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1. Inledning 

 

Människors kontakt med främmande språk har mångfaldigats. Människor är alltmer 

mobila och behöver kommunicera på olika språk. Att kunna språk är avgörande för 

internationell rörlighet och integration. Det ökar den kulturella kompetensen och är 

viktigt då arbetsmarknaden allt oftare sträcker sig längre än landets gränser. 

Färdplan 2018 av nordiskt nätverk för vuxnas lärande menar att den globala 

konkurrensen i fråga om arbetstillfällen, lärandemiljöer och sociala villkor kräver 

en moderniserad kompetensförsörjning.  

 

Under de senaste åren har forskning kring språkinlärning i en viss grad allt oftare 

fokuserat på inlärningen av ett tredjespråk (Bardel m.fl. 2016). I och för sig är 

tredjespråksforskning ett relativt nytt forskningsområde. Tredjespråksforskning 

och dess teorier bygger i hög grad på andraspråksinlärningsteorier. Dock skiljer det 

sig från andraspråksforskning på grund av inlärarens tidigare erfarenhet av 

språkinlärning och eftersom inlärare har en bredare tillgång till metalingvistiks 

kunskap. Det som har dominerat hittills inom det unga forskningsfältet är hur 

inlärningsstrategier påverkar inlärningen av det nya språket och hur skiftet sker 

mellan de olika språk som individen behärskar. Inom motivationsstudier på 

tredjespråksforskning talar man bland annat om inlärarens ideala självbilder och det 

har konstaterats att hur man ser sig själv som talare av ett visst språk i framtiden 

påverkar inlärningsmotivationen. Positiva självbilder antas leda till en 

framgångsrik inlärning. I forskningslitteraturen används begreppen L1 för att tala 

om talarens första språk, L2 syftar till det andraspråket och L3 ett tredje- och 

ytterligare språk.  

 

CIMO (nuförtiden utbildningsministeriet) publicerade tillsammans med Demos 

Helsinki en rapport under 2013, där de talar om den dolda potentialen av expertis 

bland internationellt kunniga människor. Rörlighet, språkkunskaper och kulturell 

förståelse har använts för att beskriva den internationella kunskapen men det är i 

dag inte längre tillräckligt menar skribenterna. Enligt forskare är värdet av 
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internationella know-how inte tillräckligt väl identifierat. Emellertid blir 

internationella experter allt viktigare och vanligare i dagens globala värld. I 

rapporten söker man svar på frågor om vad internationell expertis är, hur man 

identifierar den internationella experten, hur internationell expertis värderas och 

vilka rekryteringskriterier som är viktiga för arbetslivet. Den egenskap som enligt 

rapporten bäst beskriver dagens internationella experter är nyfikenhet.  

 

Den europeiska kommissionen är mycket angelägen att främja språkinlärning och 

språklig mångfald i EU1. Målet är att öka språkkunskaperna och att medborgare ska 

kunna behärska två språk förutom sitt modersmål. Denna målsättning som även 

kallas för Barcelonamålet är från 2002. Dock konstaterar Cardelús (2016:40) 

genom att hänvisa bland annat till Jonsson (2010) och Grenfell m.fl. (2003) att 

denna målsättning verkar idag vara långt ifrån uppnådd. Emellertid tas 

Barcelonamålet i bruk i Barcelona, i synnerhet på språkskolan Institut Nòrdic. Vad 

som gör skolan speciell är att den undervisar svenska, finska, norska, danska och 

isländska i mitt i Barcelona. Ett stort antal studerande vid Institut Nordic är 

flerspråkiga talare av spanska och katalanska med tidigare kunskaper av 

språkinlärning.  

 

Kurserna på Institut Nòrdic 2  har fem specifika mål; muntlig interaktion och 

produktion, läsförståelse, hörförståelse, skriftlig framställning och samhälls- och 

kulturstudier. Kursernas nivåer följer den gemensamma europeiska referensramen 

för språk och den formella undervisningen sträcker sig från språkkurser riktat till 

nybörjare på en A1-nivå till avancerade språkanvändare på C1-nivå. Språkskolan 

grundades år 2012 men undervisning av nordens språk, speciellt det svenska 

språket, har relativt långa traditioner i Barcelona. Undervisning av svenska började 

redan 1981 med skandinaviska klubbens Club Escandinavos ledning. Den 

skandinaviska klubben som grundades redan 1927 fortsätter idag att medverka på 

Institut Nòrdics lokaler. I stället för språkundervisningen organiserar klubben olika 

                                                   
1 http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/linguistic-diversity_sv 
2 http://institutnordic.com/cursos 
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evenemang för nordborna i Barcelona och sprider information om de nordiska 

evenemang som äger rum i Barcelona. 

 

I denna avhandling ser jag närmare på det som motiverar vuxna att vidareutbilda 

sig och studera språk på en plats där undervisningen av språk sker i Barcelona. Jag 

blev intresserad av att undersöka Institut Nòrdic dels på grund av den ovanliga 

inlärningsmiljö där studerandena lär sig språket. Undervisningen sker i en kontext 

och miljö där kontakten mellan målspråket och dess infödda talare kan vara 

begränsad. Dock som Norrby (2004:2) skriver gör ny och billigare teknik, tillgång 

till en global arbets- och studiemarknad samt sociala mediers större betydelse i 

vardagen det möjligt att agera både globalt och lokalt samtidigt. Jag kommer att 

behandla både den formella inlärningen och den informella som sker utanför 

språkskolans väggar ur studerandenas synvinkel.  

 

Thorson m.fl. (ibid.) skriver att vi behöver mer grundläggande kunskaper om 

elevens och lärarens attityder till målspråken, målspråkens talare, 

målspråksländerna och deras kultur och samhällsliv. Förutom det behöver vi enligt 

Thorson m.fl. (2003:30) fördjupande kunskaper om människors uppfattningar om 

språkinlärning och om deras föreställningar om hur olika språk förhåller sig till 

varandra. Att undersöka Institut Nòrdics studerande möjliggör att koppla ihop en 

del aktuella forskningsteman som dyker fram i dagens internationella och 

flerspråkiga värld; vuxenutbildning, tredjespråksinlärningen, livslångt lärande och 

viktighet av språkbehärskande.  
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1.1Syfte 

 

Syftet med den här studien är att kvalitativt undersöka L3-motivation hos vuxna 

studerande som läser svenska, danska, norska, finska och isländska på Institut 

Nòrdic i Barcelona.  Forskningens syfte är att genom en enkät kartlägga och skapa 

en bred bild av informanternas tillägnade av ett L3-språk och vad som påverkar 

inlärningen samt eventuella hinder som påverkar tillägnandet av ett L3.  Jag är 

intresserad av studerandenas motiv att studera ett visst språk och hur inlärningen 

hänger ihop med livslångt lärandes principer; dvs. hur informanternas formella och 

informella inlärning ser ut.  

 

Urvalet är speciellt och avhandlingen fungerar som ett bidrag till det växande fältet 

av tredjespråksforskning som präglas av flerspråkiga studerande och livslångt 

lärande. Att kartlägga studerandes motiv och förhållande till 

tredjespråksinlärningen och det livslånga lärandet, kan eventuellt ge nyttig 

information till språkskolan gällande planering av verksamheten, liksom till andra 

språkskolor som undervisar svenska, finska, norska, danska eller isländska utanför 

målländernas gränser. 

 

Dessutom är avhandlingen den första akademiska studien som gjorts om Institut 

Nòrdics språkstuderande. Jag själv fick äran att vara språkskolans första 

universitetspraktikant och en annan orsak till valet av att undersöka språkskolans 

verksamhet är min praktikperiod. Ytterligare knyter avhandlingens tema ihop mina 

personliga intressen för de nordiska länderna och Spanien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

Undersökningen utgår från följande forskningsfrågor:   

  

1. Vad motiverar flerspråkiga studenter att lära sig ett nytt språk på Institut 

Nòrdic?  

  

2. Hur ser studenter på den formella inlärningen och den informella som sker 

utanför Institut Nòrdic och vilket resultat har det givit? 

 

3. På vilket sätt anser studerande att kunskaper av ytterligare språk stödjer 

inlärningen av ett nytt språk på Institut Nòrdic?  

 

1.3 Disposition 

 

I följande kapitel redogör jag för min metod och materialsamling. Som bakgrund 

till min studie beskriver jag i kapitel 3 min forsknings centrala begrepp. I kapitel 4 

presenterar jag tidigare forskning i tredjespråksinlärning samt skillnaden mellan 

andra-och tredjespråk (4.1), bakgrundsspråkens roll (4.2) och tidigare forskning om 

inlärning av ett tredjespråk (4.3). I kapitel 5 presenterar jag tidigare forskning 

gällande tredjespråksinlärning och motivation. I kapitel 6 presenterar jag 

enkätsfrågornas resultat och gör en kvalitativ analys av svaren. Studien avslutas 

med en sammanfattande avslutning i kapitel 7.  
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2. Metod och material   
 

I detta kapitel presenterar jag först forskningsmetoden för min avhandling och 

sedan forskningsmaterialet och informanterna. Den metodologiska utgångspunkten 

utgår från tidigare motivationsforskning om L3-motivation och vuxnas 

språkinlärning. 

  

2.1 Metod  

 

Som metod använder jag kvalitativ innehållsanalys. Tuomi och Sarajärvi (2009) 

poängterar att innehållsanalysen definieras på olika sätt och används då man vill 

beskriva och ordna materialet. Man låter texten i sig tala och presenterar innehållet 

genom att generera teman och kategorier som beskriver innehållet. Ytterligare 

utelämnar man onödig information från dokumentet så att bara den relevanta 

informationen lämnas i analysen. Metoden är flexibel i och med att 

analyskategoriera bildas i relation till materialet och kan modifieras vid behov. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 108–112).  

 

Materialet har samlats in via en elektronisk enkät bestående av öppna 

kommentarfält med öppna frågor som möjliggör att svaren kan analyseras på en 

djupare nivå. Metoden är ett effektivt sätt att nå respondenter och få omfattande 

svar om teman (Hirsjärvi m.fl. 2001:182).  

 

2.2 Forskningsmaterial   

 

Jag har samlat in forskningsmaterialet genom att skicka ut enkäten till Institut 

Nòrdics lärare som sedan delade länken till enkäten till sina studerande. Materialet 

har samlats in under våren 2016 och informanterna består av de studerande 

vid Institut Nòrdic som gick språkkurser under läsåret 2015–2016.   
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Enkäterna består av 25 frågor, som jag ställt på spanska eftersom största delen av 

informanterna har spanska och katalanska som modersmål. Dessutom skulle en 

engelskspråkig enkät eventuellt ha minskat deltagandet på grund av informanternas 

varierande språknivå. Deltagandet var frivilligt vilket påverkar antalet svar.   

