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Abstract 
 
This essay asks the question if and how the fact that French is spoken in more countries than 

France is mentioned in the curriculum and in textbooks in French for upper secondary school 

in Sweden. I have used the term la francophonie to designate French spoken outside of 

France, even though France is a part of this notion.  

When it comes to the curriculum the guidelines are quite vague, but it is clear that the 

pupils need to learn about the cultures and countries in which French dominates. Since 

textbooks can be seen as an interpretation of the curriculum I have used twelve of them in 

order to see how la francophonie is treated in them. For the analysis I studied how many texts 

treated la francophonie and how these texts were formulated. I found that most books do 

include texts that directly or indirectly treat French as a global phenomenon. It was also clear 

that most texts managed to go beyond national clichés and focus on individuals, something 

that is necessary as national identities are no more than social constructs. It was also clear that 

the older books kept a Eurocentric perspective, whereas the newer texts allowed people from 

for instance le Maghreb to speak directly. Many texts also treated the problems and 

possibilities created by the fact that more and more people find themselves between several 

cultures.  
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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar om och på vilket sätt det faktum att franska talas i fler länder än 

Frankrike är uppmärksammat i kursplaner och textböcker i franska för gymnasiet. Jag har i 

detta sammanhang använt termen la francophonie för att beteckna franska talad utanför 

Frankrike, trots att Frankrike egentligen ingår i detta begrepp.  

Vad det gäller kursplaner kan jag konstatera att de är mycket vagt formulerade, men att det 

är tydligt att man vill att eleverna skall lära sig om de kulturer och länder i vilka franskan 

förekommer. Eftersom läroböcker kan ses som en form av konkretisering av kursmålen har 

jag studerat tolv av dem för att se hur la francophonie behandlas i dem. Jag studerade hur 

många texter i läroböckerna som behandlar la francophonie, men även på vilket sätt texterna 

är formulerade. Det visade sig att de flesta böckerna innehöll texter som direkt eller indirekt 

behandlar franskan som ett globalt fenomen. Det var också tydligt att de flesta texterna gick 

bortom nationella klichéer för att istället fokusera på individers erfarenheter, något som är 

nödvändigt eftersom nationella identiteter bara är sociala konstruktioner. Det framkom även 

att de äldre läroböckerna hade ett mer eurocentriskt perspektiv, medan de nyare lät personer 

från till exempel le Maghreb komma till tals direkt. Många texter behandlade även de 

problem och möjligheter som skapas av det faktum att fler och fler personer befinner sig 

mellan flera kulturer.  

 
Nyckelord: la francophonie, läroböcker, franska språket, gymnasiet 
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Introduktion 
 
”Hur gör fransmännen när...?”, är en fråga som man som språklärare ofta får. Ibland försöker 

man ge någon form av allmänt svar, men så fort man tänker på de individer man känner 

märker man att det inte alltid stämmer. Dessutom får man ett annat problem: det är inte bara 

fransmän som talar franska; språket talas på många andra platser i världen, alla med sina 

kulturer och synsätt på världen. Detta är en god illustration av två problem: 1. Alla 

fransktalande gör inte samma sak och 2. Hur många är det egentligen som skall räknas som 

fransktalande? Frågan är vad man som lärare skall undervisa om och här kan man ju 

naturligtvis tänka sig att gå både till läroplanerna och till läroböckerna för att få ledning. 

Läroplanerna är styrdokumenten för en kurs, medan läroböckerna kan anses vara en slags 

tolkning av de mål som man har att arbeta mot (Lundgren et al. 2004, p. 10). Samtidigt är det 

ju så att ingenting någonsin är neutralt. De texter som finns i läroböckerna är inte bara en 

konkretisering av kursmålen, utan de bidrar också till att skapa en viss bild av andra 

främmande kulturer och till att konstruera en viss etnisk självförståelse (Ajagán-Lester 1999: 

121). Själva formuleringarna i texterna har stort inflytande över hur vi uppfattar den kultur 

(eller de kulturer) de beskriver. Läroboken är ett didaktiskt verktyg, men den har också en 

selektiv funktion eftersom den väljer och kombinerar vissa värderingar och kunskaper: vissa 

tystas, andra accentueras (Ajagán-Lester 1999: 122). Detta gör att man som lärare behöver 

vara uppmärksam på hur texterna är formulerade och vad de förmedlar.  

Målet med denna uppsats är att undersöka två saker: om det faktum att franska talas även 

utanför Frankrike uppmärksammas i kursplaner och läroböcker, d.v.s. hur mycket man 

behandlar det som kallas la francophonie, men även hur det behandlas. Detta är en viktig 

fråga för skolan eftersom undervisningen i stor utsträckning skapar elevernas 

världsuppfattningar. De behöver få veta att till exempel franskan inte bara är ett europeiskt 

fenomen. Anledningen till att kursplanerna finns med i analysen är att de är handlingar vilka 

har konsekvenser för den praktiska verksamheten i skolan (Göhl-Muigai 2004: 46), d.v.s. de 

avgör hur verksamheten ser ut. Läroböckerna representerar i sin tur en tolkning av 

kursplansinnehållet, en slags hjälp för läraren. Men det handlar inte bara om att behandla ett 

ämne, det är också viktigt att titta på hur det sker eftersom en text aldrig är neutral, utan är en 

språkhandling som utförs i en viss avsikt (Westman 1981: 58). Den som läser texten kommer 

naturligt nog att bli direkt eller indirekt påverkad av den. 
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1.1 MÅL 

Målet med uppsatsen är alltså att se om och hur det faktum att franska talas i flera länder, 

d.v.s. la francophonie, behandlas i kursplaner och läroböcker. När det gäller hur, kommer jag 

att titta särskilt på om kursplaner och läroböcker problematiserat kulturbegreppet; talar man 

om stereotyper, eller om individers kulturupplevelser?  

 
1.2 MATERIAL OCH METOD 

Korpusen för denna uppsats består av två delar: först kursplanerna för moderna språk, sedan 

några läroböcker i franska för gymnasiet. Observera att endast texterna och inte eventuella 

övningar kommer att ingå i analysen. I förekommande fall kommer bilder att kommenteras. I 

övrigt kommer fokus att ligga på hur stor andel av texterna som behandlar andra länder än 

Frankrike, men jag kommer även att detaljanalysera vissa i sammanhanget intressanta texter. 

Urvalet har helt enkelt gjorts utifrån de läroböcker som har funnits att tillgå, ett tiotal. De 

flesta, som Esprit, Génial och Escalade är ganska nya medan Un air de...-serien är lite äldre. 

Anledningen till att använda den lite äldre serien är för att se om det finns några skillnader. I 

de fall som serien innehåller fler delar kommer jag att se till helheten i analysen, även om det 

idag ofta är så att elever inte kommer längre än till första boken.  

