
Europas näst största handelspartner
9:e största handelspartner i världen
Största investerare
334 franska företag i Sverige

Frankrike i Sverige är : 
 

 

19 % av Sveriges internationella
investeringar
460 svenska företag i Frankrike

Sverige i Frankrike är : 
 

 

I Sverige kräver 42 procent av de svenska företagen ett tredje språk.
17 procent av de svenska företagen har förlorat kontrakt på grund av bristande språkkunskaper.
Arbetsförmedlingen publicerar cirka 200 jobbannonser per månad där franska eller kunskap om
kulturell praxis i fransktalande länder krävs.
De mest efterfrågade sektorerna är: affärsverksamhet, internationella relationer, finans, hotell, turism,
catering, diplomati och europeiska institutioner (FN, Unicef, Nato osv.) samt mode.

 

Det femte mest talade språket 
321 miljoner talare
36 länder där franska talas dagligen
51 miljoner personer studerar franska
Det vanligaste främmande språket efter engelska i världen
Det fjärde mest använda språket på internet

730 svenska studenter åker till Frankrike varje år tack vare
Campus France och Erasmus
1600 franska studenter åker till Sverige varje år

Att välja franska innebär att du öppnar dina elever för världen!
Fakta om franska i världen: 

Franskan öppnar även för möjligheten att studera utomlands:

Vilket i sin tur innebär fler arbetsmöjligheter:

Välj franska 
för din skola

 



För gymnasieelever: Un An en France gör det
möjligt för svenska elever som går första eller
andra året på gymnasiet att studera ett år på
ett gymnasium i Frankrike. Studenter som
deltar i programmet får studiebidrag från CSN
och från franska myndigheter. Detta bidrag
används till att täcka en del av studie- och
kosthållskostnaderna och till att ge ersättning
till de franska värdfamiljerna.

Öka dina elevers möjligheter med ett diplom: DELF, ett

diplom i franska som är giltigt på livstid, intygar en viss

språknivå som förvärvats enligt CEFR (A1, A2, B1, B2, C1,

C2). Den är erkänd över hela världen och är en tillgång,

om inte en nödvändighet, för att studera eller arbeta i

ett fransktalande land. Alla skolor kan bli godkända

testcenter.

Skolorna kan få en utmärkelse:
LabelFrancEducation delas ut av det franska
utrikesministeriet och syftar till att främja
skolor eller utbildningar som erbjuder
förstärkt undervisning i franska och ett icke-
språkligt ämne på franska, i enlighet med
svensk lag. Denna utmärkelse ökar skolans
värde för föräldrar och elever, men också för
lärare: gratis utbildning, särskilda tävlingar,
gratis undervisningsmaterial, besök av
fransktalande kändisar osv. I Sverige har 2
skolor tilldelats utmärkelsen 
 LabelFrancEducation.

Campus France är en statlig
organisation som informerar om
och främjar studier i Frankrike.
Campus France i Sverige finns till
för dem som funderar på att
plugga i Frankrike och behöver råd
och hjälp - gratis naturligtvis. 

Visa att kurserna är konkret användbara 
tack vare mobilitetsprogram till Frankrike: 

Campus France Sverige kommer gärna på
besök på gymnasieskolor och
högskolor. Vi vill att så många som möjligt
känner till hur lätt det kan vara att plugga,
praktisera och forska i Frankrike. Vi
förklarar vad Frankrike har att erbjuda, hur
det går till att ansöka till högskolor i
Frankrike, och hur en svensk elev eller
student bäst kan förbereda sig för det.

För studenter: Erasmus+ är ett
EU-program som  stöttar
internationella samarbeten och
utbyten.

Motivera eleverna: 
Franska institutet anordnar flera
gånger om året tävlingar (videor,
illustrationer, podcasts etc.) med
mycket intressanta belöningar för att
uppmuntra eleverna att läsa franska.

Din skola kan 
utmärka sig 

inom det franska språket:
 

På högskolenivå kan studenter tillbringa
1 till 2 terminer vid partnerlärosäten  i
Europa. 
Man kan även genomföra praktik
utomlands inom ramen för sina studier
med stöd från Erasmus+.
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eTwinning-plattformen gör det möjligt för
utbildningsaktörer i olika länder (lärare,

rektorer, kommuner osv.) att utveckla projekt
tillsammans eller skolresor. 

