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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 II (FR230A), halvfart 

Andra terminen 

* Litterära strömningar 

Stalloni, Yves. 2015. Écoles et courants littéraires. Armand Colin.  ISBN 978-2-200- 35499-

2, 2e ou 3e édition. 
Racine. Phèdre. Classiques Larousse. ISBN 2035859166.  
Voltaire. Candide. Classiques Larousse. ISBN 2035866014.  
Chateaubriand. Atala et René. Hachette éducation.ISBN 2011691974. 
Flaubert. Un coeur simple. Classiques Larousse. ISBN 9782035874016.   
Duras, Marguerite. 1958. Moderato cantabile. Paris: Éditions de Minuit. ISBN 978-2-707-

30314-1. 

* Frankofoni : språk, kultur och litteratur 

Premat, C. (2017). Kompendium. (Laddas ner från Mondo) 
Gadet, F. & Ludwig, R. (2015) Le français au contact d’autres langues. Paris: Ophrys  
Condé, M. (2008) Traversée de la mangrove, [1989], ”Folio”.  
Laferrière, D. (2011) L’énigme du retour, ”Livre de poche”. 
Tremblay, L. (2005) La Herronnière, Actes Sud, coll. ”Babel”. 
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