 Innan själva genomgången kommer jag att diskutera begreppet la francophonie för att se 

vad som menas och vad man kan tänkas fokusera på. Jag kommer sedan att titta på 

kursplanerna för moderna språk för att se vilka riktlinjer som finns och hur la francophonie 

kan tolkas in i texterna. Det är också nödvändigt att diskutera begrepp som kultur och 

interkulturalitet för att problematisera begreppen, något jag kommer att göra utifrån en artikel 

skriven av Ulrika Tornberg. Slutligen kommer en beskrivning och analys av lärobokstexterna.  
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2 La francophonie 
 
Enkelt uttryckt handlar la francophonie om viljan och förmågan att tala franska och att 

tillhöra den kultursfär inom vilken språket används, en sfär som naturligtvis omfattar mer än 

den som representeras av Frankrike. Begreppet myntades av geografen Onésime Reclus 

(1837-1916) och var från början enbart en geografisk beteckning. Tydligen råder det delade 

meningar om exakt när uttrycket myntades för Wikipédia uppger 1871 som årtal, medan 

Organisation internationale de la francophonie (OIF) uppger 1880. Det var dock först efter 

första världskriget som begreppet kom att gå från att vara en geografisk beteckning till att 

handla om en ”fransk medvetenhet”. Numera betecknar begreppet en medvetenhet om att man 

har ett språk och en kultur gemensam (Wikipédia). OIF nämner också att det finns två 

definitioner på ordet. Om det inleds med liten bokstav, francophonie, menar man de folk, eller 

grupper, som helt, eller delvis använder franskan som kommunikationsspråk i sin vardag. La 

Francophonie, med stor bokstav, omfattar de regeringar, länder, eller instanser som använder 

franskan, helt eller delvis, som kommunikationsspråk. I denna uppsats kommer jag att 

behandla la francophonie, d.v.s. språket som kommunikationsmedel och kulturförmedlare. 

Däremot kommer jag att göra en något udda avgränsning, nämligen att utesluta Frankrike 

eftersom jag vill veta vilka andra länder och kulturer som omnämns i lärobokstexterna. I 

övriga sammanhang ingår naturligtvis Frankrike i detta begrepp.  

Begreppet la francophonie är komplext eftersom ”fransk kultur” kan uppfattas på så många 

sätt. Man måste skilja mellan de länder där franska är officiellt språk, de länder där många har 

franskan som modersmål och de länder där språket är någon form av kulturspråk (med den 

bredast möjliga definitionen av ordet kultur). Dessa tre parametrar kan kombineras på flera 

sätt; till exempel finns det länder där ingen har franska som modersmål, men där språket 

används som lingua franca, medan det i andra fall är så att fler talar språket, men sällan 

använder det. Hur många som talar franska i världen idag beror dessutom på hur man 

definierar ”tala”. Wikipédia nämner 200 miljoner talande, medan OIF nämner 250-300 

miljoner som har ”kontakt med språket” och 175 miljoner som talar det (”Qu’est-ce que la 

Francophonie?”). Läroboken Esprit 2 uppger mellan 140 och 300 miljoner, en diskrepans som 

visar hur svårt det är att beräkna denna siffra.  

Endast i ett fåtal länder är franska modersmål: Frankrike (och dess territorier), de 

fransktalande delarna av Kanada, Monaco, fransktalande delen av Belgien, fransktalande 

delen av Schweiz, hos en minoritet på Jersey och i Val d’Aoste i Italien. På andra platser lär 

man sig franska i skolan, till exempel i Nordafrika, Subsahariska Afrika och Luxemburg. På 
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andra platser, som Libanon, Vietnam och Rumänien, finns fransktalande minoritetsgrupper 

(Wikipédia). Sedan får man inte glömma att det finns ungefär 100 miljoner personer som lär 

sig franska utanför de fransktalande områdena (Wikipédia). Faktum är att OIF anser att denna 

undervisning är en av grundpelarna i la francophonie (med liten bokstav). De gör även en 

distinktion mellan franska som andraspråk (i länder där språket är officiellt tillsammans med 

ett annat, eller har stor betydelse för administrationen) och franska som främmande språk, 

d.v.s. i de länder där många studerar språket fastän det inte har någon officiell status (till 

exempel Sverige).  

Ett sätt att få ett grepp om exakt vilka länder som räknas som centrala i la francophonie är 

naturligtvis att se var språket har officiell status. I franskans fall är det de följande länderna1: 

Belgien, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, 

Elfenbenskusten, Djibouti, Frankrike, Gabon, Guinea, Haiti, Kamerun, Kanada, Komorerna, 

Kongo, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Monaco, Niger, Republiken Kongo, Rwanda, 

Schweiz, Senegal, Seychellerna, Tchad, Togo och Vanuatu.  

OIF har en kompletterande lista med länder där språket används i vardagen i större eller 

mindre utsträckning utan att vara officiellt språk: Albanien, Andorra, Bulgarien, Cap-Verde, 

Cypern, Dominica, Egypten, Ghana, Grekland, Guinea-Bissau, Kambodja, Makedonien, 

Laos, Libanon, Marocko, Mauritius, Mauretanien, Moldavien, Rumänien, Santa-Lucia, Sao 

Tomé och Principe, Tunisien och Vietnam. Totalt handlar det alltså om ett femtiotal länder, 

alla medlemmar i OIF. Det är dock viktigt att komma ihåg att franska talas på många fler 

ställen i världen. Till exempel ingår av politiska skäl inte Algeriet eller Israel i OIF även om 

franskan har en stark närvaro åtminstone i det förstnämnda landet. Vad som är intressant med 

OIF är att man ganska noga undviker att tala om exakt hur franskan spreds i många av 

länderna. Man talar endast om ”demografisk, ekonomisk och militär spridning” (OIFs 

hemsida). Faktum är naturligtvis att franskan spreds på grund av en omfattande 

kolonialisering. Intressant är dock att konstatera, något som OIF gör på sin hemsida, att den 

enda plats där franskan är fast rotat är i Frankrike och att franskans status i världen i mångt 

och mycket beror på det landets inflytande, ett uttalande som känns väl eurocentriskt. 

 Till detta kan man lägga att franska är officiellt språk i vissa andra offentliga sammanhang, 

som till exempel inom FN, NATO, UNESCO, EU, Vatikanen, Arabiska förbundet och de 

olympiska spelen, för att nämna några. Begreppet la francophonie är alltså brett och det är 

den omfattningen som jag ämnar undersöka i denna uppsats.  

                                                
1 Observera att språket i vissa fall är det enda officiella, men att det i de flesta fall delar den statusen med ett, 
eller flera, andra språk.  
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Om jag går till kurslitteraturen som är materialet för denna undersökning kan jag snabbt 

konstatera att alla ovanstående länder av förklarliga skäl inte är nämnda. En snabb 

genomgång visar att man valt att fokusera på några länder som är direkt nämnda i 

läroböckerna: Algeriet, Antillerna, Belgien, Elfenbenskusten, La Réunion, Kanada, Mali, 

Marocko, Schweiz, Senegal och Vietnam. Man nämner även ”L’Afrique noire” (”svarta 

Afrika”, ett uttryck som i original inte är lika rasistiskt präglat som dess svenska översättning) 

när man talar om slaveriet, samt ett antal organisationer i vilka franska är officiellt språk. Det 

finns även korta texter som talar om la francophonie samt ett antal kartor med franskans 

spridning. I Escalade 2 (s. 8) gör man följande klassificering:  

 

• länder där många har franska som förstaspråk: Frankrike, Belgien, Schweiz, 

Luxemburg, Monaco, Kanada  och Andorra 

• länder som har franska som officiellt språk: de ovanstående samt 31 länder i Väst- och 

Centralafrika 

• länder som har franska som andraspråk: Marocko, Tunisien och Algeriet 

• länder i vilket det talas allmänt: Libanon, Haiti och Seychellerna.  

