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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 III, helfart 
 

6 delkurser ingår i franska III: 

 

* Akademisk text 
* Utredande text 
* Kultur och identitet 
* Litteraturvetenskap 

* Lingvistik II 

*Grammatik: Fördjupning 
 

* Akademisk text 

* Utredande text 

Medzegue, M’Akuè, J-J. 2009. La méthodologie documentaire comme base d'un travail 

scientifique : Recherche d'informations, rédaction scientifique, présentation du travail final. 

Paris : L'Harmattan. 

 
Artiklar och övningsmaterial på Mondo. 
 

Referenshantering på SUB: 
http://www.sub.su.se/start/kurser/sjalvstudiekurser/for-dig-som-skriver-uppsats/ett-

vetenskapligt-forhallningssatt/att-valja-kallor/ 
http://www.sub.su.se/start/kurser/sjalvstudiekurser/for-dig-som-skriver-uppsats/ett-

vetenskapligt-forhallningssatt/kallkritik/ 
 

http://larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.lerobert.com/
http://www.littre.org/
http://atilf.atilf.fr/
http://www.sub.su.se/start/kurser/sjalvstudiekurser/for-dig-som-skriver-uppsats/ett-vetenskapligt-forhallningssatt/att-valja-kallor/
http://www.sub.su.se/start/kurser/sjalvstudiekurser/for-dig-som-skriver-uppsats/ett-vetenskapligt-forhallningssatt/att-valja-kallor/
http://www.sub.su.se/start/kurser/sjalvstudiekurser/for-dig-som-skriver-uppsats/ett-vetenskapligt-forhallningssatt/kallkritik/
http://www.sub.su.se/start/kurser/sjalvstudiekurser/for-dig-som-skriver-uppsats/ett-vetenskapligt-forhallningssatt/kallkritik/
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* Grammatik: Fördjupning 
Eriksson, O. & Tegelberg, E.  2009. Svensk-franska strukturövningar med facit. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 978-9144059662 
Grégoire, M. 2012. Grammaire progressive du français - Niveau perfectionnement. Paris: 

CLE international. ISBN 978-2090353594 [övningsbok] 
Grégoire, M. 2012. Grammaire progressive du français - Niveau perfectionnement. Corrigés. 

Paris: CLE international. ISBN 978-2090353600 [facit] 

 

* Kultur och identitet 

Premat, C. (2017). Kompendium. Laddas ner från Mondo 
 

* Litteraturvetenskap  
Maupassant. Ett urval noveller. Novellerna anges i planeringen och kan laddas ner från 

http://maupassant.free.fr . 
Prévost, A-F, abbé, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Press Pocket 1990 
Bergez, Daniel. 2016. Courants critiques et analyse littéraire. Paris: Armand Colin. ISBN-13: 

978-2200613822. 

* Lingvistik II 
Zufferey, S & Moeschler (2015), J. Initiation à la linguistique française. Malakoff: Armand 

Colin. 
Maingueneau, D. (2012) Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin. 

* Grammatik: Fördjupning 

Eriksson, O. & Tegelberg, E.  2009. Svensk-franska strukturövningar med facit. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 978-9144059662 
Grégoire, M. 2012. Grammaire progressive du français - Niveau perfectionnement. Paris: CLE 

international. ISBN 978-2090353594 [övningsbok] 
Grégoire, M. 2012. Grammaire progressive du français - Niveau perfectionnement. Corrigés. 

Paris: CLE international. ISBN 978-2090353600 [facit] 
 

 

 

 

 