 

Frågorna har delats in i fyra olika delar. Den första delen samlar in 

bakgrundsinformation, den andra delen handlar om informanternas bakomliggande 

motiv för att studera ett främmande språk på språkskolan. Den tredje delen består 

av frågor som behandlar språkkunskaper samt informella och formella 

inlärningsstrategier. Den fjärde delen består av frågor som klargör ifall 

informanterna anser att studierna har varit nyttiga och vilka fördelar studerande 

anser sig ha genom att behärska svenska, danska, norska, finska eller isländska.  

 

På enkätsfrågorna svarar informanterna bland annat på varför de blev intresserade 

av att börja studera, vad som konkret intresserar i det valda språket och länderna 

samt vilka mål informanterna har med sin inlärning. Eftersom inlärning av det 

främmande språket sker i Barcelona var jag intresserad att veta om informanterna 

ansåg att det var lätt att hitta en lämplig språkkurs och hur informanterna fann sin 

väg till Institut Nòrdic. Informanterna beskriver också hur de övar och använder 

språket utanför klassrummet och hurdana önskemål de har gällande den formella 

undervisningen på Institut Nòrdic. Dessutom svarar informanterna på frågor om 

vilka fördelar de anser finnas i att man behärskar svenska, danska, norska, finska 

eller isländska.  

 

Urvalet består av 79 enkäter. Antalen informanter som studerar svenska är 31, 

finska 19, norska 14, danska 14 och isländska 1. Trots att antalet isländska 

studerande i mitt urval bara består av en informant, möjliggör faktumet att jag har 

informanter från alla språkgrupper på Institut Nordic att man kan jämföra de 

bakomliggande motiven bland olika grupper och ge en översikt hur tidigare 

språkkunskaper påverkar inlärningen av ett nytt språk vid alla informantgrupper. 

Slutsatserna för den isländska gruppen kan inte generaliseras till alla inlärare av 
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isländska, men ger en djupare bild av hur inlärningen ser ut i just detta fall. Tabell 

1 presenterar antalet informanter. 

 

 

Tabell 1: Antalet informanter   

 

3. Centrala begrepp   

 

I detta kapitel presenterar jag centrala begrepp som är relevanta för den här studien. 

 

3.1 Tredjespråksinlärning   

 

Tredjespråksinlärning är en tämligen ny forskningsriktning. Tredjespråksinlärning 

innebär två- eller flerspråkiga personers inlärning av ytterligare språk. I stället för 

att endast koncentrera sig på att forska om tredjespråket i sig, tar nyare forskning 

om tredjespråksinlärning ämnet ett steg längre. Den nya synen på 

tredjespråksinlärningen utgår från flerspråkigt perspektiv och kartlägger den roll 

som en komplex språkbakgrund spelar vid inlärningen av ytterligare språk (ibid.). 

Inlärarens första (L1) och andra språk (L2) fungerar som bakgrundsspråk som 

påverkar inlärningen av tredjespråket (L3), och inlärarens komplexa språkbakgrund 

är vad som gör inlärningen av det tredjespråket speciellt. (Hammarberg 2016:51–

53). Studierna inom inlärningen av ett tredjespråk visar att inlärningen skiljer sig åt 

31
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14 14
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från inlärningen av ett andra språk och att två- och flerspråkiga brukar ha fördel i 

behärskning av ett nytt språk jämfört med de enspråkiga (Cenoz 2003).   

 

Man kan skilja mellan olika vägar till att bli trespråkig. Tillägnandet kan ske i 

kronologisk ordning (L1->L2->L3) där främmande språk lärs in efter det första 

språket.  Butler (2013) talar om tidig trespråkighet i relation till tillägnandet av ett 

tredje språk och lyfter fram fyra faktorer inom tillägnandet av ett nytt språk. Enligt 

honom kan trespråkighet uppnås genom kunskaper av tre språk i kronologisk 

ordning (ett L1->två L2), att tillägna språken genom tidig flerspråkighet (två L1-

>L3) eller lära sig tre språk redan som barn (tre L3).   

 

I forskningslitteraturen har begreppen L1, L2 och L3 etablerat sig speciellt 

i engelskspråkig litteratur om inlärning av andra- och ytterligare språk. Trots att 

förkortningarna kommer från den engelska litteraturen används förkortningar även 

i den svenska litteraturen som Alastair Henrys bok L3-motivation (2012) och 

Camilla Bardel m.fl. bok Tredjespråksinlärning (2016). Dock har det föreslagits att 

man istället för att använda de tidigare nämnda definitionerna borde tala t.ex. om 

tertiärt språk, respektive primärt och sekundärt språk.  

 

I min avhandling kommer jag att använda förkortningarna L1, L2 och L3 för att 

beskriva informanternas språkkunskaper och tidigare forskning kring ämnet i stället 

för att varje gång skriva första-, andra- och tredjespråk. Ifall informanterna vid 

enkätstudien nämner att de har kunskaper i flera än tre språk kommer ytterligare 

språk också beskrivas som L3-språk.  
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3.2 Flerspråkighet  

 

Flerspråkiga inlärarens komplexa bakgrund har en ökad betydelse inom L3-fältet. 

Under de senaste åren har litteraturen inom tredjespråk och flerspråkighet vuxit och 

fältet fortsätter att växa med utvecklingen av forskningsverksamhet på området. 

Växande intresse för tredjespråkinlärning har förklarats genom den växande 

flerspråkigheten runtom i världen. EU 3  anser det vara viktigt att stödja 

flerspråkigheten med sin 2+1 policy, det så kallad Barcelonamålet, i vilken det 

önskas att alla länders medborgare kunde två språk förutom sitt modersmål.  

 

Flerspråkigheten är en omfattande term som täcker lingvistiska, psykologiska och 

sociolingvistiska synvinklar (se Wei 2008, Bhatia m.fl. 2013). Dagens studier är 

eniga om att flerspråkighet har positiva effekter på individenslingvistiska och 

kognitiva utveckling och det stödjer och underlättar inlärningen avytterligare språk 

(Hyltenstam m.fl. 2012). Detta är på grund av att flerspråkiga personer har 

en bredare tillgång till inlärningsstrategier och de använder dem effektivare på 

grund av sina tidigare kunskaper i språkinlärning. Enligt De Angelis (2007) är den 

underliggande principen bakom ett ökat intresse för flerspråkighetsstudier 

att människor är kapabla att lära sig och tala mer än två språk, det vill säga att 

de är flerspråkiga från början och att tredjespråksinlärning äger rum i en flerspråkig 

kontext.  

 

Vid inlärningen av ett tredjespråk har tvåspråkiga personer vissa färdigheter som de 

kan använda sig av vid inlärningen av ett ytterligare språk. Bredare lingvistiska 

kunskaper som medvetenhet och möjlighet till varierande inlärningsstrategier 

främjar inlärningen av ett L3. Åldern är även en faktor som konstaterats påverka 

och underlätta inlärningen av ett tredjespråk. (Bardel m.fl. 

2016).  Cenoz (2001,2003) konstaterar att flerspråkiga personers höga kompetens i 

sina första två språk stödjer tillägnandet av ett L3 på grund av de gemensamma 

bakomliggande kunskaper som hjälper överföring från ett språk till ett annat.  

 

                                                   
3 http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_sv 
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3.3. Motivation och attityder 

 

I sin studie om vuxnas motivation konstaterar Ahl (2004:20–21) att författare som 

skriver om motivation ofta inleder med att konstatera att begreppet motivation är 

mångtydigt och använts på flera olika sätt, varefter de sedan presenterar sin egen 

definition av vad motivationen är. Utöver motivationens ursprungliga bokstavliga 

betydelse från grekiska movere, att röra sig, åtskils definitionerna 

om ordets innebörd. Motivation beskrivs enligt Gardner (1960) som viljan att lära 

sig målspråket och den grad av ansträngning som läggs ner på uppgiften. 

Publikationen av den europeiska utmärkelsen för språkprojekt (Nellip 2011) 

konstaterar att vilken handling som helst kräver en stor dos av motivation för att 

kunna genomföras med framgång. De varierande definitionerna av motivation 

baserar sig på olika människosyner inom hur man uppfattar människans 

beteende. Motivationen anses bestämmas sig av en mängd faktorer; både den 

sociala kontexten och de individuella skillnaderna. Den sociala kontexten består 

av språkmiljön, lärare och individens personlighet.  

 

Gardner (1960) skiljer på två typer av motivation: den så kallade instrumentella 

motivationen och den integrativa motivationen, och konstaterar att motivation 

påverkas av både sociala kontexter och individuella skillnader. Integrativt motiv 

uppstår då inläraren vill identifiera sig med målspråket, målspråkstalarna och deras 

kultur. Inlärare med integrativ motivation strävar efter att bli socialt accepterade av 

målspråkstalarna och att kunna umgås med dessa på målspråket. Som kontrast till 

den integrativa motivationen år instrumentell motivation där inläraren ser 

språkinlärningen som en investering eller ett verktyg att uppnå någonting annat. Att 

identifiera sig med målspråkstalarna och deras kultur är inte målen till inlärningen 

utan det kan till exempel handla välbetalda jobb eller studiemöjligheter i det land 

där språket talas.  Den integrativa motivationen har generellt sett visat sig vara den 

mest utslagsgivande även om den instrumentella motivationen enligt Abrahamsson 

visat sig ha effekter på språkinlärningen. Dock poängterar han att huruvida en 

individ är integrativt eller instrumentellt orienterat, inte säger hur starkt motiverad 

personen är. (Abrahamsson 2014:205–206). 
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Motivation i ett språkinlärningssammanhang anses vara en nyckelfaktor som 

påverkar inlärningens tempo och framgång (se t.ex. Dörnyei 2005,2009) Teorier 

om motivation och lärande bygger i hög grad på allmänna motivationsteorier. I 

likhet med inlärningsteori är motivationsteorierna knutna till vissa psykologiska 

riktningar.  Dock ifrågasätter Ahl (2004:53) ifall motivationsteorierna kan 

tillämpas på inlärandet och konstaterar att det kan vara svårt att dra en gräns mellan 

teorierna om motivation och teorierna om lärande. Emellertid konstaterar hon 

att det inte finns större skillnader i allmänhet mellan teorier om motivation och 

motivation om lärande, utan menar att det handlar om olika kontexter 

och tillämpningar. 