 

Det framgår snabbt att deras lista inte helt stämmer med det jag nämnt ovan, men det visar 

bara på hur svårdefinierat begreppet är. Det samma gäller för Esprit 2 (s. 90) där man säger att 

”véritables francophones” (verkliga fransktalande) finns i: Frankrike, Luxemburg, Schweiz, 

Belgien, Monaco, Marocko, Algeriet, Tunisien, ”Svarta Afrika” (Afrique noire), Kanada, 

Louisiana och Vanuatu.  

 Det visar sig alltså att det finns lite olika definitioner på exakt vilka som ingår i la 

francophonie och hur man skall behandla deras status. På gymnasiet är det inte viktigt att i 

detalj avgöra de politiska och kulturella implikationerna av de olika användningarna, men 

viktigt är att eleverna får veta att franskan talas på många andra ställen än i Europa. Denna 

synpunkt delas också av kursplanerna som jag skall titta på i nästa kapitel.  

 

2.1 LA FRANCOPHONIE I KURSPLANERNA FÖR MODERNA SPRÅK 

Juridiskt sett omfattar en kursplan hela ämnet med alla dess kurser och betygskriterier, men ur 

lärarens synvinkel ses den mest som ett styrdokument för en kurs (Varför ser kursplanerna ut 

som de gör?, Skolverket, 2007, p. 28). Det är meningen att undervisningen skall läggas upp 

utifrån detta dokument för att senare bedömas med de kriterier som nämns däri. Den primära 
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målgruppen för texten är läraren, men även föräldrar och elever skall kunna förstå, eventuellt 

med lite hjälp (Varför ser kursplanerna ut som de gör? Skolverket, 2007, p. 29). 

Kursplanerna är därför det centrala dokument som styr undervisningen och det är därför de är 

intressanta att studera i min undersökning.  

Eftersom kursplanerna är gemensamma för alla moderna språk står det naturligtvis inget 

specifikt om la francophonie i dem, men däremot finns landet som det moderna språket talas i 

samt den kultursfär i vilken det ingår omnämnt. Vad som gör denna undersökning intressant 

är att synen på det vidare perspektivet i språk har ändrats något från kursplan till kursplan. Per 

Malmberg (2000) gör en snabb översyn av denna utveckling i en artikel. I äldre kursplaner, 

som Lgr 62, står att man skall ”orienteras om det främmande språkets kultur och 

levnadsförhållanden” och att det skall finnas en samordning mellan språken, geografi, musik 

och historia (2000: 15, originalets kursivering). I Lgr 80 talas det om att eleverna skall bli 

intresserade av vardagsliv, arbetsliv och samhällsförhållanden i de länder som språken talas 

(2000: 15). Det är svårt att veta om pluralformen hänvisar till de länder de olika språken talas 

i, eller till de flertalet länder varje språk talas i. I senare kursplaner lägger man störst betydelse 

vid den interkulturella förståelsen. I den nuvarande står att man skall utveckla sin ”förmåga 

att reflektera över de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter” 

(Språk: kursplaner, betygskriterier och kommentarer 2002: 67). Här framgår tydligt att 

språket talas i mer än ett land och att alla dessa är av lika stort intresse. Det framkommer även 

att eleverna behöver ha insikt i sina egna erfarenheter och att de behöver kunna relatera dem 

till andras. Begreppet ”interkulturell kompetens” förekommer också (2002: 67). Under 

rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” kan man läsa att franska är det gemensamma 

språket i många delar av världen, men man preciserar inte detta närmare utan går vidare till att 

diskutera kontakterna mellan Frankrike och Sverige. Låt oss nu titta närmare på vad 

kursplanerna för de olika stegen i moderna språk säger om det område till vilket la 

francophonie räknas. Jag har här valt att ta med kursmålen men inte betygskriterierna 

eftersom de senare mest återger innehållet i de förra2.  

 

                                                
2 Texterna är hämtade från Skolverkets hemsida. 
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Kursmål för moderna språk 

MODERNA SPRÅK: STEG 1:  

känna till något om vardagslivet i något land där språket används. 

 

MODERNA SPRÅK: STEG 2:  

känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket 

används. 

 

MODERNA SPRÅK: STEG 3: 

ha någon kännedom om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket 

används och kunna göra iakttagelser av några tydliga likheter och skillnader i 

förhållande till egna kulturella erfarenheter. 

 

MODERNA SPRÅK: STEG 4: 

ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där språket 

har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella 

erfarenheter. 

 

MODERNA SPRÅK: STEG 5:  

ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i områden där 

språket talas och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer. 

 

MODERNA SPRÅK: STEG 6:  

ha kunskaper om samtidsförhållanden, historia och kulturer i länder där språket talas. 

 

MODERNA SPRÅK: STEG 7:  

känna till utvecklingen inom något eller några områden som politik, samhällsliv, 

religion, litteratur, film, konst eller musik i något land där språket talas. 

 

Det framgår här att man inte tycker att det är viktigt att ta med hela vidden av la francophonie 

från början av språkundervisningen eftersom det räcker att eleven kan något om vardagslivet i 

”något land” där språket talas. Däremot står det inte preciserat vilket land man skall börja 

med. När man bläddrar i läroböckerna är det tydligt att alla har valt Frankrike som detta första 

land att orientera sig i. Det är naturligtvis inget fel i det, förmodligen är det eftersom 



 - 8 - 

läroboksförfattarna anser att det är det land som eleverna mest förknippar med franskan. 

Kanske kommer detta att ändras med tanke på att fler och fler invandrare finns med i 

klasserna, elever som inte nödvändigtvis har Frankrike som första referens. Det är först från 

steg två som man nämner att språket talas i flera länder och att man behöver få viss kännedom 

om de förhållanden som råder där. I steg tre behöver man kunna dra paralleller mellan sina 

egna erfarenheter och de traditioner man läser om.  

Det är också intressant att studera orden som beskriver den geografiska enheten. I steg ett 

handlar det om ”något land där språkets används” och i steg två och tre om ”några länder där 

språket används”, d.v.s. man talar om länder där språket ”används”, en ganska luddig 

formulering om man tittar närmare på den eftersom språket används i alla de länder där man 

studerar det, för att inte tala om alla länder där man använder det för någon form av 

kommunikation. Det är först för steg fyra som man talar om ”några länder där språket har en 

central ställning”, d.v.s. länder där språket och dess kultursfär har betydelse för landet i stort. 

