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Allmän information 
Tillkommande litteratur & övrigt kursmaterial 
På samtliga kurser kan kopierat material, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. 

tillkomma. Dessa delar av kurslitteraturen läggs vanligen ut på Mondo, delas ut av läraren 

eller finns tillgänglig på Internet. Ev. speciella omständigheter kring enstaka material eller 

titlar markeras i förekommande fall efter respektive titel. För information om hur 

kurslitteraturen kommer att användas, se aktuell kursbeskrivning. 

Referenslitteratur  
Titlarna nedan är referenslitteratur och vi rekommenderar att du använder dem på våra olika 

kurser. Hör med din lärare vilken eller vilka titlar som passar bäst för din studiegång 

(rekommendationerna kan skilja om du tänker läsa endast en kurs eller har för avsikt att gå 

vidare i dina franskstudier).  
 

Tryckta tvåspråkiga ordböcker: 
 Norstedts stora franska ordbok (fransk-svensk, svensk-fransk). ISBN 

9789113022918. 
 Norstedts lilla franska ordbok (fransk-svensk, svensk-fransk). ISBN 9789113030319. 
 Fransk fickordbok (fransk-svensk, svensk-fransk). Norstedts. ISBN 9789113060033. 
 Fransk bildordbok : Svenska/franska. NE Nationalencyklopedin. ISBN 

9789113028576. 

 

I digitalt format kan du prenumerera på Norstedts ordböcker eller köpa dem som app. Läs mer 

på www.ord.se . 
 

http://www.ord.se/
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Det finns ett stort utbud av utmärkta enspråkiga franska ordböcker, framför allt från förlagen 

Larousse och Robert. Även här finns tryckta ordböcker av olika format samt appar och 

prenumerations-möjligheter. Läs mer på: 
 http://larousse.fr/dictionnaires/francais  
 www.lerobert.com 

 

Den klassiska ordboken Le Littré. Dictionnaire de la langue française, utgiven i slutet av 

1800-talet, finns tillgänglig på http://www.littre.org/. 
Den omfattande ordboken Le Trésor de la Langue Française informatisé finner du på 

http://atilf.atilf.fr/. 
 

 

Franska, Skriftlig språkfärdighet 

 

* Grammatik och ordförråd & Språkanalys och ordförråd 

Alard, N. 2015. Moment d’un couple. Paris: Folio. ISBN 978-2070462421 
(Alt. Alard, N. 2013. Moment d’un couple. Paris: Gallimard. ISBN 978-2070141951) 
Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., Teyssier, B. 2004. Nouvelle grammaire du 

français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette. 978-2011552716 
Förnegård, P. 2007. Allmän grammatik. (Laddas ned kostnadsfritt från plattformen Mondo vid 

terminsstart.) 
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