 

Attityder har att göra med inlärarens föreställningar om och värderingar av 

målspråket, målspråkstalarna och målspråkskulturen, själva L2- eller L3-

inlärningen och språkinlärningen i allmänhet. Attityder mot målspråket, mot de som 

talar målspråket samt mot deras kultur påverkar utvecklingen både i informell och 

i formell inlärningssituation. Garder konstaterar (1960) att språkstuderande med 

negativa/ambivalenta attityder mot personer som tillhör målspråksgruppen och talar 

målspråket når sämre framgång i sina studier än de som har positivare attityder 

(Abrahamsson 2014:205–206). 

 

3.4 Livslångt lärande 

 

I sin studie om livslångt lärande säger Per-Erik Ellström (1996) att tanken om 

livslångt lärande vilar på två principer. För det första anses inlärningen, som namnet 

redan tyder på, vara någonting som sker genom hela livet. För det andra sker 

lärandet både i formella och informella inlärningskontexter.  

 

Formellt lärande är det planerade, strukturerade och målinriktade lärandet som sker 

inom vissa ramar som skola, universitet eller folkbildning. Det informella lärandet 

är det som sker i vardagen eller på arbetet, både som planerat och oplanerat 

(Ellström 1996). En av huvudteserna i Ellströms uppsats är att lärandet i vardagen 

och särskilt i arbetslivet kan ha en nyckelroll i främjandet av ett större deltagande i 

ett livslångt lärande. Omgivningens roll för inlärning kan inte ignoreras eller 
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sopas under mattan. Faktorerna i omgivningen både möjliggör och formar ramen 

för inlärning genom hela livet. Livslångt lärande är en av EU:s grundläggande 

principer som ska tillförsäkra aktivt och ansvarsfullt medborgarskap samt 

demokrati.  

 

Europarlament har rekommenderat åtta nyckelkompetenser4 för livslångt lärande, 

varav en är den digitala kompetensen. Europaparlamentet menar att den digitala 

kompetensen i ett informationssamhälle är viktig både i hemmet och i arbetslivet. 

Dessutom får användningen av den digitala median ännu större roll i skolvärlden 

där man ständigt har tillgång till den nyaste informationen. I sin studie av digitala 

medier och språkinlärning skriver Sylvi Vigmo (2010) att användningen av digitala 

medier förnyar och ger nya förutsättningar till språkinlärningen. Digitala medier 

erbjuder möjligheter och nya rum, spaces, för interaktion och språklig produktion 

(se Vigmo 2010). 

 

Graviz (2012:105) poängterar att den tekniska utvecklingen har förändrat 

människornas sätt att kommunicera med och agera gentemot omvärlden. I den nya 

kommunikationskulturen behöver människan ny teknisk och kulturell kompetens 

för att hantera den teknik som används i samhället. Användning av digitala medier 

sätter oss i kontakt med vår omvärld bortom våra egna personliga upplevelser. De 

fenomen och kulturella uttryck som finns utanför en kulturs tillskrivna territorium 

kan nås lätt i dagens globala värld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32006H0962 
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4. Tredjespråksforskning 

 

I följande kapitel kommer jag att beskriva hur inlärning av tredjespråket skiljer sig 

från tillägnandet av det andra språket samt ta upp aktuella teman som intresserar 

forskare inom fältet.  Forskare inom tredjespråksforskning har hittills fokuserat 

bland annat på den typologiska distansen mellan språk och hur den typologiska 

distansen påverkar transfer (Cenoz 2001, Kellerman 1977), L2 status (Hammarberg 

1998,2016) och i vilken ordning tillägnandet sker.  

  

4.1 Skillnaden mellan andra- och tredjespråk  

 

Forskningsfältet kring tillägnandet av ett L3 baserar sig på forskningen av 

tillägnandet av ett andra språk och teorier om L2-inlärning. Dock bör 

tredjespråksforskning studeras åtskilt från andraspråksforskning och inte enbart 

som en del av andraspråksforskning.  I andraspråkforskning gör man en skillnad på 

så kallade infödda språk och icke-infödda språk. Infödda språk tillägnas under en 

tidig period från födseln och de icke-infödda språken lärs in senare. I 

andraspråkforskning uttrycks skillnaden mellan infödda- och icke-infödda språk 

med termerna förstaspråk (L1) och andraspråk (L2).  

 

Hammarberg (2016:36) konstaterar att en grundläggande skillnad mellan första-, 

andra- och tredjespråk berör språktillägnande i spädålder och då barn först etablerar 

språkliga kategorier, strukturella mönster och användandet av regler. Paradis (2004) 

gör en skillnad mellan implicit språklig kompetens i första språket och explicit 

metaspråklig kunskap i inlärarens andra språk. Han konstaterar att medan ett L1 

tillägnas omedvetet och används automatiskt, så sker inlärningen av ett L2 

medvetet.  

 

Enligt Cenoz (2001) är de främsta skillnaderna vid inlärning av ett tredje språk och 

inlärning av ett andra språk i vilken ordning språket har lärts liksom de 

sociolingvistiska och psykolingvistiks faktorer som sker vid inlärningen. Enligt 
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Ortega (2008:124) är det viktigt att skilja mellan L2 och L3 eftersom det sistnämnda 

innehåller”specific characteristics different to those of monolingual learner”.  

 

En differentiering av andraspråksinlärning sker i och med att man börjar 

uppmärksamma skillnaderna mellan att lära sig ett första L2 och att senare lära sig 

ytterligare språk och utforska den roll som olika komplexa språkbakgrunder intar i 

inlärningsprocessen (Hammarberg 2016). Jessners (2008) talar om metaspråkligt 

medvetande (metalingual awareness) och konstaterar att inlärare av L3 skiljer sig åt 

från inlärare av L2 på grund av att de har mer utvecklade kunskaper gällande 

språklig inlärningsförmåga, språkhanteringsförmåga och underhållning av språket. 

 

Enligt De Angelis (2007) går forskare som ser tredjespråksforskning enbart som 

extension av L2 miste om potentiell kunskap och insikter relaterade till tillägnandet 

av ett L3 i och med att personer med kunskaper i flera språk har en bredare tillgång 

till olika språksystem och metalingvistiska kunskaper.  

 

Ytterligare listar Abrahamsson (2009:197–233) en mängd sociolingvistiska 

faktorer som påverkar andraspråksinlärningen vilka dessutom kan tillämpas även 

på tredjespråksinlärningen. De faktorerna är bland annat socio-ekonomisk status 

och etnisk och språklig identitet vilket innehåller attityder gentemot 

målspråksgruppen. Hyltenstam och Lindberg (2013:8) konstaterar att den sociala 

anknytningen till landet spelar roll i andraspråksinlärning.  I sin studie om 

andraspråksinlärning skriver forskare att sociala kontexter med svenskar kan ha en 

avgörande roll för inlärare av svenska som andra språk. Enligt Hyltenstam och 

Lindberg (2013) ökar ett kontaktnät i målspråkssamhället chanserna att lära sig 

språket på kort tid. 
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4.2 Bakgrundspråkens roll  

 

Transfer är en integrerad del av teorin inom L2-och L3-inlärning. Enligt Odlin 

(1989:27) är transfer det inflytande som är resultat av likheter och olikheter mellan 

målspråket och ett av de tidigare inlärda språken. Somliga forskare använder hellre 

termen “cross-linguistic influence” (CLI) eftersom den är bredare och mera neutral 

än transfer. Detta begrepp används ofta vid L3-forskningen (se t.ex. Cenoz 2003, 

Ortega 2008). Man kan tala om positiv transfer när den förorsakar korrekta 

yttranden på målspråket och negativt i fall yttranden blir felaktiga (Hyltenstam 

1984). Man kan även använda begreppen överföring och kodväxling när man 

diskuterar transfer, jag använder begreppen parallellt tillsammans med 

förkortningen “CLI” i min forskning.  

 

Falk (2015) konstaterar att en stor del av forskningen kring inlärning av ett tredje 

språk önskar förstå hur både det första språket och det andra språket förhåller sig 

till det tredje språket. Huruvida L1 eller L2 påverkar L3 kan ha många olika 

förklaringar och vilket genomslag de får i förhållande till varandra har varit en 

centralfråga i de senaste årens L3-forskning. I en ren tvåspråkig situation där talaren 

har ett L1 och målspråket som studeras är det enda L2, så är det L1 som är 

tillgängligt för tvåspråkig aktivering. Vid tredjespråksforskning är situationen 

annorlunda eftersom det i en flerspråkig situation förekommer mer än ett 

bakgrundsspråk som kan spela in. Frågan som intresserar L3 forskare är på basen 

av vilka förutsättningar ett visst bakgrundsspråk aktiveras i stället för annat.  

 

Forskare inom L3 konstaterar att inlärare använder det bakgrundsspråk 

(supplier language) som ligger typologiskt närmast det L3, i stället för att 

nödvändigtvis använda de första språken ifall det ligger typologiskt mer distanserat. 

Enligt Ortega (2008) är fonologiska och lexikala transfer de mest uppenbara 

exemplen på CLI med produktion av L2 och L3. Hon konstaterar att transfer från 

individernas bakgrundsspråk till det tredjespråket kan bestå av fonologisk, 

morfologisk, ortografisk och pragmatisk transfer.  
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Det finns fyra faktorer som bestämmer vilket språk som tenderar att aktiveras 

samtidigt med ett L3 (Williams & Hammarberg 1998,2009) 

 

• graden av aktualitet, d.v.s. hur mycket språket har använts nyligen 

• inlärarens färdighetsnivå i bakgrundsspråket 

• graden av typologisk likhet mellan bakgrundsspråket och L3 

• L2-status, d.v.s. språkets egenskap av att vara ett L2 för inläraren 

 

De två faktorer som det hänvisas mycket till inom L3-forskning är den typologiska 

distansen och L2-status. Den typologiska distansen förklarar att 

tredjespråksinläraren, vid olika transfersituationer, antas favorisera kunskaper om 

det tidigare behärskade språket som ligger typologiskt närmast inlärarens målspråk.  

 

Enligt Hammarberg (2016) handlar en typologisk jämförelse av språk, primärt om 

specifika element eller strukturella drag som är lika eller skiljer sig åt mellan 

språken, och i samband med det kan också större delar av språken vara mer eller 

mindre lika (Hammarberg 2016:47). Enligt Cenoz (2003) är den typologiska 

distansen en starkare markör på den tvärspråkliga influensen än Hammarbergs L2-

statusfaktor. 

 

Hypotesen om L2-statusfaktorn konstaterar att vid inlärning av ett tredjespråk sker 

transfer från individens andraspråk i stället för modersmålet. L2 status har 

uppmärksammats vid tredjespråksforskningen och en del forskare konstaterar att 

det till och med handlar om den viktigaste faktorn som påverkar 

tredjesspråksinlärningen (se De Angelis 2007, Bardel m.fl. 2016).  