För steg fem blir man mer generös med den geografiska demarkationen och kallar det 

”områden där språket talas”; den exakta skillnaden mellan ”land” och ”område” kommenteras 

emmerllertid ingenstans. För de sista två stegen, dit få elever når, är man än en gång tillbaka 

till ” något land där språket talas”. Man går även från att tala om att språket ”används”, till att 

precisera att det ”talas”, en restriktion som verkar lite underlig, speciellt för steg sju där man 

nämner ett antal områden där skrift är lika central, som till exempel inom litteratur och 

religion. Sammanfattningsvis kan man säga att kursplanerna ger en initial idé om vad som 

skall förmedlas, men de ger inga detaljinstruktioner. Tydligt är dock att man har frångått den 

eurocentriska syn som förr präglade undervisningen, dessutom syns tydligt att man, 

naturligtvis med rätta, ser språket som mer än bara dess grammatik, att språket även är en 

kulturförmedlare.  

 

2.2 KULTUR OCH INTERKULTURALITET SOM BEGREPP 

Ovanstående utdrag ur kursplanerna visar att ord som ”kultur” och ”interkulturalitet” anses 

som viktiga för undervisningen. I kommentarerna till kursplanerna står att begreppet kultur 

skall användas i en vid betydelse; vad som avses är inte bara litteratur och historia, utan även 

kulturtraditioner, värderingar och centrala begrepp i de delar av världen där språket talas. 

Därtill kommer även informella regler för kommunikation och språkanvändning (Språk: 

kursplaner, betygskriterier och kommentarer 2000: 55). Ett annat område som hör dit är saker 

som kroppsspråk, mimik och gester (Språk för din framtid och fritid p. 11), som ju i lika stor 

utsträckning är en del av språket.  
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 Men även med denna vida definition kan begreppet ”kultur” vara i högsta grad 

problematiskt, något som Ulrika Tornberg diskuterar i en artikel (2001). Hon påpekar det 

faktum att kultur och nationalitet länge varit nära förknippade med varandra. När man har lärt 

sig ett språk har man samtidigt fått lära sig hur kulturen som hör till det landet ser ut. 

Problemet med denna metod är att man ofta har utgått från det ”typiska”. Detta är ingalunda 

borta från skolan idag eftersom man som lärare ofta får frågor som ”Hur gör fransmännen när 

de...?”. Tornberg påpekar dock att det i kursplanerna börjar synas en skillnad i det att man 

bytt ut uttrycket ”svenska förhållanden” mot ”egna erfarenheter”. Det anses alltså inte som 

självklart längre att det ”svenska” och det egna är samma sak. Kulturella enheter kan inte 

längre anses som självklara. Faktum är att de aldrig varit det i verkligheten, bara i politiska 

och pedagogiska diskurser. Nationaliteter och kulturer som enhetliga är begrepp har länge 

använts vid skapandet av nationalstater för att sammanföra grupper som egentligen inte har 

något gemensamt. Inom pedagogiken kommer enhetstänkandet, enligt Tornberg, från latin- 

och grekiskundervisningen där man ju kunde se tillbaka på samhället som något statiskt, en 

färdig produkt som inte längre utvecklas eftersom dessa samhällsstrukturer inte längre finns i 

den form som förknippas med just den språkkontexten. Stora forskare inom lingvistiken, 

såsom Sapir & Whorf, är inne på samma linje när de påstår att det språk människor talar starkt 

påverkar deras syn på verkligheten och därför bidrar till att skapar vissa gemensamma drag 

hos de personer som talar språket. En tredje faktor uppstår i mötet mellan två språk. Den 

amerikanske lingvisten Robert Lado ansåg att språkundervisning behövde mönster med 

kulturtypiska beteenden så att inläraren skulle kunna jämföra sin kultur med den nya den 

mötte. Problemet med Lado är det blev nödvändigt att hitta någon form av allmän ”kultur” för 

att jämförelsen skulle bli möjlig. Dessutom skulle man tona ned skillnaderna mellan 

kulturerna för att undvika ”krockar”, något som gjorde att den versionen som lades fram blev 

utvattnad och anpassad mer till jämförelsen än till verkliga förhållanden (Tornberg 2001: 

182). Denna metod kräver också att man har en kultur som går att studera objektivt och sedan 

beskriva som ett enhetligt system, något som inte är så enkelt.  

 Frågan är då hur man skall komma runt denna problematik. Hur skall man undervisa utan 

att fastna i en nationell klichée som inte överensstämmer med verkligheten, men som ändå är 

ett användbart pedagogiskt verktyg eftersom det hjälper till att strukturera en annars komplex 

verklighet? Ett sätt är att använda sig av Bakhtins begrepp heteroglossia (Tornberg 2001: 

183) för att beskriva den mångfald diskurser som finns parallellt inom ett samhälle. Språken 

är inte enhetliga system utan stora komplexa nätverk i vilka otaliga diskurser samverkar; 

politiken har en, skolan har en, familjen har en, etc., något som ger ett problem i 
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språkundervisningen: vilken av dessa diskurser skall man lära ut? Skall man koncentrera sig 

på det klassiska litterära språket, språket som talas i en grönsaksaffär, språket i turisttäta 

områden, eller språket inom den ekonomiska sektorn? Samtidigt kan man vända på det och 

fråga sig om det verkligen är ett problem; är inte variationen också en möjlighet? 

Kursplanerna ger ingen direkt ledning om hur man skall göra så läraren får lita på sig själv 

och på läroböckerna. Eftersom denna uppsats handlar om en speciell aspekt av heteroglossia, 

la francophonie, skall jag inte gå in för mycket på denna problematik här. Tydligt är dock att 

landsgränser bara i viss mån kan användas som kategorisering vid språkuppdelning.  

Kort sagt är det svårt att numera uttala sig allmänt om något kulturgemensamt eftersom 

begreppet blir alltmer fragmentiserat. Det är svårt idag att ställa sig utanför en kultur för att 

observera den. Här måste skolan ta sitt ansvar och inte befästa gamla kulturmönster utan vara 

öppna för den mångfald som finns inom varje språksystem. Tornberg tycker att det i detta 

sammanhang är viktigt att utgå, som kursplanerna numer påpekar, från sina egna erfarenheter 

och inte från sig själv som representant för en enhetlig kultur. Det är först då man kan få det 

som man i vardagslag kallar en ”interkulturell” förståelse (2001: 187). Tornberg påpekar dock 

att det inte är så enkelt att man bara kan jämföra mellan kulturer eftersom kulturerna i sig är 

komplexa. Till exempel är det så att man inte heller är en enhetlig person eftersom man kan 

ha flera identiteter beroende på i vilken kontext man befinner sig. Begreppet kultur som bas 

för jämförelse blir alltså för ohanterligt. Den term Tornberg skulle föredra är ”internationell 

orientering” (2001: 188), en term som visar att man inte kan hårddra slutsatser utan enbart kan 

få en översikt. Där en interkulturell förståelse bara kan ske på det personliga planet, är en 

internationell orientering mer allmän och därför mer användbar i en klassrumssituation. Det är 

också denna som skulle vara möjlig att nämna i en kursplan samt diskutera i läroböcker.  
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3 Inventering av lärobokstexter 
 

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom de tolv läroböckerna som utgör mitt korpus. 

