
Ryska I, SLRYS1
Kurslitteratur

Delkurs 1. Grammatik I
• Löfstrand, E. Rysk aspektlära, Didactica Slavo-Baltica 8,SU 2002
• Löfstrand, E. Rörelseverb i ryskan, Didactica Slavo-Baltica 11,SU 1994
• Walter, J.E., Rysk grammatik, Intervox 2016.
alternativt: Wikland, L., Modern rysk grammatik, 1997 eller senare (har utgått från 
bokhandeln, men vi har den för fri nedladdning till våra studenter. Se: http://
www.slav.su.se/wikland )
• samt av läraren anvisat material

Delkurs 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet I 
• Nadezjda Zorikhina Nilsson. Skriftlig språkfärdighet i ryska. Stockholms universitet: 
Inst. för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, 2007. http://
slav.su.se/skyddat_kursmaterial/R1_Skriftl_Sprakf_NZo.pdf
• Khavronina, S. ”Tala ryska”, ”Russkij Jazyk” Moskva; Iventus, Stockholm, 1998 el 
senare.
• Av läraren anvisat material

Delkurs 3. Textanalys och översättning I 
• JOHN LANGRAM, Ruslan Ryska 3, ISBN 9781899785681. 
Ljudinspelningarna som ingår i kursmaterialet är tillgängliga genom institutionen och 
finns även att köpa som CD:  ISBN 9781899785414
• Av läraren anvisat material

Delkurs 4. Fonetik: teori och uttal
• Engstrand, Olle, "Fonetik light", 2007
• Steensland, L., Rysk fonetik
• samt av läraren anvisat material

Delkurs 5. Ryssland - historia, samhälle, kultur OBLIGATORISK LITTERATUR – 
utdrag ur följande titlar:
• Bodin, P-A., Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie. 2006 (eller senare 
upplaga)
• Bodin, P-A., "Ryssland och arvet från Bysans" (Kompendium) [Säljs på slaviska 
avdelningens expedition och kommer även att finnas tillgänglig gratis som pdf]
• Hosking, Geoffrey, Russia and the Russians: a history, 2011 (eller annan upplaga) 
ELLER • Hosking, Geoffrey A., Russia and the Russians: from earliest times to the 
present, 2nd ed., Penguin, London, 2012
• Kragh, Martin, Rysslands historia. Från Alexander II till Vladimir Putin, 2014 (kap 
2+6) 
• Persson, G., Det sovjetiska arvet. 2011
• Roger Gyllin & Ingvar Svanberg, Slaviska folk och språk, 2000. [Boken är utgången 
på förlaget. De kapitel som ingår i kursen finns som pdf på institutionens hemsida: 
http://slav.su.se/pdf/gyllin_slav_folk_sprak.pdf ]
• Ryssland. Länder i fickformat: 501 Utrikespolitiska institutet. (Säljs på slaviska 
avdelningens expedition) [För studenter är titeln dessutom tillgänglig i elektronisk 
form via universitetsbiblioteket: sök på "Landguiden"]
+ av läraren anvisat material



Ordböcker:
• Norstedts ryska ordbok (rysk-svensk och svensk-rysk i samma band), huvudred U. 
Birgegård, 2006
• Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka, utarbetad av S. I. Ožegov och N. Ju. Švedova, 
1995 el senare
alt
• Bolšoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka, huvudred. S. A. Kuznetsov, 1998 el senare