Speciellt studier av L3 syntax visas stödja Hammarbergs L2-faktornanalys, det vill 

säga att andraspråket kan spela en stark roll för tredjespråket.  
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Hammarberg och Williams (1998,2009) föreslår två förklaringar till L2-

statusfaktorn: 

 

• De kognitiva mekanismerna för att tillägna sig och lagra språk skiljer sig för infödda 

och icke-infödda talares språk, vilket kan göra att inlärningen av ett L3 reaktiverar 

processer från tidigare L2. 

• Inläraren kan vilja undertrycka L1 som ”icke-främmande” i medvetandet om att det 

är olikt målspråket, och snarare vara beredd att utnyttja ett tidigare L2 som en 

strategi för produktionen på L3. 

 

Falk & Bardel (2012) vidareutvecklade Hammarbergs idéer och betonar kognitiva 

och sociolingvistiska skillnader mellan vuxnas inlärning av L1-, L2- och L3-språk. 

Bardel och Falk beskriver L2-status som följande:  

 

(..) the L2 status is an outcome of the higher degree of similarity between L2 and L3 than between 

L1 and L3, regarding age of onset, outcome, learning situation, degree of metalinguistic knowledge, 

learning strategies and degree of awareness in the process of language appropriation.  

(Bardel & Falk 2012 s.68) 

 

Gunnarsson och Källkvist förklarar (2016:141) att det språk som har det 

sammanlagda högsta värdet när det gäller alla fyra faktorer är det som med största 

sannolikhet används. Andra bidragande faktorer som kan påverka aktivering av ett 

bakgrundsspråk är bland annat åldern, inlärarens attityder till att aktivera ett visst 

språk och inlärningsmiljön (se t.ex. Hammarberg 2016, Cenoz 2000). 
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4.3 Vuxna L3-inlärare 

 

Enligt Ahl (2004) får vuxnas lärande och det livslånga lärandet större 

uppmärksamhet nu än någonsin. Orsaken till detta är att i takt  

med ekonomins globalisering och de teknologiska förändringarna blir 

många vuxnas kunskapsbehov alltmer otillräckligt (Leppänen m.fl. 2013). 

Dessutom har EU-länderna som mål för 20205 att 15 procent av alla mellan 25 

och 64 år ska delta i någon vuxenutbildning. Med vuxenlärandet vill man 

förbättra förmågan att anpassa sig till förändringarna som sker på arbetsmarknaden 

och i samhället. 

 

En vuxens beslut att delta i utbildning beror på en kombination av många komplexa 

faktorer, som dessutom kan variera individer emellan (Ahl 2004:70) Ahl 

konstaterar att beredskapen för inlärning hänger samman med ens 

livssituation, vilket innebär att olika saker blir viktiga att lära sig under livets olika 

stadier. Ifall de vuxna inte primärt är positivt inställda till att studera nya ämnen 

betyder det att kurser för vuxna måste arrangeras annorlunda, med ett problem eller 

en uppgift som huvudtema i stället för ett ämne. Det måste handla om något aktuellt 

eftersom vuxna är inställda på att lära sig för nuet (Ahl 2004:62) Beredskap att delta 

i olika former av vuxenutbildning är högst ojämnt kopplad till levnadsvillkor, 

familjebakgrund samt andra bakgrundsfaktorer. Dessutom anses beredskapen att 

delta i vuxenutbildningar vara ihopkopplad med tidigare utbildningsnivå (Ellström 

1996). 

 

Sajavaara menar (1999, 90–91) att när man blir äldre har de affektiva faktorerna 

större roll i språkinlärningen än tidigare. Viktiga faktorer 

inom vuxenpedagogikens forskningsfält är enligt Ellström (1996), hur man 

värderar lärande, individuell utveckling samt självförtroendet och tilltron till sin 

egen förmåga att lära sig något. Faktorerna som påverkar är den sociala 

bakgrunden, den uppnådda utbildningsnivån samt tidigare erfarenheter av olika 

inlärningssituationer. Orsakerna till att man inte deltar i en vuxenutbildning kan 

                                                   
5 http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm 
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dessutom handla om tid och pengar, individens tro på sin förmåga, tidigare 

skolerfarenheter samt individens mål i förhållanden till resultat av inlärningen kan 

leverera.   

 

4.4 L3-Inlärningsstrategier 

 

Andra- och tredjespråkstalare tillämpar en mängd olika strategier vid användning 

och inlärningen av målspråket och huruvida inlärningsstrategier används i vissa 

situationer varierar mellan individer. Inlärningsstrategier innebär strategier som 

individen medvetet eller omedvetet tillämpar vid L2- och L3-inlärningen.  

 

Forskare skiljer mellan kognitiva-, metakognitiva- och sociala strategier. Indelning 

kan även göras mellan direkta och indirekta strategier, som Rebecca Oxford (1990) 

tillämpar i sina studier. Kognitiva strategier kan bestå av att inläraren repeterar 

informationen, metakognitiva att man ständigt planerar och utvärderar sin inlärning 

och de sociala att man söker sig till olika kommunikativa situationer och frågar om 

hjälp (Abrahamsson 2009). Enligt Oxford (1990) består de direkta strategierna 

ytterligare av minnesstrategier-, kognitiva- och kompensationsstrategier.  

 

Forskare inom tredjespråksinlärning har varit intresserade av att förklara ifall det 

finns en korrelation mellan användning av inlärarens L3-inlärningsstrategier och 

inlärningsframgång. Exempel på sådana studier är bland annat av Mißler (2000) där 

hon undersökte sambandet mellan flerspråkighet och användning av olika 

inlärningsstrategier som underlättar lärandet. Enligt henne finns ett positivt 

samband mellan bakgrundsvariablernas styrka och användningen av 

inlärningsstrategier.   
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4.5 Tidigare forskning inom L3  

 

I detta kapitel sammanfattar jag en del relevant forskning och resultat som gjorts 

om tredjespråksinlärning. En studie som man ofta hänvisar till inom detta 

forskningsområde är Williams & Hammarbergs studie (1998,2009) där de 

observerade hur de båda bakgrundspråken påverkade det nya språket under 

inlärningens gång. Studiet fördjupades av Hammarberg & Hammarberg år 2009.  

 

Studier i germanska språk har en tämligen lång tradition i frågan om studier inom 

L3 fältet. Ett exempel på tidigare studier med flerspråkiga inlärare är Stedjes (1977) 

forskning som studerat finska modersmålstalares inlärning av tyska som L3 i 

Sverige. Stedje fann att i inlärarnas L3 tyska förekom det transfer från andraspråket 

svenska framförallt gällande användning av funktionsord. Stedje förklarade 

resultaten genom den typologiska likheten mellan tyska och svenska.  Studier 

kring inlärningen av svenska har främst utförts ur andraspråksperspektivet (se 

Abrahamsson 2009) och det har inte gjorts någon större åtskillnad mellan hur 

svenska har studerats utifrån ett tredjespråksperspektiv (Falk 2016:97).  

 

Under de senaste decennierna har ett antal studier om romanska språk som L3 gjorts 

i Sverige, Finland, övrigt i Europa och i USA, speciellt vad gäller ordförråd och 

grammatik. Även uttalet har undersökts. I USA, där studier inom flerspråkighet och 

L3 är sällsyntare än i Europa, handlar de flesta studier om inlärning av portugisiska 

eller brasiliansk portugisiska som ett tredjespråk bland spanska L1 talare med 

engelska som L2, och vice versa. Carvalho m.fl. (2006,2010) har undersökt 

spanskans roll vid inlärning av portugisiska. Eleverna har haft nytta av cross-

linguistic influence och transfer på grund av den typologiska närheten mellan 

spanska och portugisiska.  

 

Enligt Bardel (2016:115–132) visar de flesta L3-studier inom romanska språk att 

kunskaper i ett romanskt språk, dock även på basnivå, ger upphov till lexikala 

influenser på nybörjarnivå när man börjar med ett nytt romanskt 

språk. För övrigt tyder L3-forskning inom romanska språk på att det är inlärarens 
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L2 snarare än modersmålet som påverkar L3-inlärning. Bardels resultat stödjer i 

stort sätt Hammarbergs hypotesen om L2-statusfaktorn. 

 

I sina studier av svenska studerandes L3-inlärning av italienska hittade Bardel och 

Lindqvist (Bardel 2016:127–128) ett antal tvärspråkliga influenser mellan 

informanternas L2-språk spanska och franska, i stället för L2-engelska. Genom sina 

studier av satsnegationens plats fann Bardel att svenska L1 talare tenderade att 

placera negationen efter det finita verbet vid inlärning av italienska som ett 

tredjespråk. Dock uppstådde felplaceringen i mindre utsträckning bland de 

studerande som hade tidigare kunskaper i spanska eller franska. På italienska och 

spanska placeras negationen före det finita verbet non e bueno / no es bueno.  

 

Min avhandling är inte den första flerspråkiga studien med fokus på katalanska 

inlärare. Det finns en hel del studier inom tredjespråksinlärning som äger rum i 

Spanien, speciellt vid de tvåspråkiga områdena Baskien och Katalonien. Katalanska 

studerande har undersökts bland annat av Gardner m.fl. (2000),  

Muñoz (2000,2006) och Naves & Muñoz (1999). Baskiska studerande har 

undersökts av bland annat Cenoz (2009), Cenoz & Garter (2008) och Lasgabaster 

& Ruiz de Zarobe (2015).  

 

En annan studie som det ofta hänvisas till inom detta tema är av Mireia Ortega 

(2008). I sin studie CLI in multilingual language aquisition the role of L1 and 

non-native language in English and Catalan oral production talar Ortega om hur 

L1 spanska påverkar den muntliga produktionen av L3 katalanska inlärare med L2 

engelska. Ortega konstaterar att CLI har en stor roll i inlärning. Enligt Ortega är 

grammatiken nästan alltid L1-baserad dock kan den även basera sig på inlärarens 

L2 om kunskaperna i det språket ligger nära talarens L1 nivå. Studien 

överensstämmer med de tidigare undersökningarna angående transfer och L3 och 

visar att inlärarens L1 spelar en viktig roll i CLI vid flerspråkiga inlärare och att 

transfer från andra språk finns.  
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De katalanska språkstuderande har även studerats av Laura Sanchéz (2014) som 

forskat om skolelevers transfer vid inlärning av L3-engelska. Enligt Sanchez har ett 

flertal studier i flerspråkighet gjorts i L2 inlärning av engelska med tvåspråkiga 

spanskatalare. Speciellt har L2- och L3 studier ägt rum i de flerspråkiga områdena 

med minoritetsspråk och med tvåspråkiga spanjorer, i form av spanska-baskiska 

och spanska-katalanska. Speciellt med Sanchéz studie är att informanterna har 

tyska som L2. Barn i de offentliga skolorna i Katalonien brukar ha engelska som 

L2. Sanchez informanter gick på en privat skola där tyska undervisades inom ett 

CLIC program (content and language integrated classroom) som L2 och engelska 

som L3.  