Urvalet är baserat på de böcker som fanns tillgängliga på det gymnasium där jag gjorde min 

praktik, men samtliga serier är vanligt förekommande i svenska gymnasieskolor. Jag har gått 

igenom alla böckerna för att se om la francophonie (d.v.s. det faktum att franskan talas i fler 

länder än Frankrike) nämns, vad som tas upp och hur. För att begränsa arbetet har jag bara 

tittat på texter, inte på bilder eller övningar. För analysen har jag valt att använda mig av 

Tornbergs kulturbegrepp för att se i hur stor utsträckning man problematiserar begreppen. Jag 

utgår ifrån hennes syn att kultur är något komplext som inte bara kan analyseras utifrån en 

nationalitet. Jag tittar även på hur dessa böcker, som är skrivna i Sverige, behandlar olika 

världsbilder och hur man gör för att inte bara visa en eurocentrisk bild av världen. Det är 

utifrån dessa parametrar som jag i det kommande använder ord som ”nyanserad” etc. Jag är 

naturligtvis väl medveten om att detta är ett litet urval och att det finns en mängd andra 

aspekter som behöver tas i beaktande för att få en komplett bild av detta kopplexa fenomen. 

Jag har valt att räkna ut procentandelen texter som behandlar länder utanför Frankrike för att 

få ett jämförelsematerial. Naturligtvis kan man kritisera det faktum att jag inte räknar in 

Frankrike i la francophonie här, det är ju trots allt det land där franskan är som starkast, men 

målet med uppsatsen är att se i hur hög grad elever får veta något om andra länder än 

Frankrike. Jag kommer också att titta på hur kulturerna skildras. I detta kapitel kommer jag 

främst att presentera textinnehållen, medan den övergripande analysen kommer att ske i nästa 

kapitel. Låt oss börja med Bonniers serie Esprit.  

I denna serie satsar man på många aspekter av språket såsom historiska texter, texter 

fokuserade på ungdomsliv, teknik, kultur och geografi. I första delen har man dock valt att ta 

med mycket lite om franska utanför Frankrike. Av 43 texter handlar en om en resa till Kanada 

(2%). Man talar om naturen, språkkonflikten med engelskan och deporteringen av les 

Acadiens. Intressant är att notera hur ett kolonialt perspektiv ligger kvar i det att man säger att 

landet upptäcktes av fransmannen Jean Cabot 1497. I texten finns inget om indianer eller 

andra naturfolk, men de finns med på två bilder. I korthet kan man alltså säga att denna text i 

högsta grad innehåller i europeiskt perspektiv som inte ifrågasätts.  

 I andra delen av Esprit är det betydligt fler texter, fem av 33 (15%), som behandlar det 

ämne som intresserar oss. I en text om Belgien lyckas man undvika att tala om de belgiska 

klichéerna, även om man naturligtvis nämner serier, öl, mat och Brel, men däremot behåller 

man mycket tydligt ett lillebrorsperspektiv. Slutmeningen kan tolkas som att Belgien inte är 
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Frankrike, men ändå värt ett besök. Man talar naturligtvis om språkkonflikten i landet. Boken 

innehåller även två textutdrag ur verk skrivna av författare från le Maghreb, d.v.s. de 

nordafrikanska länderna som var franska kolonier, Medhi Charef och Tahar Ben Jelloun. Vad 

som är intressant är innehållet i de texter man valt. Charefs text handlar om två ungdomar, 

man får inte veta exakt vilka de är, men omgivningen beskriver dem som ”araber”, som stjäl 

en plånbok. De blir konfronterade, men plånboken hittas inte så den vite mannen som 

automatiskt anklagar utlänningarna får stå med skammen. Texten är intressant dubbelbottnad 

eftersom den dels tar upp det faktum att många automatiskt antar att utlänningar stjäl och dels 

eftersom denna klichéartade bild faktiskt är sann i sammanhanget. Här kan man i och för sig 

argumentera att det egentligen inte handlar så mycket om la francophonie, men texten i sig är 

intressant att kommentera. Ben Jellouns text är också intressant dubbelbottnad då den faktiskt 

framställer Frankrike i ett mycket bättre sken än den by i Marocko varifrån huvudpersonen, 

en ung flicka, kommer. Hon flyttar med sin familj från en liten berberby till Paris där hon får 

gå i skolan och lära sig läsa. Intressant är att Marocko framställs som ganska bakåtsträvande, 

medan Frankrike ses som öppet och välkomnande. Till texten finns en faktatext om berber, 

men i den står i princip bara att de inte är araber och att de talar ett av 4000 språk i världen (p. 

93). Den senare texten ingår i ett temablock om ”de nya fransmännen” och i det finns också 

en text om Marseille, en av de mest invandrartäta städerna i Frankrike. Intressant i 

sammanhanget är att detta faktum inte alls nämns i texten, eller i de bilder som finns till. Man 

talar bara om det traditionellt franska i denna stad, något som är ganska uppseendeväckande. 

Hela temakapitlet inleds med en sida om franskans utbredning i världen. Man talar om att 

franskan är officiellt språk för ett antal organisationer, t. ex. FN och visar sedan en karta över 

spridningen i världen. Man presenterar den lista på ”les véritables francophones” som jag 

citerade ovan, samt en något förvirrande tabell om ”l’importance relative des langues 

européennes dans le monde” (d.v.s. det relativa inflytandet som de europeiska språken har i 

världen, p. 90). Exakt vari detta inflytande skulle bestå förklaras aldrig och de procentsatser 

som ges är bara förvirrande. Avdelningen avslutas med en intervju med en lärare i Rabat i 

vilken man får veta hur marockanerna lär sig franska i skolan. Det finns dock lite förvirrande 

upplysningar. Läraren säger att pojkar och flickor läser tillsammans i koranskolor och att det 

inte är så strikt som vi tror i Europa, något som naturligtvis är intressant att veta. Problemet är 

bara att Ben Jellouns text kommer direkt efteråt och den berättar om hur huvudpersonen är 

förundrad över hur pojkar och flickor går i samma klass i Frankrike och att de inte gör det i 

koranskolorna i Marocko. Det kunde ha varit bra med någon form av upplysande text här, 

eftersom det nu verkar upp till läraren att reda ut begreppen.  



 - 13 - 

Den sista texten som har med la francophonie att göra är två utdrag ur en roman, Un aller 

simple, av Didier van Cauwelaert. Romanen handlar om en man, med ursprung i något land i 

le Maghreb, som är född i Frankrike, men som blivit övergiven som barn och uppfostrad av 

zigenare. Själv ser han sig som fransman, men han får problem när han blir arresterad för en 

mindre stöld. Myndigheterna har nämligen beslutat skicka hem alla illegala invandrare och 

hans förfalskade pass säger att han är marockan. Han blir alltså ”hemskickad” till ett land där 

han aldrig har varit. Med sig har han en tjänsteman som skall hjälpa honom till rätta. Vi får 

läsa ett utdrag från deras konversation på flyget dit. Tjänstemannen är intresserad av 

huvudpersonens födelseort och ställer flera frågor. Huvudpersonen vet dock bara det om 

Marocko som han läst i en atlas och det hela slutar med att han berättar alla de klichéartade 

uppfattningar som européer har om detta land. Texten är intressant eftersom den tar upp temat 

om hemland och kulturtillhörighet, samtidigt som den kommenterar de klichéartade 

föreställningar som finns om ”arabländer”.  