En eller flera elever, tillsammans med sin lärare,
kan också tillbringa några dagar till flera
månader  på en utländsk skola tack vare

Erasmus+ elevinflytande. 

Ta emot en fransk assistent i din skola: en
ung person från ett fransktalande land kommer

till skolan för att delta och hjälpa till under
fransklektioner, men också för att främja sitt
lands kultur. Han eller hon betalas av skolan

eller kommunen.

Uppmuntra flerspråkighet i alla åldrar: France
Alumni Sverige är ett alumnnätverk för de
som har pluggat, praktiserat eller forskat i
Frankrike, och vill behålla kontakten med

språket, kulturen och för Frankrike-entusiaster
med vänner. Samtidigt får du tillgång till ett
värdefullt nätverk av kontakter inom en rad

sektorer i det privata och offentliga i den
fransk-svenska vänskapen.

Förnya era läroböcker. Genom programmet
Aime le français kan fransklärare få nya

läroböcker. De är modernare, mer
underhållande och helt och hållet på franska.
Lärarna får också gratis DELF-utbildning och

skolorna blir testcenter.

Ta emot en utställning i din skola för att
uppmuntra eleverna till öppenhet för

flerspråkighet och världen. Utställningen heter
'Studier på vift' och vittnar om allt det som är

positivt med att vidga vyerna under sin
studietid. Är fransoserna ovänliga? Är det
läskigt att prata franska? Ta reda på vad

svenska studenter tycker om Frankrike när de
genom foton och berättelser återger sin

erfarenhet som utbytesstudent i Frankrike.

Involvera en ung franskspråkig person i undervisningen i
skolorna: nätverket för Alliance française' i Sverige
erbjuder en till fyra personer som kan tala gratis* i
skolorna, på franska eller engelska, på ett tema som du
väljer. 
*(Transportkostnader från Örebro och tillbaka betalas av skolan eller av kommunen).

Visa på 
skolans dynamik:

 

Organisera ett utbyte med en skola i en fransk kommun:



Utbilda dina lärare: Institut français de Suède erbjuder flera kostnadsfria* kurser för
dina lärare: 

DELF/DALF-ackrediteringsutbildning: i början av året, online eller i Stockholm. 
Utbildning för att uppdatera lärarnas kulturella kunskaper om Frankrike - 1 timme, i

september och februari. 
Årlig utbildning på ett särskilt tema: vecka 44 i Stockholm årligen. Exempel på teman:
franska genom spel (2022), lära ut franska på ett lekfullt sätt (2021), franska genom

teater (2019) 
Och många andra insatser vid lokala evenemang! 

 
*(Endast utbildningskostnaden täcks av IF. Resor, måltider och logi ingår ej.) 

Delta i utbyten av lärare eller
rektorer: Syftet är att utbyta idéer,

reflektera över och lära sig av lösningar
som finns i andra

utbildningssammanhang. Erasmus+ ger
möjlighet till rörlighet från två dagar till

två månader för observation eller
utbildning. EU-bidraget bidrar till

resekostnaderna och vistelsen på plats. I
vissa fall täcks även

utbildningskostnader på upp till 700
euro. 

Bryt isoleringen av fransklärare: 
Kommunicera mer: Lärare kan
prenumerera på vårt månatliga

nyhetsbrev för lärare i franska genom att
skriva till francais@institutfrancais-

suede.com för att få information om alla
de möjligheter som erbjuds varje

månad.
 

Utöka ditt nätverk genom två
lärarföreningar: Fransklärarföreningen
(handledning för unga lärare, utbildning,
tävlingar och möten) och Språklärarnas

Riksförbund (alla moderna språk,
utbildning, lokala möten).

Vill du ha mer information? Kontakta
Franska institutet i Sverige genom att skriva
till francais@institutfrancais-suede.com
eller genom att besöka vår hemsida!

Öka möjligheterna 
för ditt team:

mailto:francais@institutfrancais-suede.com

