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Under läsåret 2016-2017 kom 25 procent av de universitetsstuderande i Frankrike från Nordafrika. Kanske det blir någon av de här om så där 10 år?

Franska språket växer. 
Men inte primärt på hemmaplan utan långt, långt borta.

Franska språket slutar aldrig att 
fascinera.

Framtiden för det ligger inte i 
Frankrike utan i Afrika.

Och visste ni att vid franska re-
volutionen 1789 hade 70 procent 
av fransmännen inte franskan 
som modersmål utan pratade oli-
ka lokala språk och dialekter?

Franska språket ökar
- men inte på hemmaplan

Sitter ni och kämpar med franska 
verb och substantiv vid appen där 
i er ensamhet?  Översätter ni fran-

ska tidningsartiklar på nätet via Google 
för att öka ordförrådet och förståelsen? 
Eller övar ni konversationsfranska i nå-
gon entusiastisk bygrupp några gånger 
i veckan? 

Utmärkt! Då vill ni försöka bli en del av 
det franska samhället, om än i det lilla 
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formatet. Och inte bara vara oförståen-
de betraktare. För språk är nyckeln till 
det mesta.  

Inte i varje landsortsby 
President Emmanuel Macron har beskri-
vit Afrika som ”framtidens kontinent”. 
Och i ett språkligt hänseende är han myck-
et medveten om att Frankrike måste ha 
lite draghjälp från utlandet för att språket 
inte ska minska i omfattning.  Den franska 
närvaron i Afrika sedan kolonialtiden är så 
klart redan påtaglig. Hela 20 länder i Afri-
ka har franskan som officiellt språk. Det 
betyder inte att det talas i varenda liten 
landsortsby. Men franskan och det fran-
ska har väldigt stort närvaro i vardagen. 
Afrikas smartaste skickas till franska uni-
versitet, för att nämna ett exempel.   

Dessutom svarar franska telejätten 
Orange för nätet och telefonerandet. 

Pengar plockar man ut i bankomater 
tillhörande Société Général och BNP 
Paribas. Och mat köper man på Carre-
four och Casino.

Men samma språk talas så klart inte på 
samma sätt i olika länder. Ta Senegal 
till exempel där franskan är förstaspråk.  
Där har ordet bensinstation fått namnet 
essencerie.

Ungdomsslang 
Franskt ungdomsslang på hemmaplan 
har så klart språkliga influenser från det 
tidigare kolonialväldet. När en fransk 
tonåring säger Wesh betyder det Hur 
är läget? Men han/hon har säkert ingen 
aning om att det kommer från arabis-
kan talad i Algeriet. Ett annat importe-
rat ungdomligt uttryck från arabiskan är 
Je kiffe som betyder att man gillar. Det 
kommer från ordet kiffer. 

Så medan L´Académie Française från 
1635 envist och målmedvetet som en rigid 
vakthund, försöker bibehålla strukturerna 
för språket, blir de lärda språkpoliserna 
ständigt överkörda av de nya influenser-
na. Experter menar att om inte akademien 
snabbt anpassar sig till hur folket använ-
der språket får man se sig förlöjligad.  I dag 
uppskattas franskan bestå av en miljon 
ord.  Visste ni förresten att en tredjedel av 
orden i den ursprungliga “basengelskan“ 
är av franskt ursprung? 

La ministre 
Bara helt nyligen beslutade akademien 
att jobbtitlar kan få vara feminina. Ti-
digare har det exempelvis alltid hetat  
Madame le ministre. Men nu har de 
språklärda gett officiellt klartecken till 
la ministre. För övrigt något som redan 
använts av många frans-
män i flera år. 

I dag är franskan det sjätte 
mest talade språket i värl-
den och det fjärde vanli-
gaste i EU. Dessutom det 
tredje mest talade affärs-
språket efter engelska och 
mandarin.  

Det är också officiellt språk 
i inte mindre än 29 länder. 
Efter Paris är Kinshasa i 
Kongo världens näst största 
fransktalande stad, följt av 
Montreal och Bryssel.  Or-
ganisation Internationale 
de Francophonie (OIF) är 
en sammanslutning av 53 
fransktalande länder och 
regeringar som försöker 
hålla ställningarna. 