Serien Un air de..., från Ekelunds förlag, består av fyra delar (ursprungligen var det bara 

tre, Un air de la vie française lades till senare) där man går från det minsta geografiska 

området till det största: i första delen är man bara i Paris, i andra och tredje delen i Frankrike 

och i sista delen i hela den fransktalande världen (boken heter mycket riktigt Un air du monde 

français och elva av 25 texter, 44% handlar direkt om detta.). Upplägget är välstrukturerat, 

men problemet är att de som bara läser de tre första böckerna aldrig får veta att franskan talas 

i andra delar av världen. Perspektivet i den sista boken är också intressant. Den första texten i 

vilken man får veta att franska talas i Afrika är ett brev från någon som gör sin civiltjänst i 

Elfenbenskusten. Man får veta endel om landet, dess klimat och om maten, men tonen är 

ganska mästrande. Dessutom talar brevskrivaren om att han inte brytt sig om att skaffa sig 

några ivorianska vänner, alltså att han inte vill blanda sig med dem. Det hela blir inte bättre av 

att man får veta att det inte är av språkliga orsaker eftersom de flesta talar franska. Av denna 

text får man alltså intrycket av ett land i stort behov av hjälp från ett Frankrike som i övrigt 

inte bryr sig så mycket om invånarna. I viss mån är detta tyvärr överensstämmande med 

verkligheten, men framställningen är väl ensidig. I bredvidläsningstexten till detta kapitel får 

man veta mer om franskans geografiska utbredning i världen: att Frankrike har territorier på 

de flesta kontinenter och att man i många gamla kolonier fortfarande använder franskan. Man 

talar om kolonialiseringen och dekolonialiseringen, men än en gång understryker man det 

europeiska perspektivet i det att man talar om att Frankrike fortfarande stöder sina före detta 

territorier. Än en gång är det alltså fransmännen som ”räddar” andra. Det nämns inget om det 

destruktiva i kolonialpolitiken.  
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Den text som handlar om Algeriet siktar in sig på det repressiva i vissa muslimska länder i 

det att det återger hur en fransk flicka, född av algeriska föräldrar, kidnappas till Algeriet och 

tvingas gifta sig med någon hon aldrig träffat. Det negativa perspektivet behålls i den 

bredvidläsningstext som hör till kapitlet. I detta berättar man om le Maghreb och hur länderna 

blev fria från Frankrike. Däremot kan man starkt ifrågasätta endel formuleringar, såsom: 

”... les Français nés en Algérie, ont été forcés à partir en abandonnant leurs biens” (De 

fransmän som var födda i Algeriet tvingades lämna landet och lämna sina tillhörigheter, p. 

46). Det står inget om att de fått sina ”tillhörigheter” tack vara kolonialismen och varför de 

blev utkastade. Man fokuserar också mycket på konflikterna som finns mellan fransmän och 

algerier i bägge länderna, och det är sant att de finns, men det finns även mer positiva 

exempel och de fattas helt i texten.  

Vad det gäller Kanada står det om dess historia i en bredvidläsningstext. Man talar än en 

gång om konflikten mellan engelsmän och fransmän samt deporteringen av les Acadiens. Man 

talar uteslutande om européernas historia i landet och mycket lite om landet som sådant. Inte 

heller talar man direkt om språkens status och utbredning. I det efterföljande kapitlet får man 

veta mer om det franska inflytandet och den franska kulturen i Louisiana och här är texten 

skriven på ett mer nyanserat sätt. Man kan möjligen invända att det blir lite väl klichéartat när 

man säger att alla dansar till de sånger man sjunger.  

Inslaget från Indokina är föga förvånande ett utdrag ur L’Amant av Marguerite Duras. Det 

är mest tänkt som ett skönlitterärt inslag, men än en gång blir det kolonialperspektivet som 

premieras. Avslutningsvis finns en längre text, Les yeux baissés, skriven av Tahar Ben 

Jelloun, samma som var med i Esprit 2. Här har man dock valt ett annat utdrag som mer 

fokuserar på den initiala förvirringen hos berberna som kommer till Paris. De finner staden 

stor och svår att gripa, språket fjärran och tillvaron förvirrad. Det handlar inte egentligen om 

la francophonie i texten, men jag har ändå valt att nämna den eftersom den illustrerar att alla 

inte talar franska i de områden där franska är officiellt språk.  

I första delen av Génial-serien från Natur och Kultur finns ett litet inledande kapitel där 

eleverna själva skall ta reda på var i världen man talar franska, men det finns inga texter för 

dem att läsa. Detta ligger naturligtvis helt i linje med den pedagogik som boken använder, 

nämligen att eleverna själva skall vara så aktiva som möjligt. I andra delen handlar tre av 15 

texter om franskan i världen (20%). I den första av dem handlar det om en tågresa i Schweiz. 

Man möter ungdomar från flera fransktalande länder, men det står inte mycket om detta, mer 

än att kanadensaren har en ”brytning”; det mesta cirkulerar runt deras möte och hur killarna 

stjäl en av tjejernas plånbok. I en senare avdelning får man följa en pojke med algeriskt 
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ursprung som talar om sin familj. Det är en intressant återgivning av deras liv, dess 

svårigheter och glädjeämnen. Man får en god inblick i hur det är att leva mellan två kulturer, 

men man får också en förståelse för att den franska kulturen har förändrats de senaste åren 

och nu även innefattar element som förr ansågs höra till Le Maghreb. Man ser också att 

Karim är som vilken ungdom som helst, med en blandning av dataspel och islam i sitt 

vardagsliv. Man lyckas väl undvika klichéer och förenklingar i texten. Det finns också en 

informationstext, på svenska, om ”arabisk mat” och en informationstext, på franska, om 

Algeriet. Man får veta mer om landet och dess historia, men bara historien efter att 

fransmännen kom dit 1830. Dekolonialiseringen är dock beskriven på ett mer nyanserat sätt, 

utan att på något sätt skönmåla någon av sidorna.  

Vad det gäller Escalade från Almquist & Wiksell finns fem böcker, men tyvärr fick jag 

inte tag på del fem så den är inte med i undersökningen. Del ett innehåller inget om var i 

världen franska talas. I del två av Escalade handlar fem av 20 texter om la francophonie 

(25%). I bokens första text får man följa några representanter för la francophonie när de går 

genom en hotellobby. Texterna är korta och ganska neutrala, men de intillstående tecknade 

illustrationerna bygger uteslutande på nationella typer: schweizarna har hembygdsdräkter och 

är utrustade för långvandring; senegalesen har traditionell färgglad dräkt med en 

turbanliknande huvudbonad och ser mycket förvirrad ut; en annan schweizare, klädd i 

kostym, håller hårt i en väska (han skall förutsägbart nog till banken), medan belgaren och 

kanadensaren ser mer neutrala ut (även om kanadensaren har ett lönnlöv på tröjan). Bilderna 

är skämtsamma och förmodligen inte menade att tas på allvar, men de bekräftar ändå 

klichéerna. Efter texten finns en informationsruta om franskan i världen vari många aspekter 

tas upp på ett neutralt sätt. Ett kapitel handlar om en marockan bosatt i Frankrike som hälsar 

på sin släkt i sitt hemland. Man får veta lite om geografin och livet i mindre städer. Det hela 

följs av en faktaruta om Marocko i vilken man får veta mer om dess geografi, franskans 

position, naturtillgångar och det faktum att många av dem emigrerar till Frankrike. Det hela är 

neutralt, men levande, beskrivet. I en annan text berättar ett par om sin bröllopsresa till 

Antillerna. I texten står mest om landet ur turistsynpunkt, men den följs av en föredömlig 

faktatext. Den är bland de få som nämner att andra folk levde på en plats innan européerna 

kom och man får även veta lite om den. Man talar om att fransmännen kom för att hämta 

slavar och att franskan än idag är administrativt språk. Det är även den enda text som nämner 

kreol och den ger till och med en liten ordlista med vanliga uttryck.  

