på lärandeplattformen Ping-
Pong, dels genom ett skriftligt PM, c:a 8-10 sidor (författas på engelska eller svenska) om val-
bart ämne. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.  
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid 
efter det första provtillfället.  
 

Kurskod : LKLA18 
Fördjupn.:  G1N 
Utb.omr.: HU 
Ämneskod: NYA 
Ämnesgrupp:  FL1 



 
Kursvärdering 
K ontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela 
kursen före dess slut. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
 



 
 
 
HLK KURSLITTERATUR 
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Keltiska studier, orienteringskurs,  7,5 hp 
  
 
Cunliffe, Barry. 2003. The Celts: A very Short Introduction.Oxford: OUP.   140 sid  
 
Megaw, Ruth. 1990. Celtic Art: From its Beginnings to the Book of Kells.  
New York: Thames and  Hudson (läses enligt anvisningar). 
 
Rees, Alwyn and Brinley. 1989, Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales.  
New York: Thames and Hudson (läses enligt anvisningar). 
 
Moody, T.W.; Martin, F.X (eds). 2002. The Course of Irish History.  
Baile Átha Cliath:RTÉ (läses enligt anvisningar) 
 
Dessutom tillkommer c:a 100 sidor äldre irisk och kymrisk skönlitteratur i översättning 
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