Vem visste exempelvis att i provinsen 
Québec i Kanada där det bor över åtta 
miljoner människor pratas det franska 
till vardags i fyra av fem familjer? Na-
tionellt har hela 22 procent av alla kana-
densare franskan som förstaspråk. 

EU vill ha trespråkighet 
Förresten är EU:s språkliga mål att göra 
invånarna trespråkiga. Det räcker inte 
längre med att ”bara” tala två språk. 
Det är futtigt!  EU menar också att när 
Storbritannien troligtvis snart lämnar 
unionen är det hög tid att låta de övri-
ga två huvudspråken växa – tyskan och 
franskan.  

I ett svenskt lokalt perspektiv arbetar 
franskan tyvärr i motvind. Ett rykande 

färskt exempel är Kristianstad där bris-
ten på intresserade elever gjort att skol-
förvaltningen helt enkelt avskaffat fran-
skan på högstadiet.  

De senaste siffrorna över språkintres-
set jag hittat på svenskt nationellt plan 
visar att av gymnasieeleverna vid sidan 
om engelskan har 25 procent även med 
sig spanska, 14 procent tyska men bara 
11 procent franska.

Det sägs ofta att vår kung Gustav III var 
en fransk snobb som bara pratade fran-
ska. Inte alls! Istället var han väldigt 
mån om att vårda det svenska språket 
och den svenska litteraturen och grun-
dade därför som bekant Svenska akade-
mien 1786 för att ”arbeta uppå svenska 
språkets renhet, styrka och höghet”. 

Karl XIV lärde sig aldrig svenska 
Däremot Jean-Baptiste Bernadotte, 
som tvingades försvenska sitt namn till 
Karl XIV Johan, lärde sig aldrig svenska 
utan kommunicerade alltid på franska 
vid hovet i Stockholm. 

Vänder vi tillbaka till Afrika lever 44 
procent av de 300 miljonerna som dagli-
gen talar franska, just där. Forskningen 
pekar dessutom på att runt 2050 kom-
mer vi att hitta 85 procent av världens 
fransktalande i Afrika. Det skulle mot-
svara ungefär 750 miljoner människor.  

Språkforskare menar att de här höga siff-
rorna är resultatet av det höga barnafö-
dandet i fransktalande Afrika. Men även 
i viss mån förklarat av att intresset för 

franskan ökar i forna afrikanska kolonier 
där det talas engelska eller portugisiska. 

En annan intressant uppgift är att läs-
året 2016-2017 kom 25 procent av 
Frankrikes utländska universitetsstu-
derande från Nordafrika och 22 procent 
kom från afrikanska Sub-Sahara. Och 
återvänder alltså till sin kontinent med 
ännu bättre franska än när de kom.

Fransmännen intresserade? 
Men fransmännen själva då? Hur in-
tresserade är de av att behärska något 
annat språk än det egna? Inte mycket, 
tyvärr. Även om mätningar visar att det 
ökar. Men så är Frankrike också ett land 
där man egentligen inte ger befolkning-
en en chans att förkovra sig i exempel-
vis engelska. Lärarkompetensen i de 

kommunala skolorna är 
låg. Alla utländska filmer 
dubbas, som bekant. Och i 
nyhetsinslagen i TV kom-
mer det alltid in en fransk 
speakerröst som effektivt 
dränker intervjuer gjorda 
på originalspråket. Sällan 
textremsor!

Vid sidan
om Indonesien 
Företaget Education First 
har återkommande un-
dersökningar hur det står 
till med språkkunskaper-
na i bland annat Frankri-
ke. Man konstaterar att av 
53 undersökta länder vad 
beträffar kunskaper i det 
språket hamnar Frankrike 
först på 29:e plats vid sidan 
om Italien och Indonesien. 
Dessutom rankas Frankri-

ke sämst i hela EU. 

Så är lösningen för att öka den internatio-
nella förståelsen att fler lär sig franska?

Eller att fler fransmän lär sig andra 
språk, exempelvis engelska? 

Jag tror att lösningen ligger någonstans 
i trakten av en kombination av båda. 

Helt klart är att franskan växer i både 
omfattning och förståelse. 

Men inte primärt på hemmaplan utan 
långt, långt borta.