5. Motivation och tredjespråksinlärning   

 

Enligt Henry (2012) har det skett ett paradigmskifte inom forskningen om 

språkinlärningsmotivation. Fokus riktas till individens framtida självbild och till 

hur man ser sig som användare av ett målspråk. Henry föreslår att en viktig ingång 

för forskningen om tredjespråksmotivation handlar om att skapa en förståelse 

mellan individens olika språksystem.  

 

Både andra- och tredjespråksforskningen utgår från att språkinlärningen är 

påverkad av en social dimension och individens integrationssträvan. För att bättre 

kunna förstå fältet inom tredjespråksinlärningens motivation och kommer jag först 

att kort presentera Gardners socio-educational modell, Markus & Nurius teori om 

möjliga föreställningar om oss själva och efteråt Dörnyeis modell för L2-

motivationssjälvbildsystemet. 
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5.1 Gardners socio-educational modell 

 

Gardners socio-educational modell har haft en stark ställning inom L2-

motivationsfältet. Henry (2012:26) skriver att Gardners teorier har ” dominated 

research in the field for more than three decades”. Gardners socio-educational 

modell talar om fyra aspekter av lärandet i främmande språk. De aspekterna består 

av den sociala och kulturella miljön, individuella skillnader mellan inlärare, 

lärandemiljön (the setting) och lärandets utfall (learning outcome).  

 

Det som poängteras är att främmandespråksinlärning påverkas av hur inläraren 

identifierar sig med målspråkstalare och den kulturella målspråksgemenskapen. 

Centralt i Gardners studier är begreppet integrativeness, som dessutom fungerar 

som byggsten till vidare L2/L3-motivationsforskning. Enligt Gardner (1985) 

bygger integrativeness på tre aspekter: integrativ inriktning (Integrative 

Orientation), intresse för främmande språk (Interest in Foreign Languages) och 

attityder gentemot L2-gemenskapen (Attitudes toward the L2-community).  

 

Gardners teori har kritiserats och vidareutvecklats. Forskare (se t.ex. Dörnyei & 

Ushioda 2009) anser att dagens motivations- och identitetsskapande processer är 

mer komplexa än de som Gardner beskriver. Cardelús (ibid.) skriver att begreppet 

integrativeness har kritiserats bland annat av sin genomskinlighet och självklarhet. 

I sin doktorsavhandling skriver Cardelús (2016:69) att: 

 

Med globala och vida använda språk som engelska, men också spanska, franska och tyska, behöver 

målspråkstalare innebära infödda talare som härstammar eller bor i ett visst avgränsbart 

geografiskt område. Inte heller måste språk- och kulturtillägnandet handla om att helt gå in i eller 

omfatta en given identitet som specifikt målspråkstalande och målspråkskulturell person. 

Våra globala språk förekommer på många olika platser, hos många olika personer och delas av 

desto fler, modersmålstalare och andra.  

(Cardelus 2016:69)  

 



 

Cardelús refererar till Lamb (2004) och säger att det är tänkbart idag att tala om 

tvärkulturella identiteter där individens lokala identitet samexisterar och samverkar 

med globala identiteter (Cardelús 2016:69–70). Det vill säga att till målspråkstalare 

räknas, förutom infödda talare, andra som talar målspråket. Som Cardelús skriver 

kan studerande motiveras att kunna prata målspråket som en kompis i sin närhet, 

snarare än som en infödd talare.  

 

5.2 Teori om möjliga föreställningar om oss själva     

 

Markus & Nurius (1986) teori om möjliga föreställningar om oss själva (eng. 

possible selves) förklarar hur individens bild av hur hon ser på sig själv i framtiden 

påverkar motivationen. Enligt forskare handlar de s.k. possible selves om mentala 

bilder av representationen som vi har om omvärlden speciellt vad det gäller 

framtida situationer.  

 

För att kunna förstå hur possible selves fungerar i skapandet och utvecklingen av 

motivation lyfter Henry (2012) fram två viktiga aspekter. Dels måste den framtida 

självbilden vara realistisk för att den skall påverka motivationen och dels måste den 

vara lika verklig som den nuvarande självbilden. (ibid). För det andra lyfts det som 

kallas för negativa självbilder fram. Henry konstaterar att utöver den ideala 

självbilden, som man mycket gärna vill identifiera sig med, finns den negativa 

självbilden som man i motsats inte vill identifieras med. Det oönskade jaget kan 

t.ex. betyda att man ser sig själv som arbetslös eller vid motivation för 

språkinlärningen att vara någon som behärskar språket bristfälligt. För att maximera 

motivationskraften bör både positiva och negativa självbilder vara i balans. (Henry 

2012:170–171)  
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5.3 L2-motivatiossjälvbildssystemet  

 

Dörneyis modell för L2-motivatiossjälvbildssystemet har Markus och Nurius teori 

om möjliga föreställningar om oss själva som utgångspunkt och anser att graden 

av motivation uppstår i individens identifikation av sig själv som någon som i 

framtiden talar målspråket. Modellen har tre komponenter:  

 

• Den ideala L2-självbilden (eng. The Ideal L2 Self)  

• Bör-vara-L2-självbilden (eng. The ought-to-self)  

• Erfarenhet av L2-inlärning (eng. L2-learning experience)   

 

Enligt Dörnyei (2005, 2009) anses individen ha en ideal L2-självbild (eng. The 

Ideal L2 Self) som representerar önskan att behärska målspråket i framtiden och 

denna självbild anses ha påverkan i inlärningsprocessen genom att trigga 

motivationen. Dörnyei anser att attityder till L2-samhället står i direkt relation till 

integrationssträvan och skriver att L2-talares ideala språkliga självbild påverkas av 

en önskan att tillhöra målspråkssamhället (Dörneyi 2009:27–28). Bör-vara-L2-

självbilden innefattar mentala representationer om någon annans förväntningar som 

individen bör eller förväntas ha, som t.ex. förväntningar om goda språkkunskaper i 

samhället eller på jobbet. Dörnyeis modell utgick från början från individens ideala 

L2-självbild och bör-vara-L2-självbilden men tillägnades senare av den tredje 

komponenten, The L2 Learning Experience, dvs. inlärarens erfarenhet av L2-

inlärningen och de motiv som är relaterade till inlärningsmiljön.  

 

Henry (2012) menar att trots att vi vet lite om hur olika språkliga självbilder 

påverkar varandra har Dörnyeis L2-motivatiossjälvbildssystemet blivit alltmer 

dominerande i fältet de senaste åren.  
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5.4 Tidigare forskning om L3-motivation hos vuxna språkstuderande   

 

Ahl (2014) konstaterar att det inte finns något entydigt svar på vad som motiverar 

vuxna att vidareutbilda sig. Enligt Ellström (1996) motiveras vuxna först och främst 

av sina tidigare och nutida erfarenheter. Ahl (2014) konstaterar att 

motivationsforskare allt mer har börjat intressera sig för sambandet mellan 

kognitiva processer. Forskningen har gjorts för att lyfta fram vilka 

inlärningsstrategier som leder till goda inlärningsresultat och ifall högmotiverade 

inlärare använder sig av speciella inlärningsstrategier.  

 

De teorier som specifikt handlar om vuxna språkstuderandes motivation kallar Ahl 

(2004:10) för hinderteorier eftersom inlärandet kan störtas av olika slags hinder som 

man ska eliminera. Dessa hinder kan finnas på olika nivåer och de används för att 

förklara varför vuxna inte delta i vuxenutbildningar och varför den naturliga 

motivationen blockerats. Om man kan eliminera hindren så botas även de 

eventuella motivationsproblemen.  

 

En intressant studie kring studiemotivation hos vuxenstuderande har utförts av 

Skaalvik & Finbak (2001). I den intervjuades och jämfördes vuxna studerande i 

Norge, Spanien och Storbritannien. I sin studie gjorde Skaalvik och Finbak en 

mätning för att se huruvida självförtroendet, intresset för att lära sig för kunskapens 

skull (intrinsic interest) samt intresset för att lära sig något i utbildningssyfte 

(extrinsic interest) var relaterade till nivån av deltagande. I den spanska kontexten 

ansåg forskarna att självförtroende spelade ytterligare en roll, vilket forskarna redan 

anade, med tanke på landets lägre utbildningsnivå jämfört med de andra länderna 

som medverkar i studien. Självförtroendet skulle i så fall ha en större avgörande 

roll för beslutet om att vidareutbilda sig. De olika motiven för att vidareutbilda sig 

kartlades och resultaten var till största del knutna till personernas anställning, deras 

intresse för ämnet samt möjligheten att kunna utveckla sig som människa. Hindren 

för att vidareutbilda sig handlade om bland annat tidsbrist, avsaknad av intresse 

samt lämpliga utbildningstillfällen.  
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En studie som liknar min egen avhandling är av Susanna Alatalo (2005) där hon 

undersökte universitetsstuderandenas motiv att studera finska i Österrike. Alatalo 

diskuterar hur studerande uppfattar sig själva som talare av finska och undersöker 

motivation med hjälp av Dörneyis modell för språkinlärningsmotivation. I sin 

studie delar Alatalo resultat av motiv och motiverade aspekter i fem olika 

studerandeprofiler. Hon uppdelar de studerande enligt sina motiv till ”invandrare”, 

”tillbaka till rötterna”, ”européerna”, ”de tvingade” och ”entusiaster”6. 

 

Profilerna är inte klart definierade och gränserna är flytande. I Alatalos studie är det 

främst de integrativa motiven som kommer fram, och det var studenternas 

självförtroende tillsammans med självbedövning och aktivt deltagande i den 

formella undervisningen som enligt Alatalo ledde till en hög 

språkinlärningsmotivation.  Det andra exemplet som liknar både Alatalos studie om 

min egen avhandling är en undersökning av Elisabeth Zetterholm (2013:203–212) 

där hon jämför och analyserar inlärningen av svenska som främmande språk i Lund 

och i Melbourne. Enligt Zetterholm hade studerande i Melbourne främst valt att 

börja svenska på grund av sitt intresse för svensk kultur. Intresse för svensk film, 

design och till och med samekulturen nämns som motiv av att studera språket. 

Drömmen om att åka till Sverige och studera uppstod bland informanterna i 

Melbourne. Deltagarnas språkutveckling analyserades på grammatik, ordförråd och 

pragmatik.  

