
                                                                     

 

 

Stockholm den 30 maj 2017 

 

Pressmeddelande 

 

Franska läroböcker delas ut till svenska högstadie- och gymnasieklasser tack vare ett samarbete 

mellan Institut français de Suède och Crédit Agricole CIB 

 

Crédit Agricole CIB har beslutat att från och med läsåret 2017/2018 stödja ett pilotprojekt för att 

förse högstadie- och gymnasieklasser i franska med läroböcker i och på franska som publicerats i 

Frankrike. 

Målet med pilotprojektet är att stärka franskan som skolämne – dels genom att förmedla en 

högaktuell bild av Frankrike, dels genom att visa ett nytt sätt att undervisa i franska. 

Arbetsmetoderna lyfter fram muntligt samspel och användning av franska som arbetsspråk på 

lektionerna. 

Det var 2015 som Institut français de Suède (IFS) tog det här initiativet efter ett stort antal kontakter 

med fransklärare i Sverige. Många av dem hade uttryckt en önskan om att undervisa med ett aktuellt 

och aktivt material. 

Tack vare stödet från Crédit Agricole CIB kommer läroböckerna i och på franska att gå ut till 12 nya 

högstadie- och gymnasieklasser, totalt 260 elever, i olika delar av Sverige (bland annat Malmö, 

Örebro, Göteborg och Tingsryd). 

*** 

Hur det fungerar: 

Listan över de skolor som deltar i pilotprojektet sätts samman efter en ansökningsomgång som IFS 

anordnar under första kvartalet varje år. 

I samband med det tecknas ett ramavtal med skolans rektor. Året efter anordnar IFS ett test för en 

examen i franska som främmande språk, DELF. Om testet visar att pilotprojektet gett positivt resultat 

ska rektorn stegvis förse alla franskklasser med läroböcker som publicerats i Frankrike (en klass per 

år) samt väcka intresse för DELF-examen bland eleverna och deras föräldrar. 

Lärarna i de utvalda klasserna blir erbjudna två kurser: en i augusti inför terminsstarten för att lära sig 

hur läroböckerna används och ytterligare en i februari året därpå för att få behörighet i att anordna 

DELF-tester. 

För mer information om DELF: http://www.institutfrancais-suede.com/langue-education/examens-

delf-et-dalf/ 
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Lista över deltagande orter 2017–2018: 

- Malmö 
- Hallsberg (2 klasser) 
- Örebro 
- Liljeholmen 
- Göteborg 
- Danderyd (2 klasser) 
- Eslöv 
- Sollentuna 
- Tingsryd 

- Skövde 
 

Om Institut français 

Institut français de Suède är en enhet vid Frankrikes ambassad i Sverige, belägen i Stockholm. 

Institutets verksamhet täcker alla samarbeten och insatser inom kulturområdet, vilket enligt franska 

utrikes- och biståndsministeriet omfattar följande områden: språk- och utbildningssamarbete, 

samarbete inom vetenskap och universitetsvärlden, samarbete inom kultur och konstnärlig 

verksamhet samt främjande i utlandet av högre utbildning i Frankrike (Campus France). 

Om Crédit Agricole CIB 

Crédit Agricole CIB är en affärs- och investmentbank som ingår i Groupe Crédit Agricole, den elfte 

största bankkoncernen i världen mätt i primärkapital (The Banker, juli 2016). Crédit Agricole CIB 

erbjuder sina kunder en rad produkter och tjänster inom capital markets, investment banking, 

structured financing och commercial banking. Banken ger stöd till sina kunder på de stora 

internationella marknaderna tack vare sitt internationella nätverk i de huvudsakliga länderna i 

Europa, Nord- och Sydamerika, Asien-Stillahavsregionen samt Mellanöstern och Nordafrika. 

I Sverige (Norden) hjälper Crédit Agricole CIB finansiella institutioner och stora företag med finansiella 

tjänster inom bland annat bankfinansiering, kapitalmarknad/räntor/valutor/obligationer, 

export,projekt och handelsfinansiering, cash management/working capital, M&A och Equity Capital 

Markets.   

För mer information: https://www.ca-cib.com/ 
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