Ett kapitel utspelar sig i Schweiz, men texten är enbart skriven ur turistsynvinkel. Däremot 

ger den efterföljande faktatexten information om landet och dess språksituation. Det näst sista 
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kapitlet berättar om en flicka född i Frankrike av algeriska föräldrar och hur hon egentligen 

inte hör hemma i någon av kulturerna. Man talar även lite om islam i detta sammanhang och 

man får reda på att många skolor i Frankrike inte tillåter att man bär slöja, ett gott exempel på 

kulturkrockar som behandlas nyanserat. I den efterföljande faktatexten får man veta mer om 

Algeriet och även här talar man lite om historien innan den franska kolonialiseringen, men 

man understryker även de band som landet fortfarande har med Frankrike, dock utan att det 

känns överbeskyddande.  

I Escalade 3 handlar sju av 26 texter (27%) om la francophonie. Också i denna bok är 

texterna nyanserade; bland annat får man veta mer om den kamerunska författarinnan 

Calixthe Beyala och hennes texter. Samma text antar att franskans framtid ligger i Afrika. En 

text ägnas åt franskan i just Afrika med beskrivningar av slavhandeln och av franskans roll 

som lingua franca. I en text om Belgien använder man sig än en gång av 

”lillebrorsperspektivet”, men jämförelsen med Frankrike är inte så dominerande. Däremot 

nämner man att fransmännen gärna berättar historier om belgarna. I övrigt fokuserar texten 

mer på språkfrågan och de politiska influenser som ligger bakom den. En text om Kanada 

fokuserar enbart på naturen ur turistperspektiv, men den följs av en förklarande text om 

Québec där språkfrågan är i centrum.  

I Escalade 4 är fyra av 23 texter (17%) på temat som jag studerar. I en text diskuterar en 

svensk samt några fransmän om språk och man får reda på att det finns många varianter av 

franska på olika ställen i världen och man understryker att D.O.M. och T.O.M. (Frankrikes 

utomeuropeiska territorier) inte är kolonier, utan territorier med varierande självständighet. 

Efteråt kommer en informationstext om dessa territorier i vilka man bland annat frågar sig 

med vilken rätt Frankrike fortfarande behåller dem. Denna fråga problematiseras och 

exemplifieras med några territoriers självständighetskamp och några territoriers vilja att 

återförenas med Frankrike. Texten är nyanserad och läsaren inser att detta är komplicerade 

frågor utan några enkla svar. Ett kapitel följer en malier som arbetar som guide i Djenné. Han 

gör lite reklam för staden och talar om språkförhållandet i landet. En efterföljande text talar 

om kolonialiseringen ur ett intressant perspektiv. Kreolkulturer nämns igen och fransmännens 

närvaro både kritiseras och beröms, beroende på perspektiv. Man avslutar även med att tala 

om att emigrationen till Frankrike har influerat språket, speciellt slangspråk (l’argot). 

Avslutningsvis får man läsa om Kirikou och häxan, en saga från Västafrika.  
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3.1 ANALYS 

Genomgången av läroböckerna visar att de flesta behandlar flera aspekter av la francophonie. 

Nedanstående tabell visar fördelningen. I kolumnen till höger ser man det totala antalet texter 

och antalet texter som behandlar la francophonie.  

 
Procentandel texter om la francophonie 

Lärobok Procentandel Antal texter 
Esprit 1 2% 1/43 
Esprit 2 15% 5/33 
Un air de Paris – – 
Un air de France – – 
Un air de la vie française – – 
Un air du monde français 44% 11/25 
Génial 1 – – 
Génial 2 20% 3/15 
Escalade 1 – – 
Escalade 2 25% 5/20 
Escalade 3 27% 3/7 
Escalade 4 17% 4/23 

 
Av tabellen framgår tydligt att det franska perspektivet dominerar i alla läroböcker. Detta kan 

man försvara med det faktum att man använder Frankrike som bakgrund när man introducerar 

teman som kroppsdelar, fritidsintressen, arbete etc., men allt detta finns naturligtvis i de andra 

länderna också. Om man ser historiskt så är det tydligt att en allt vidare definition av la 

francophonie kommer in i läroböckerna så nästa generation böcker kanske kan våga gå ifrån 

det franska perspektivet ytterligare. I den bok som har högst procentsats texter om la 

francophonie, Un air du monde français, är nästan hälften av texterna på detta tema, något 

som är logiskt med tanke på bokens titel. Dessutom kompenserar det det faktum att inga av de 

föregående böckerna behandlar detta tema. Tilläggas bör även att Génial 1 har en inledande 

övning i vilken eleverna skal ta reda på i vilka länder franska talas, men inga texter handlar 

om detta.  

 De äldre böckerna i Un air de...-serien skiljer sig från de andra läroböckerna som är nyare i 

det att de har ett ganska utpräglat utanförperspektiv på la francophonie. Texterna är oftast 

skrivna ur ett europeiskt perspektiv, som till exempel den om Elfenbenskusten, och man får 

ingen direkt känsla för landet eller språkets plats däri. I de nyare böckerna använder man 

nästan uteslutande ett inifrånperspektiv i det att man låter personer från området i fråga tala. 

Däremot lyckas man väl med att inte göra dem mer representativa för sin kultur/sitt land än 

vad de är. De får förbli individer som i viss mån är influerade av den kultur de lever i, men 

som även har sina personliga erfarenheter och intressen. Dessutom finns många texter som 

behandlar det faktum att många personer idag tillhör flera kulturer. Flera texter talar om hur 
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man inte är hemma någonstans, samtidigt som man är hemma i flera kulturer. I detta 

sammanhang är det intressant att notera hur få texter det är som påpekar att andra kulturer än 

den franska påverkar språket. Till exempel nämns kreol bara i en text om Antillerna, och 

endast två texter talar om hur personer som är från, eller som har sina rötter i, le Maghreb har 

inflytande över den franska kulturen. Denna blandning, som i mycket präglar fransk vardag, 

är nästan helt frånvarande i texterna, ett utmärkt exempel är texten om Marseille (dessutom 

satt i ett tema om ”nya fransmän”) i vilken man inte med ett ord nämner den starka 

invandringen i området. Inte heller talar man mycket om att franskan uttalas lite olika i de 

olika länderna. Kanske framgår detta mer på ljudbanden till texterna, men de ingår inte i 

undersökningen. Det som finns nu är några få kommentarer i några dialoger, speciellt i 

Escalade 4 där en svensk påpekar hur svårt det är att förstå några av de talandes dialekter. 