 

Ytterligare ett tillägg till motivationsstudier är Cardelús (2016) nyligen publicerade 

doktorsavhandling Motivationer, attityder och moderna språk - En studie om 

elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna 

språk. Trots att Cardelús i sin avhandling undersöker elevers attityder och 

motivation till att lära sig moderna språk i två svenska gymnasieskolor hittar jag 

relevanta länkar med hans och min egen avhandling. I sin studie frågar han sig om 

vilka faktorer, processer och händelser som påverkar elevernas val av moderna 

språk, vilka faktorer som är centrala för att skapa motivation samt studie- och 

                                                   
6 egen översättning. De fem grupper är på finska: siirtolaiset, paluu juurille, eurooppalaiset, pakon edessä och 

harrastajat 



32 

 

läranderelaterade attityder. Dessutom tar Cardelús upp relevanta motivationsteorier 

och diskuterar värdet av att kunna språk.  Cardelús skriver (2016:16) att hans studie 

ställs i relation till den paradoxen att många elever i dagens skola väljer bort 

moderna språk trots att vi lever i ett allt mer globaliserat, multikulturellt och EU-

integrerat samhälle där behovet av språkkunskaper och interkulturell kompetens 

torde vara större än någonsin tidigare.  
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6. Presentation av informanternas svar 

 

I det här kapitlet presenterar jag mina resultat och analyserar dem. Först presenterar 

jag informanternas bakgrundsinformation gällande bland annat arbets- och 

studiebakgrund, ålder och hurdan kontakt de hade med målspråket innan 

språkstudierna på Institut Nòrdic. Därefter presenterar jag informanternas 

inlärningsmiljö i Barcelona och de svaren angående frågor av informanternas 

formella och informella inlärning av det nya språket. Vidare presenterar jag 

informanternas språkliga bakgrund och dess påverkan till det nya språket. Min 

studie är en kvalitativ studie men jag kommer att presentera vissa vägledande 

kvantitativa uppgifter speciellt i avsnitt 6.6 informanternas språkligabakgrund. 

 

6.1 Bakgrundsinformation 

 

Som tidigare nämnt är antalet informanter som svarade på enkäten 79 studerande, 

av vilka 31 studerar svenska, 19 finska, 14 norska, 14 danska och 1 isländska. 

Informanternas ålder varierar mellan 18–68. Åldern och livssituationen har ansetts 

påverka inlärningsmotivering och språkinlärningen. Där tidigare forskning kring 

andra- och tredjespråksinlärningsmotivation har koncentrerat sig på studier av både 

grundskole- eller gymnasieeleverna (se t.ex. Cenoz & Jessner 2000, Henry 

2016:165–184) har jag velat lägga tyngdpunkt vid de vuxna språkstuderandena 

eftersom språkskolans kurser är riktar sig till de vuxna studerandena. Jag 

presenterar informanternas ålderskategorier i tabell 2.  
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Tabell 2: Informanternas ålder    

 

Det som informanterna har gemensamt är att alla har en bred språklig bakgrund och 

tidigare erfarenheter av att studera främmande språk. Som konstaterat tidigare 

erbjuder Institut Nòrdic språkkurser både för nybörjare och avancerade språktalare. 

De studerande är vuxna flerspråkiga som frivilligt bestämt sig för att vidareutbilda 

sig. Bland informanterna har en del redan kommit längre i sina studier medan andra 

nyligen börjat studera det nya språket. 

 

Cardelus (2016:142) skriver att språkvalet påverkas av redan etablerade kontakter 

eller attityder till målspråket. Dessutom påverkas språkvalet av sociokulturellt 

grundande attityder som studerande har, framför allt sådana som skapar närhet till 

språket eller visar på språkkunskapernas användbarhet (2016:155). En del 

informanter hade redan etablerat en kontakt med målspråket, målspråkstalarna och 

deras kultur. Bland informanterna i svenska hade en informant varit på en 

sommarkurs i Lund, en annan studerat ett år vid Kungliga tekniska högskolan i 

Stockholm och den tredje gjorde sitt utbyte i Kalmar. En skriver att hen hade börjat 

studera språket på nytt efter en paus på femton år. 
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Bland informanterna i finska hade två avlagt en sommarkurs i Jyväskylä. En 

informant hade inlett sina finska studier på Institut Nòrdic, därefter studerat språket 

på Helsingin Kesäyliopisto och vid Aalto universitet och kommit tillbaka till Institut 

Nordic när hen återvänt i Barcelona. En informant hade till och med studerat finska 

på Westminster University i London.  

 

Också en del informanter i norska hade redan studerat språket i Norge innan att de 

deltog i undervisningen på Institut Nòrdic. Hur länge informanterna hade studerat 

språket i mållandet varierar mellan fyra månader till två år. En informant skriver att 

hen gjorde sitt Erasmus utbyte i Trondheim. Både en informant i finska och en 

informant i norska hade deltagit i språkkurser organiserade av Club Escandinavo. 

Jämfört med de andra informanterna hade informanterna i danska relativt lite 

kunskaper i språket innan de började studera på Institut Nòrdic. En informant 

skriver att hen studerade danska ett år i Danmark, en hade vistats och studerat i 

landet ”några månader”. 

 

Institut Nòrdic är den enda språkskolan i Spanien som undervisar isländska. 

Informanten i isländska hade inte studerat språket tidigare trots att hen besökt landet 

innan hen börjat studera språket.  

 

I den bakgrundsinformation som informanterna svarade på i början av enkäten 

ingick det en fråga om informanternas studie- och arbetsbakgrund. Resultateten 

visar att informanternas yrke- och studieinriktning varierar. Informanterna består 

bland annat av ingenjörer, universitetsprofessorer, jurister, kriminolog, språklärare 

och ljudtekniker. En del studerar på universitet och de studieriktningar som nämns 

är bland annat ekonomi, kreativ design, konsthistoria och bioteknologi. Flera 

informanter i både finska, svenska, norska och danska är översättare. Dessutom 

arbetar en del inom turistbranschen. Intressant bland de svenska informanterna är 

att relativ många arbetar inom hälsovården. Informanterna i svenska består bland 

annat av fysioterapi, urologi, gynekologi, odontologi och farmaceut studerande.  
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6.2 Informanternas motiv av att studera språk på Institut Nordic 

 

Bakomliggande motiv till att studera språk är mångsidiga. Som Ahl (se avsnitt 4.3) 

konstaterar finns det inte något entydigt svar på vad som motiverar vuxna att 

vidareutbilda sig. En vuxens beslut att delta i utbildning beror på en kombination 

av många komplexa faktorer och beredskap för inlärningen hänger ihop med 

livssituationen.  En del av studiens informanter nämner att orsaken till att de börjat 

studera språk på Institut Nordic är bland annat nyfikenhet gällande en kultur som 

är så annorlunda än den egna. Den nordiska livsstilen och ländernas traditioner 

intresserar. Tidigare vistelser i mållandet och arbetsmöjligheter nämns av flera 

informanter som bakomliggande motiv oberoende av språket som studeras. 

Dessutom är ett stort bakomliggande motiv bland informanter familjerelationer, 

vilket i flesta fall handlar om att man har en nordisk partner. De flesta informanterna 

verkar vara integrativt motiverade att studera språket. Dock finns det exempel där 

informanterna skriver att motiven kommer från instrumentella anledningar, som att 

studera språket på grund av bättre arbetsmöjligheter. 

 

Nedan kommer jag presentera informanternas svar gällande deras bakomliggande 

motiv att studera ett visst språk på Institut Nòrdic. I informanternas svar uppstod 

det likadana motiv oberoende av vilket språk som studerandes. Jag har delat svaren 

till fem grupper kring teman som anses vara mest motiverande; kultur och miljö, 

allmänt intresse för språk, familjerelationer, arbetsmöjligheter och studier och 

samhällsfrågor. 

 

6.2.1 Kultur och miljö 

 

Flera informanter skriver att bakomliggande motiv att studera språket handlar om 

intresset för målländernas natur och miljö. De nordiska länderna ses som exotiska. 

Enligt en informant är Norge ”det bästa landet som finns” medan en annan anser 

landet som en ”ökänd pärla”. En informant konstaterar att intresset för Finland och 

det finska språket har med det att göra att Finland kan ses som det bortglömda landet 

i Skandinavien. En annan beskriver att det som lockar med finskan är landets natur 
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och väder, en annan drivs av landets lugn och skönhet. En informant säger sig vara 

intresserad av språket på grund av ”de blonda tjejerna”. En informant anser att 

danskarna är de mest öppna bland nordborna och säger: 

 

”bland folk som bor i de nordiska länderna är danskar mest öppna, jag brydde mig 

inte riktigt om vilket av de (nordiska) språken jag skulle börja med, men danskan 

är lättare att förstå än norska och svenska”. 

 

En del informanter är intresserade av nordisk mytologi. Som konstaterats tidigare 

bestod urvalen av bara en informant i isländska. Informantens motiv att studera 

isländska var hens intresse för vikingar och vikingakulturen i allmänhet. 

Informanten ville studera språket för att ha tillgång till den isländska kulturen och 

för att njuta av att lära sig om nya saker ur denna synvinkel.  

 

En annan konstaterar att det var hens yrke och intresse för litteratur som ligger 

bakom beslutet att studera norska. Hen säger: 

 

 ”Jag är tysklärare och gillar germanska språk, men det var Jo Nesbos böcker som 

öppnade intresset för Norge” 

 

Flera informanter i finska är intresserade av finsk musik. En av dem säger sig ha 

blivit förälskad i språket ”vid första lyssnandet”. En annan säger sig vara 

intresserad av finskan eftersom hen vill förstå varifrån inspirationen till musiken 

kommer. En informant vill lära sig språket för att kunna flytta till Finland och spela 

musik.  

 

En del vill ta reda på om kulturen är som sin egen. Som en studerande i norska 

säger: ”mitt fall är jättetypiskt, jag är norsk men har alltid bott i Spanien” och 

beskriver vidare ”det handlar om min egen kultur, det är inne mig”. En beskriver 

att hens mamma är finsk men inte talar språket själv och vill genom språkkursen 

kunna förstå och lära sig mer om den finska kulturen. En respondent i svenska säger 
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att hen vill studera språket eftersom hen känner en särskild grupptillhörighet till 

svenskar och deras livsstil.  

 

6.2.2 Allmänt intresse för språk 

 

En del informanter är intresserade av språket i sig. Inlärningen av språk vare sig det 

handlar om svenska, finska, norska, danska eller isländska anses som en personlig 

utmaning. Språk som Institut Nòrdic undervisar upplevs som någonting helt 

annorlunda. En förklarar att hen vill studera svenska eftersom hen är intresserad av 

germanska språk. Informanterna i svenska beskriver språket som vackert och man 

vill studera svenska för att språket ligger nära andra nordiska språk. En respondent 

konstaterar att hen är intresserad av svenska språket på grund av dess musikalitet, 

ett likadant svar skrivs även av en informant om finskan. En annan säger att hen vill 

studera svenska eftersom det låter roligt och liknar engelska. Flera informanter i 

norska konstaterar att de vill studera språket eftersom de gillar hur norskan låter. 

