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Kurslitteratur för ENGH04 Engelska: fortsättningskurs (46-60), 15 

högskolepoäng, VT2017  

Fastställd (senast ändrad) av styrelsen för Sektion 4, 2016-11-24  

 

Notera att angivet tryckår anger den tidigaste upplaga som kan användas.   

Notera att ISBN-numret bara finns angivet för att hjälpa dig att hitta rätt bok. Om övriga 

uppgifter stämmer (författare, titel, år, förlag), gör det inget om ISBN-numret av någon 

anledning inte stämmer.    

 

 

 

LITTERATURHISTORIA 

 

Obligatorisk kurslitteratur: 

Austen, J. Pride and Prejudice (valfri utgåva) (c:a 280 s.) 

Dickens, C. Great Expectations (valfri utgåva) (c:a 430 s.) 

Shakespeare, W. (2010). Macbeth.  (Red. John O’Connor). Harlow: Longman. 

Longman School Shakespeare. ISBN 978-1-4082-3686-4 (251 s.).  

Carter, R. & McRae, J. (2001). The Penguin Guide to Literature in English: Britain and 

Ireland. Penguin. ISBN 0-582-46567-2 (263 s.). 

Kurskompendium som säljs på SOL 

 

ORDKUNSKAP 

 

Obligatorisk kurslitteratur: 

McCarthy, M. & O’Dell, F. (2005). English Collocations in Use – Intermediate. 

Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-60378-2 (190 s.). 

McCarthy, M. & O’Dell, F. (2002). English Idioms in Use – Intermediate. Cambridge: 

Cambridge University Press. ISBN 0-521-78957-5 (190 s.). 

Elektroniskt material tillgängligt via undervisningsplattformen. 

          

VALBAR KURS 

 

Obligatorisk kurslitteratur: 

Litteraturen till dessa kurser varierar från termin till termin. Aktuella litteraturlistor 

tillhandahålls av respektive lärare. 
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OBLIGATORISKA HJÄLPMEDEL (gäller alla delkurser) 

 

 

The Oxford English Dictionary (online-version).
1
  

Norstedts engelska ordbok – professionell (276 000 ord och fraser). Engelsk- 

svensk/Svensk-engelsk. ISBN: 978-91-1-302284-0. eller likvärdig elektronisk 

resurs.2 

 

samt 

 

Longman Dictionary of Contemporary English (2009). 5:e upplagan, med DVD. 

Harlow: Pearson Longman. ISBN 978-1408215333 eller likvärdig elektronisk 

resurs. 3
 

 

eller 

 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2010). 8:e upplagan, med CD-ROM. Oxford: 

Oxford University Press. ISBN: 978-0194799027 eller likvärdig elektronisk resurs.4
 

 

 

REKOMMENDERAT HJÄLPMEDEL (gäller alla delkurser) 

 

Wells, J. C. Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman/Pearson. (valfri 

utgåva) 

 

___________________________________________________________________________ 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet    

2016-12-01/Fabian Beijer 

                                                 
1
 Så länge Lunds universitet prenummerar på denna tjänst, har du som student fri tillgång till den här: 

http://www.oed.com/ Inloggning med StiL-ID. 
2
 Med likvärdig elektronisk resurs avses här ord-appen Norstedts engelska ordbok Pro eller den version som  

finns inom Norstedts ordbokstjänst online, och som kräver betald prenumeration: Norstedts engelska plus. 
3
 Med likvärdig elektronisk resurs avses här den kompletta, elektroniska versionen av samma bok. En  

begränsad, förkortad eller förenklad elektronisk version accepteras inte. Det är studentens ansvar att se till att  

eventuell elektronisk resurs motsvarar kraven. Den som vill vara på den säkra sidan köper lämpligtvis den  

tryckta boken istället. 
4
 Med likvärdig elektronisk resurs avses här den kompletta, elektroniska versionen av samma bok. En  

begränsad, förkortad eller förenklad elektronisk version accepteras inte. Det är studentens ansvar att se till att  

eventuell elektronisk resurs motsvarar kraven. Den som vill vara på den säkra sidan köper lämpligtvis den  

tryckta boken istället. 

http://www.oed.com/