Den texten är över huvud taget mycket intressant eftersom den lyckas behandla många ämnen 

på en gång: olika uttal av franska, franska diskussionsvanor, det faktum att Frankrike har 

territorier på många platser i världen, samt det faktum att det handlar om territorier och inte 

om kolonier. 

 Kolonialfrågan är intressant behandlad eftersom kolonialismen inte direkt ifrågasätts i 

texterna. När man återger ländernas historia, återger man oftast bara historien efter 

kolonialiseringen (det finns några få undantag) och hur mycket Frankrike har gjort för 

länderna. Ingen text talar om det destruktiva i kolonialismen. I Un air du monde français är 

det till och med så att endast fransmännen nämns när man talar om Algeriets historia, något 

som är ganska uppseendeväckande. Escalade 4 är egentligen den enda boken som ifrågasätter 

kolonialismen, och de lyckas göra det på ett nyanserat sätt i och med det att de både talar om 

territorier som vill bli fria från Frankrike och sådana som vill gå med igen. Samma bok, samt 

andra delen i serien, är de enda som nämner ett lands historia innan kolonialiseringen. 

Naturligtvis kan man fråga sig hur relevant det är för la francophonie, men naturligtvis är det 

så att den befintliga kulturen påverkar den koloniala också, och det är därför 

uppseendeväckande hur lite detta påpekas.  

 När det gäller områden som man behandlar dominerar naturligtvis le Maghreb och texterna 

talar i flera fall om människor som är födda i Frankrike av föräldrar från detta område och hur 

det är att vara mellan två kulturer. Religionsfrågan diskuteras ibland och man lyckas ofta 

framföra ganska nyanserade synvinklar, främst på islam. Det finns dock undantag som 

okommenterade motsägelsefulla uppgifter om koranskolor i Esprit 2. Intressant är också vilka 

texturdrag man väljer, som i fallet med texten Les yeux baissés av Ben Jelloun. Det 

textutdraget som finns i Esprit 2 visar Frankrike som ett framåtsträvande och välkommande 
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land medan Marocko ses som konservativt och diskriminerande. I Un air du monde français 

väljer man istället ett textutdrag i vilket man får intrycket av att Marocko är tryggt och vänligt 

och Frankrike som kallt och ogästvänligt. Intressant hade varit att haft båda dessa utdrag i en 

och samma bok, men så är inte fallet. De intressantaste och mest nyanserade texterna kommer 

i alla fall från le Maghreb. Belgien och Schweiz däremot får inte så mycket utrymme, det 

handlar mest om att tala om deras mat, serier och dem som turistmål. Det är intressant att 

notera hur lite analys och vilja att gå lite djupare i dessa länder som man visar i texterna. 

Kanske känns de inte exotiska nog. Det samma gäller Kanada som nästan uteslutande får 

representeras av sin natur och av sin språkkonflikt.  

 Sammanfattningsvis kan man säga att läroböckerna, som ju faktiskt har begränsat med 

utrymme, får med många aspekter av la francophonie. Det finns också en påfallande skillnad 

mellan de äldre böckerna, som är mer eurocentriska, och de nyare i vilka människor från 

området i fråga får komma till tals. Kort sagt verkar kursmålen uppfyllas i det att eleverna 

borde få en insikt i det faktum att franskan talas i stora delar av världen.  
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4 Konklusion 

 
La francophonie är ett mycket komplext begrepp och i denna uppsats har jag bara kunnat 

behandla en liten aspekt av den, nämligen det faktum att franska talas på många fler platser än 

i Frankrike, ofta som en resultat av det koloniala arvet, men även eftersom det tjänar som 

lingua franca i de länder där man har många olika språk. Jag har i denna uppsats kunnat 

konstatera att några aspekter av la francophonie finns omnämnda i både kursplaner och 

läroböcker i franska för gymnasiet. Kursplanerna innehåller anvisningar om att eleverna skall 

lära sig om de kulturer och länder i vilka språket talas, ett faktum som läroböckerna har tagit 

fasta på. Kursplanerna är mycket vaga i exakt hur detta område skall bestämmas, men tydligt 

är att man vill relatera det till elevernas egna erfarenheter. I kursböckerna behåller man i 

mycket stor utsträckning det franska perspektivet, förmodligen eftersom man anser att det 

ligger så pass nära det svenska att eleverna har lättare att känna igen sig (ett resonemang som 

inte tar hänsyn till det faktum att många elever idag har en utländsk bakgrund). Alla de 

läroböcker jag studerat (förutom de första tre delarna i Un air de...-serien samt den första 

delen i Escalade) nämner på något sätt att franskan talas även i andra länder. Endel böcker har 

kortare faktatexter där man talar om språkets utbredning och funktioner i världen, medan 

andra håller sig till att göra nedslag här och där inom la francophonie. Vanliga är inslagen 

från la Maghreb, framför allt handlar det om att vara mellan två kulturer: ha en bakgrund i 

området, men vara född i Frankrike. Individperspektivet dominerar, något som ligger i linje 

med det som Ulrika Tornberg (2001) förespråkar. Läsaren har inte i någon text känslan av att 

läsa om någon generell kulturell typ, utan individer får framföra sina särdrag. Till exempel 

blandar man det som kan ses som nationella särdrag, till exempel islam hos invånare från le 

Maghreb, med erfarenheter som kan anses allmänmänskliga: frågor om identitet (vilken kultur 

tillhör jag?), fritidsintressen (datorer är lika intressanta i alla delar av den fransktalande 

världen, även om tillgången naturligtvis kan variera). Den ”internationella orienteringen”, 

som Tornberg förespråkar istället för ”interkultur”, kan man se i det att man talar mycket om 

geografiska förhållanden, allmänna inslag i kulturen och om historia utan att för den skull bli 

alltför generaliserande. Över lag är det intressant att konstatera hur nyanserade texterna 

faktiskt är. Det enda som inte problematiseras tillräckligt är det koloniala perspektivet där 

Frankrikes agerande i de flesta fall är okritiserat. Många texter använder dessutom bara det 

franska perspektivet utan att direkt nämna vad närvaron gjorde med det kolonialiserade 

landet. Naturligtvis fanns det positiva aspekter av kolonialismen, men det faktum att nästan 

inga negativa omnämns är ganska uppseendeväckande.  
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 Sammanfattningsvis kan man konstatera att eleverna nog har svårt att gå igenom en 

franskkurs utan att förstå att franskan talas i många delar av världen. Att de sedan behöver 

resten av livet för att exakt förstå vidden av de olika former av franska som finns är en annan 

historia.  

 

4.1 FORTSATT FORSKNING 

Det finns naturligtvis många invändningar mot denna typ av undersökning, främst det faktum 

att den är ganska begränsad. Den tar till exempel inte upp hur lärare arbetar med böckerna och 

hur mycket annat material om la francophonie som de tar med. Den behandlar inte heller hur 

eleverna faktiskt uppfattar ämnet och vilka slutsatser de drar av den information de får. 

Dessutom får man naturligtvis inte någon komplett bild av böckerna eftersom jag inte har 

analyserat varkern bilder eller övningar. Man kan naturligtvis även analysera de texter jag 

excerperat utifrån andra teorier, något som skulle ge en mycket användbar komplettering.  
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