En annan vill studera norska eftersom hen anser att språken låter sött och moget. 

Enligt en informant i danska är det bakomliggande intresset att studera språket både 

dess ovanlighet och intresset till danskans grammatik och fonologi. 

 

6.2.3 Familjerelationer 

 

Enligt Ellström (se avsnitt 4.3) motiveras vuxna först och främst av sina tidigare 

och nutida erfarenheter. Svar som bekräftar Ellströms åsikter kommer fram bland 

de informanter vars motiv är familjerelaterade. Det vill säga att man studerar 

språket eftersom den nutida familjesituationen kräver det. Studerandena med 

målspråkstalare i den nära omgivningen skriver att de studerar språket för att bättre 

kunna förstå och kommunicera med dem.  

 

En av informanterna förklarar att hen börjat studera norska genom att först studera 

svenskan på universitet men sedan bytt språk efter att ha träffat sin norska partner. 

En annan förklarar att fastän det bakomliggande motivet för att studera norska var 

språkets närvaro i omgivningen har det personliga intresset vuxit gällande språk 

och lingvistik och norskans relation till engelskan. En annan informant med 
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norsktalande omgivning säger sig älska att studera språk i allmänhet. En annan 

konstaterar sig ha bestämt lära sig språk efter att varit med då länge själv. Dessutom 

konstaterar en tredje att hen inte alls vill studera språket men gör det på grund av 

behovet att förstå sin finska partner och den finska omgivningen bättre.  Att studera 

språket på grund av norska och svenska vänner nämns också.  

 

6.2.4 Arbetsmöjligheter och studier 

 

Arbetsmöjligheter i Norden intresserar och viljan och intressen för att flytta tas upp. 

En del skriver att de vill studera och avlägga sin magisterexamen vid ett nordiskt 

universitet. En informant skriver att hen vill arbeta inom förnybar energi i Danmark. 

Informanten i isländska förklarar att hen tänker flytta och söka jobb från Island 

eftersom arbetssituationen i Spanien är dålig. På detta sätt kan det vara en fördel att 

redan ha kunskaper i språket. 

 

En del informanter hade redan gjort ett Erasmusutbyte i de nordiska länderna och 

sedan velat fortsätta språkstudierna i Barcelona. Bland annat en informant som hade 

avlagt sina utbytesstudier i Trondheim förklarar: ”jag blev kär i landet och språket 

och vill återvända samt bo i Norge”. En annan förklarar att hen kommer att göra 

sitt Erasmusutbyte i Norge om ett år.  

 

6.3.5 Samhällsfrågor 

 

Bland informanterna dyker det upp en del orsaker relaterade till samhällsfrågor som 

intresserar respondenterna att studera språket. Solidaritet och välfärd kommer upp 

i en del av svaren. Informanterna i danskastudierna är intresserade av bland annat 

landets miljöpraxis, socialpolitik, minimilön och det demokratiska 

utbildningssystemet och ”deras pionjärskap gällande HBTQ-rättigheter”. Motiv 

att studera svenska och intresset mot Sverige består också av en del socialpolitiska 

frågor som det svenska skolsystemet, hälsovård, ekonomi, socialpolitik samt 

balansen mellan familj och arbetsliv i vardagen. Också en informant i norska tar 

upp HBTQ-personers rättigheter och konstaterar att Norge ligger ett steg före i allt, 

speciellt i jämlikhetsfrågor. 
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6.3 Informanternas ideala självbilder av sig själva som framtida 

målspråkstalare 

 

Enligt Dörneyis (se avsnitt 5.3) teori om L2-motivationssjälvbildsystemet är det 

som påverkar inlärningen- och inlärningsmotivation av det nya språket hur man ser 

sig som en blivande talare av målspråket. Den första komponenten i Dörneyis L2-

motivationssjälvbildsystem är den ideala självbilden, vilken innehåller en önskan 

om att behärska målspråket i framtiden.  Vuxna inlärare skiljer sig från varandra 

när det gäller inlärningshastighet och slutlig nivå i andra- och tredjespråket. 

Dessutom skiljer vuxna sig åt från varandra när det gäller hur snabbt de tillägnar 

sig andra- eller tredjespråket och hur långt de når i sin inlärning; medan vissa 

uppnått avancerade nivåer och uppnår en nivå som nästan liknar infödda talarens 

nivå kan andra avstanna i sin utveckling på relativ rudimentära stadier. 

(Abrahamsson 2014:233–234). 

 

En del av informanterna beskriver väldigt noggrant de nivåer som de är ute efter 

och hurdana målspråkstalare var och en vill vara i framtiden. En informant i danska 

säger att hen vill uppehålla sin B1-nivå, en informant i svenska skriver att hen vill 

nå B2-nivå inom 1,5 år. En informant anser att syftet är att tala finska inom fem år. 

Dessutom vill en annan informant i svenska nå B2-nivå men med specialisering 

inom hälsovård. En studerande i norska vill göra Bergentest medan en informant i 

finska hade som mål att klara YKI-testet. En respondent har som korttidsmål att 

klara av vardagliga situationer medan hen på lång sikt vill tala som en infödd talare. 

Ytterligare skriver informanterna att de vill kunna kommunicera utan problem, 

använda språket självständigt eller som en skriver ”kommunicera åtminstone lite”. 

Flera informanter konstaterar att de vill lära sig ”allt som de kan”. 

 

Den andra komponenten den bör-vara-L2-självbilden innefattar mentala 

representationer om någon annans förväntningar som individen bör eller förväntas 

ha. Sådana självbilder kommer fram gällande behovet och viljan att studera språket 

på grund av en brist på ett gemensamt språk. En del studerar språket för att bättre 

förstå sin partner och dess omgivning och att klara av vardagliga situationer med 

dem. 
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Dessutom dyker den ideala självbilden fram i svaren som beskriver viljan att flytta 

och integrera sig i Norden.  Det som informanterna vill uppnå genom att studera 

språk utgörs bland annat av viljan att få tillgång till det samhälle språket talas i och 

som tillägg andra skandinaviska samhällen och kulturer. Dessutom vill man lära sig 

att förstå nordborna bättre. Som en informant berättar: ”jag kommer att flytta till 

Norge inom kort och efter att jag har lärt mig norska ännu bättre vill jag även 

studera isländska”. 

 

Integrationssträvan spelar en roll i Dörneyis modell av L2-

motivationssjälvbildsystem. En del av informanterna konstaterar att de vill byta 

land på grund av den svåra arbetssituationen i Spanien. Informanterna som planerar 

att flytta till de nordiska länderna konstaterar att de vill lära sig språket för att helt 

och hållet kunna integreras och anpassa sig till kulturen. De informanter som 

planerar att flytta till Sverige skriver till exempel att de vill lära sig tillräckligt för 

att kunna klara sig på språket och sedan fördjupa kunskaperna när de väl bor i 

landet. En respondent i finska skriver att hen vill lära sig språket så pass bra att hen 

känner sig bekväm att flytta till landet. En del informanter är översättare och skriver 

att de vill lära sig språket för att kunna översätta från målspråket.  

 

Jag kommer att tala om den tredje komponenten av Dörneyis modellen i följande 

kapitel där jag talar om inlärningsmiljöer och den informella- och formella 

inlärningen.  

 

6.4 Vägen till språkstudier på Institut Nordic och förväntningar på lärandet 

av det nya språket 

 

Enligt Ahl (se avsnitt 5.4) möter vuxna inlärare hinder som måste övergås för att de 

ska kunna ha framgång i sina studier. Informanternas motiv att studera språk 

varierar som kan ses i kapitlen ovan. Det som informanterna har gemensamt är att 

de är så pass motiverade att lära sig språket att de frivilligt har börjat studera det 

nya språket i Barcelona. Informanterna har på olika sätt hittat sin väg till Institut 

Nòrdic; en del hade kommit till språkskolan genom rekommendationer av tidigare 

studerande eller via rekommendationer gjorda av infödda målspråkstalare. En del 
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studerande i svenska hade hittat skolan genom det svenska konsulatet i Barcelona 

eller via en internationell mässa organiserad i Sabadell (Barcelona). En studerande 

hade deltagit på en introduktionskurs i svenska på sin arbetsplats med en av 

språkskolans lärare. En annan hade blivit intresserad av att studera ett nordiskt språk 

efter att ha arbetat med norska lärare på Sagrada Familia. Största delen av 

informanterna hade hittat till Institut Nordic genom en självständig sökning på 

nätet. 

 

Som konstaterats tidigare beror vuxnas beslut att delta i utbildning på många 

faktorer som till exempel den socioekonomiska bakgrunden, ålder och tidigare 

studier. Omgivningens roll är viktig och i informanternas fall även hur de i 

Barcelona kan upprätthålla sitt intresse och studera språket.  Detta kräver tillgång 

till språkundervisningen och informanternas efterfrågan av olika slags språkkurser 

möts i praktiken.  

 

I enkäten ingick det dessutom en fråga där informanterna fick svara på ifall de ansåg 

att det var lätt att hitta en kurs som motsvarar sina bakomliggande motiv, behov och 

intresse av att studera det nya språket. De flesta var eniga om att det var lätt att hitta 

en lämplig kurs samt att det var lätt att kombinera kursen med arbetet, speciellt då 

man börjar studera språket för början. 

 

 Dock önskar en del mer flexibilitet och valbarhet i tidtabellerna. Studerande på 

högre nivåer anser att det är svårt att kombinera schemat på grund av ett lågt utbud 

av kurser. En informant i svenskan skriver att det är svårt att fortsätta med studierna 

efter C1-nivån. Informanten som studerar isländska konstaterar att det var lätt att 

hitta en passande kurs eftersom språkskolan är den enda skolan med undervisning 

i isländska. ”Det finns bara en kurs på nivå två så jag tog den”, beskriver en 

informant. En annan säger sig ha begränsat med tid under veckan och menar att det 

var tur att tidtabellen passade perfekt. En informant är nöjd att det finns kurser både 

på morgonen och på eftermiddagarna.  
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I enkäten ingick det dessutom en fråga som kartlade informanternas förväntningar 

inför inlärningen av det nya språket. Hurdana förväntningar informanter har 

gällande följderna av den formella och informella inlärningen innehåller bland 

annat att lära sig om kultur, få en bra bas och öka sina kunskaper i vokabulär och 

grammatik. En informant i danska skriver att hen förväntar sig att inlärningen 

kommer att ske lätt medan informanterna i finska och svenska grupperna skriver att 

de förväntar sig att inlärningen av språket kommer att bli väldigt svår.  

