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Hur många fransktalande finns det? Denna fråga låter sig inte enkelt besvara. Antalet talare 

som har franska som modersmål beräknas uppgå till 72 miljoner och franska intar därmed den 

trettonde platsen på listan över världens största språk räknat efter antalet modersmålstalare, 

efter bl. a. kinesiska, engelska, spanska, hindi, portugisiska, ryska och japanska. Franska hör 

emellertid till de språk som inte bara används av modersmålstalare. I många länder används 

franska, vare sig det är (ett av) landets officiella språk eller ej, i administration, 

undervisningsväsende, näringsliv och medier. Enligt de senaste uppgifterna (2004-2005) från 

L’organisation internationale de la francophonie (OIF) – en sammanslutning av 56 

franskspråkiga länder, belägna på de fem kontinenterna – uppgår antalet franskspråkiga i 

världen till 175 miljoner, varav 60 miljoner anses vara partiellt franskspråkiga. Antalet 

franskspråkiga i världen är dessutom, enligt OIF, på frammarsch. 

Franskan är ett av de stora kulturspråken, som under vissa perioder starkt påverkat 

svenskans ordförråd och syntax. Det är bärare inte bara av den franska kulturen och dess 

litteratur, utan också av en lång rad andra kulturer och litteraturer. Trots engelskans hegemoni 

är franskan fortfarande ett inte helt oviktigt språk för vetenskapen. Detta gäller i synnerhet för 

vetenskaper som sociologi, kulturantropologi, litteraturvetenskap, filosofi och språkvetenskap. 

När det gäller den sistnämnda disciplinen räcker det för att tydliggöra franskans betydelse att 

nämna lingvister som Saussure, Bally, Damourette & Pichon, Martinet, Tesnière, Benveniste, 

Ducrot, Culioli, och i Sverige mindre kända språkvetenskapliga skolor som psykomekanik 

(strukturalistisk kognitiv grammatik) och praxematik (en teoribildning som förenar 

psykomekanik med fenomenologi, marxistisk dialektik och psykoanalys). 

Franskan är antagligen det mest använda språket i internationella organisationer efter 

engelskan. Så är exempelvis franska det viktigaste arbetsspråket efter engelskan i EU-

institutionerna. För tio år sedan var franskan det mest använda arbetsspråket i dessa 

institutioner. I EU-området är franska och italienska de största modersmålen efter tyska, före 

engelska och spanska. Som främmande språk i EU-området är franska störst efter engelska, 

före tyska, spanska och italienska. 

I motsats till en vanlig uppfattning är franska också ett viktigt språk ur ekonomisk 

synvinkel. Om man rangordnar världens språk efter den andel av världens totala BNP som de 

länder där språket i fråga är officiellt representerar placerar sig franska på tredje plats efter 

engelska och japanska, före bl. a. tyska, ryska, italienska, spanska, kinesiska, arabiska, 

portugisiska och hindi (Dahl 2000:89).  

 

*** 

 

I Sverige har franska språket studerats länge. Den första fransk-svenska och svensk-franska 

ordboken författades av Levin Möller, professor i logik och metafysik i Greifswald och 

sedermera domprost i Linköping (Kahlmann 1982:347). När han åtog sig att skriva denna 

ordbok, som utkom 1745, var han knappast entusiastisk inför uppgiften, ty – skriver han 
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(1745:2) – ”jag har ej allenast aldrig funnit något nöje uti språks lärande; utan ock ej widare 

bemödat mig om frantzöskan, än nödigt är, til at utan hinder läsa the på thetta språket i 

allehanda Wettenskaper utkomna skrifter.”  

Vid Uppsala universitet hade undervisningen i franska språket tagit sin början redan på 

1600-talet, då en språkmästare tillsatts i franska, liksom i italienska, spanska och tyska. De 

moderna språken betraktades då som övningsämnen, exercitia, och språkmästarnas 

akademiska status var därför låg: de hade inte rätt att föreläsa från kateder och måste gå sist i 

de akademiska processionerna. Franska språket blev egentligt akademiskt ämne först i och 

med inrättandet av en professur i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur 1858, vars båda 

första innehavare, Carl Wilhelm Böttiger och Jacob Theodor Hagberg, var romanister (Rydén 

2000:78ff.). Sedan 1890, då en professur i romanska språk inrättades, har franska språket 

studerats inom detta ämnesområde. Alla innehavare av denna professur har haft franska som 

huvudspråk.  

I denna lakunära och alltför schematiska översikt av studiet av franska språket vid Uppsala 

universitet måste tyvärr de för den romanska forskningsmiljön så väsentliga insatser som 

gjorts inom andra romanska språk och inom franskspråkig litteraturvetenskap förbigås. 

Länge dominerade det historiskt-filologiska studiet av det medeltida franska språket och 

dess dialekter. Belysande för tidsandan bland dåtidens Uppsalaromanister är Johan Visings 

möte med Gaston Paris 1880. Vising hade kommit till den franska huvudstaden för att studera 

för den berömde romanisten tillsammans med ett tiotal unga tyska romanister: ”Vi förhördes i 

fransk språkhistoria”, konstaterar Vising (1938:59), ”och jag fann genast att i den materien 

var jag mina medexaminader överlägsen, ty sådant hade vi grundligt studerat i Uppsala”. 

En annan representant för den filologiska perioden är en av årets jubeldoktorer, Erik Rankka, 

upphovsman bl.a. till textkritiska editioner av två Mariamirakler, en domedagspredikan på 

vers och den år 2000 tillsammans med Olov Fryckstedt publicerade översättningen av Folie 

Tristan (’Tristans galenskap’).  

