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Välkomna till 
Frankrike och 

lycka till för den 
kommande 

resan!



Jakt för kulturella krockar 
Hur ska 

jag 
komma 
in? Jag 

kan 
några 
ord på 
franska



Normala reaktioner

´ Jag befinner mig i en liten skola i Isère, nära Grenoble, ingen pratar med 
mig, alla är upptagna, vad ska jag göra? Gud, jag saknar verkligen mina 
vänner och min familj. Varför valde jag att åka iväg? Hur ska jag våga dyka 
i språket?

´ Skolan fungerar på annat sätt

´ Skolhierarkin: Proviseur(e), proviseur(e) adjoint, conseiller d´éducation

´ “Rentrée des classes” (skolstarten är väldigt viktig). Skolan börjar i slutet av
augusti / början av september (skolan är hel stängd innan den 14 juli fram
till den 25 augusti). Lösningarna (för värdfamilj) ska komma senast den 15 
juli. Om inte skolan har hittat en värdfamilj fram till dess och ingen annan 
lösning för boende har hittats meddelar vi att utbytet kommer tyvärr inte att 
genomföras.





En ny karta att läsa

´ Nya koder (vardagsliv), nya vänner, nya vanor, ny plats

´ Råd: försök att ta reda på olika sociala aktiviteter i skolan (bra tips för att 
träffa andra elever)

´ Råd: kontakt med värdfamilj är viktig, försök att ta rollen av svensk 
ambassadör (interkulturalitet). Internationaliseringen kan vara en plus i vissa 
skolor

´ Exempel av vad en hemsida reflekterar, http://jean-monnet-
annemasse.elycee.rhonealpes.fr



En svensk ambassadör

´ Det är kanske dags att reflektera över vad ni gör i Sverige

´ Ska man förberedda en svensk fest? Kan ni få tips för att göra en 
morotskaka? En bulle? Dags att introducera semmeldagen.

´ Kulturella referenser som ni tar med er och som ni hämtar: en ny värld



Vad vi gör på universitetet

´ Vi erbjuder en kurs om ”interkulturalitet och kommunikativ kompetens” i 
franska

´ Vi har ett forskningsprogram kring de interkulturella relationerna och vi siktar 
att arbeta närmare med Ettårsprogrammen.

´ Vi kommer att följa upp vad ni gör, hur ni reagerar, vi kan tipsa lite på 
vägen.

´ Vi är tillgängliga ifall att ni har en fundering kring normer, beteende som ni 
har svårt att tolka

´ Ömsesidig process: vi behöver en databas av några intervjuer (början –
mitten- slutet –efter)

´ Kontaktpersoner: christophe.premat@su.se; francoise.sule@su.se



Vad kan ni göra efteråt för att visa en 
språkkunskap?
´ Ni kan ta DELF och DALF prov (examinationer som anordnas i Sverige eller i 

Frankrike). A1-C2

´ Fransklärarföreningen bidrar till hälften av anmälningsavgift för DELF provet 
(http://fransklararforeningen.com)

´ Sedan kan ni välja en kurs på universitetet (vi vill gärna följa er och ser hur ni 
tar med er i livet den här kompetensen).



Ett år i Frankrike

´ En fantastisk erfarenhet som påverkar hela livet (stor skillnad).

´ Tänk på att du inte blir samma person när du kommer hem.

´ Du kommer att bli otroligt stark efter resan. Mer autonomi, mer 
självständighet, du vinner mycket tid i längden.

´ Framtidsperspektiv (yrkesliv + studier)

´ Källor för bilder (wikipedia, 20minutes.fr)



Courage, vous
êtes forts et nous

sommes à vos
côtés. Vi ses!