Det förtjänar att nämnas att redan under denna filologiska period gjordes flera lingvistiska 

ansatser, bl.a. av Carl Svedelius, vars Analyse du langage, appliquée à la langue française 

(1897), av vissa anses ha inspirerat Saussure. Detta arbete rönte dock inte någon större 

uppskattning i det dåtida Uppsala, utom möjligen av Adolf Noreen. Svedelius (1944:134) 

säger sig ha lagt märke till Noreens ”på sätt och viss aktiva deltagande i disputationsakten”, 

vilket ”bestod i vänliga, uppmuntrande blickar och nickar under hela aktens förlopp”. 

På 1960-talet genomgick studiet av franska språket vid vårt universitet ett paradigmskifte. 

Dåtidens doktorander önskade att skriva avhandlingar som gav dem praktiskt användbara 

kunskaper i deras framtida undervisningsverksamhet på universitetet eller i skolväsendet. I en 

lång rad avhandlingar undersöktes strikt synkroniskt det samtida skrivna standardspråkets – 

och i några fall äldre språkskedens – syntax på grundval av stora korpusar. Detta var 

korpuslingvistik avant la lettre, före datorernas tid. Stor vikt lades vid den kvantitativa 

analysen av korpusdata. Den kvalitativa analysen, som varierade i djup, var huvudsakligen 

inspirerad av europeisk strukturalism. Dessa studier väckte berättigad uppmärksamhet i den 

franskspråkiga världen, där detta paradigm blev känt under benämningen Uppsalaskolan 

(Carlsson 1976). 

På 1990-talet var det dags för ett nytt paradigmskifte. Det nya paradigmet kan dock inte 

karaktäriseras som en enhetlig ”skola”. Snarare är det fråga om en rad olika, men relaterade, 

paradigm, som speglar den samtida lingvistikens olika domäner och teoribildningar: logisk-

semantisk, pragmatisk, kognitiv, kontrastiv och interaktionistisk lingvistik, samt 

översättnings- och språkinlärningsforskning. Fortfarande är de flesta studier korpusbaserade, 

men det är inte bara det skrivna standardspråket som studeras, utan också exempelvis det 

talade språkets olika register, diskursgenrer, regionala och lokala varieteter, och olika typer av 

inlärarfranska. Den kvalitativa analysen av korpusdata har blivit allt viktigare i många 
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avhandlingar och artiklar, samtidigt som den kvantitativa analysen har fått en något mindre 

framträdande plats. 

Undervisningen i franska har under de senaste trettio åren – vid sidan av de ordinarie A-, B-, 

C- och D-kurserna, som ägnas ämnets språk- och litteraturvetenskapliga kärna (och som nu 

förändras och utvecklas för att anpassas till Bolognaprocessen) – omfattat en lång rad kurser 

för särskilda behov och avnämare: franska för jurister och samhällsvetare, för naturvetare och 

teknologer, för internationella ekonomer, för blivande lärare, för tolkar och översättare, för 

Utrikesdepartementet och för dem som är intresserade av eller skall arbeta i EU. 

 

*** 

 

Min egen forskning har huvudsakligen ägnats franskans grammatik. Doktorsavhandlingen är 

en monografi över det franska modalverbet devoir som i svenskan motsvaras av verb som 

måste, bör, borde, torde, skall, skulle, få, vara/bli tvungen att, lär och adverb som antagligen, 

förmodligen, troligen. Jag visar bl. a. hur de olika modala betydelserna hos verbet devoir är 

beroende av dess position i yttrandets informationsstruktur och att den aletiska betydelsen 

(’nödvändighet’), som tidigare inte uppmärksammats av forskningen om detta verb och som i 

avhandlingen ges en vidare definition än den i modallogiken gängse, spelar en viktig roll i 

detta och liknande verbs semantik.  

Verbet devoir brukar i grammatiken karaktäriseras som ett hjälpverb. I ett par studier 

diskuterar jag hjälpverbsbegreppet i generella termer och jag undersöker franskans kandidater 

till hjälpverbsstatus. I andra studier behandlar jag begreppen modalitet och evidentialitet i ett 

allmänt, typologiskt perspektiv. Evidentialitet är den grammatiska (och lexikala) kategori som 

anger den typ av källa (’varseblivning’,’hörsägen’, ’slutledning’) som talaren har för det 

genom yttrandet förmedlade kunskapsinnehållet. Dessa studier leder fram till ett av 

Vetenskapsrådet finansierat projekt, där fransk konditionalis’ modala, temporala och 

evidentiella användningar studeras.  

För närvarande genomför jag ett projekt, ”På väg mot en grammatik över de epistemiska 

uttrycken i franskan”, inom den forskartjänst vid Kungl. Vitterhetsakademien som jag innehar 

sedan den 1 april 2005. Epistemiska uttrycks främsta uppgift, vare sig de är modala (kanske, 

antagligen) eller evidentiella (uppenbarligen), är att reglera (oftast reducera) talarens 

yttrandeansvar för att denne skall kunna följa den sociala norm som kräver att vi skall vara 

sanningsenliga i vår språkliga kommunikation. I en första delstudie undersöker jag svenskans 

evidentiella hjälpverb för ’hörsägen’, lär, ska/ll/, lär ska och skulle, och deras franska 

motsvarigheter. I ett andra delprojekt studerar jag kontrastivt i franska och italienska hur 

talarens epistemiska attityd gentemot de båda satserna i en villkorlig satsfogning uttrycks 

genom de olika tempus-moduskonfigurationerna i dessa satsfogningar – consecutio temporum 

et modorum –, och anknyter därmed till ett klassiskt problem i romansk lingvistik. Särskild 

uppmärksamhet ägnar jag det fall då den konditionala satsfogningen inbäddats i en (fri) 

indirekt anföring i förfluten tid – ett fall som är föga studerat, synnerligen komplext och 

mycket fascinerande. 
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