 

Nybörjare var ute efter en rik och aktiv inlärning och nya inlärningsmetoder för att 

kunna lära sig språket på egenhand. En del förväntade sig att få en första kontakt 

med språket innan resan och flytten till mållandet. En informant skriver att hen även 

förväntar sig att lära sig språket tillräckligt bra för att kunna klara en helg i Malmö. 

En beskriver sin önskan att kunna vara bekväm vid inlärningen och att kunna klara 

av studierna utan att bli stressad. Ytterligare önskar en respondent att lära sig ett 

språk till och få nya vänner.   

 

En del vill först och främst njuta av inlärningen, fortsätta inlärningen efter kursen 

och få en ny syn på livet. En annan respondent vill lära sig språket tillräckligt bra 

för att kunna se på filmer och förstå, medan en vill kunna läsa böcker och tidningar. 

Att bekanta sig med modern metodologi för språkinlärningen och få verktyg för att 

hitta ett jobb nämns av en del respondenter. 
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6.5 Informanternas inlärningsmiljö i Barcelona 

 

Den tredje komponenten i Dörneyis modellen av L2-motivationssjälvbildsystem (se 

avsnitt 5.3) innehåller inlärarens erfarenhet av att studera språk och de motiv som 

är relaterade till inlärningsmiljön. För att få en bred bild av studenternas 

inlärningsmiljö i Barcelona kartlägger enkäten både den formella inlärningen och 

den informella och vilket resultat informanterna anser att det har givit. Cardelús 

(2016) menar att det är viktigt att skilja på olika inlärningsmiljöer eftersom 

skillnaden mellan att lära sig ett nytt språk i landet där språket talas jämfört med en 

miljö där inläraren inte omges av språket på samma sätt kan vara stor.  

Inlärningsmiljön består av både den formella som sker i språkskolan och den 

informella som sker utanför Institut Nòrdic och varierar bland de studerande. 

Dessutom kan inlärningsmiljöer bestå av miljöer som äger rum online. Nedan 

presenterar jag svar gällande den formella och den informella inlärningen. Jag 

kommer att presentera hur informanterna använder den digitala median för att 

stödja inlärningen av det nya språket samt huruvida informanterna använder språket 

med infödda talare. Ytterliga består kapitlen av en tabell över de kurser som 

informanterna önskar att språkskolan skulle organisera i framtiden. 

 

6.5.1 Den formella inlärningen hos studerande på Institut Nòrdic 

 

På Institut Nòrdic organiseras det ett 50-tal kurser årligen och kurserna består av 

helårs-, halvårs- och intensiva sommarkurser. Kurserna på Institut Nòrdic som 

konstaterats i inledningen har fem specifika mål. De är muntlig interaktion och 

produktion, läsförståelse, hörförståelse och skriftlig framställning och samhälls- 

och kulturstudier. Som framkommer i kapitel 6.2 är informanternas motiv att delta 

i en språkkurs på Institut Nòrdic mångsidiga. Forskare (se Cardelus 2016) skriver 

att för att studerande ska vara motiverade att lära sig det främmande språket är det 

viktigt att undervisningen upplevs som meningsfull och relevant. Dessutom 

motiveras inlärarna då man får lära sig sådant som man kan anta att inlärare har 

nytta av och se någon mening med att kunna.  
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I enkäten ingår det en fråga där studenterna skriver hur de själva kan påverka 

kursernas innehåll och hur informanternas varierade intresse för att studera språket 

möts vid den formella inlärningen. Informanterna konstaterar att det gick att 

påverka kursens innehåll speciellt genom konversation och genom att sätta igång 

diskussion i klassrummet. Dock anser flera informanter att det inte var nödvändigt. 

Speciellt studerande i svenskan konstaterar att de inte har kunnat eller velat påverka 

innehållet eftersom man följer boken noggrant. En informant i danska är nöjd 

eftersom boken i danska täcker olika slags samhällsfrågor. En informant beskriver 

att de hade gjort presentationer av finska städer de var intresserade av och de har 

talat om olika teman som intresserar de studerande. 

 

I enkäten ingick det till och med frågor angående ifall informanterna anser att den 

formella undervisningen borde innehålla mer teori eller innehålla mer praktiska 

övningar. Informanterna i flera språkgrupper skriver att de önskar att den formella 

undervisningen skulle innehålla mer konversation. En del skriver att den formella 

undervisningen borde innehålla fler alternativa inlärningsmetoder och 

uttalsövningar. En del är nöjda i kursernas upplag som det är medan andra är ute 

efter mer grammatik. En skriver att balansen i finska studier är bra och säger att 

man först lär sig om praktiska saker och efteråt sätter det i bruk. En informant i 

svenska önskar mer systematik i grammatikundervisningen. Andra säger att det 

behövs mer konversation och andra önskar att kurserna skulle innehålla fler 

undervisningstimmar. En informant konstaterar sig ha svårt med kursens tidtabeller 

och säger sig föredra intensiva kurser. 

 

För att språkstudierna bättre skulle motsvara var och ens bakomliggande intresse, 

motiv och behov att studera språket var jag intresserad av att få veta hurdana kurser 

informanterna önskar att språkskolan skulle erbjuda. Exemplen består bland annat 

av kurserna i skandinavisk fornhistoria, konversationskurser och kurser i 

marknadsföring. En del var nöjda med kursernas utbud, men som en informant 

konstaterar sätter den egna tidtabellen gränser för vilka kurser som man kan delta i: 

”kursernas urval är bra, det är min egen tidtabell som är problematisk”. Andra 

önskemål listas i tabell 3.  
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Tabell 3: Informanternas idéer för framtidens kurser på Institut Nordic    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• marknadsföring  

• undervisning på lördagar  

• mer interaktiva kurser 

• danska för ingenjörer     

• onlinekurser  

• förberedelse för C1 SWEDEX    

• konversationskurser i litteratur, samhälle och konstmonografi  

• repetitionskurser        

• utbyte  

• fortsättningskurser på norska till avancerade studerande  

• historia- och kulturworkshops    

• talspråk   

• kurser som pågår i fyra månader         

• matlagning        

• ekonomi            

• fler sommarkurser 

• historiekurser   

• vardagskommunikation på svenska 

• kurser till personal i hälsovård  

• förberedelser inför arbetsintervjuer på svenska 

• flerspråkiga kurser; tvärvetenskapliga kurser där eleverna skulle kunna hålla muntliga 

presentationer av språket de studerar på Institut Nordic  

• mer intensiva kurser    

• en kurs där resa till Sverige ingår 
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6.5.2 Den informella inlärningen hos studerande på Institut Nòrdic 

 

Tidigare forskning av tredjespråksinlärning har fokuserat på att förklara ifall 

användning av mångsidiga inlärningsstrategier korrelerar med inlärningsframgång 

(se avsnitt 3.2). De inlärningsstrategier som mina informanter använder varierar. 

Variationen av informanternas inlärningsstrategier kommer fram speciellt i svar på 

de frågor där informanterna skriver om den informella inlärningen det vill säga hur 

de övar språket utanför språkskolan. Dessutom finns det en variation av hur mycket 

och vilka digitala medier informanterna använder för att stödja språkinlärningen.   

 

Hur mycket informanterna använder språket utanför klassrummet omväxlar men 

stora skillnader mellan olika språkgrupper finns inte. Flera informanter säger att de 

övar mellan en till två dagar eller mellan tre till fyra dagar per vecka. En del övar 

en halvtimme per vecka och en del flera timmar varje dag. En informant säger sig 

använda språket under veckosluten. En annan skriver att den informella inlärningen 

består av den tiden som går till att göra läxor medan en tredje konstaterar att hen 

alltid har varit dåligt på att göra läxor. En del informanter skriver att de övar språket 

väldigt lite utanför klassrummet eller att man enbart övar språket i klassrummet.  

 

Det som informanterna gör för att öva språket utanför Institut Nordic varierar. 

Informanterna skriver att de bland annat läser böcker och nyheter, skriver texter, 

går igenom tidigare undervisningsböcker, tittar på tv, lyssnar på musik och 

podcasts. En informant i norska konstaterar ”jag tittar på filmer och läser 

barnböcker, trotts att det är mycket som jag inte förstår”. Att läsa nyheter och 

lyssna på radio i lättspråk nämns av flera informanter speciellt bland studerande i 

danska och svenska. Det verkar som att åtminstone en informant i norska är väldigt 

uppdaterat om vad som är ”inne” i mållandet; informanten till och med nämner att 

hen tittar på den norska serien SKAM. 

 

Trots att de studerande skulle vara aktiva att öva språket utanför språkskolan anser 

många att de har brist på tid eller att familjen sätter gränser för hur mycket man kan 

öva språket självständigt. Flera informanter i alla språkgrupper skriver att hur 

mycket man övar språket beror på veckan, på jobbet och på familjen. Att flera 
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informanter nämner brister som påverkar den informella inlärningen stödjer Ahls 

(se avsnitt 4.3) teori om vuxenutbildning och att det karaktäriseras av olika slags 

hinder som måste överkommas. 

 

6.5.3 L3-inlärning och användning av digitala medier 

 

Digitala medier erbjuder, som Vigmo (2012) konstaterar, möjligheter och nya 

tillfällen och arbetsmönster för interaktion och språklig produktion. Även om en 

informant inte skulle umgås med de nordiska målspråkstalarna i Barcelona öga mot 

öga i det vardagliga livet kan interaktion med infödda talare ta plats på nätet. Enligt 

Vigmo (se avsnitt 3.4) förnyar användning av digitala medier språkinlärningen och 

ger nya förutsättningar till den. Medan diskussionen om digital kompetens pågår 

har forskning visat att det blir allt mer viktigt att förstå hur människor använder sig 

av digitala medier och inte bara om de använder dem (Eynon & Malmberg 2011). 

Enligt Graviz (2011) är det vissa grundläggande faktorer som möjliggör 

konsumtion av medier. Dessa faktorer består bland annat av tillgång, resurser och 

inlärarens motiv. 

 

Olika sociala medier som informanterna använder är till exempel Facebook, Netflix, 

Youtube, Twitter, Instagram och WhatsApp. En del informanterna använder 

språkinlärningsappar som Dualingo. Förutom det ovannämnda använder 

informanterna även Google för översättning, Edmodo, WordDive-plattformen, 

Spotify, Edmodo, HelloTalk och conversationexhange.com. WordDive-plattformen 

används speciellt bland studerande i finska och flera nämner att de använder 

plattformen utanför klassrummet. En studerande i finska skriver följande om sin 

användning av Facebook: ”istället för bara följa och läsa andras kommentarer 

skriver jag t.ex. gratulationer på finska”. 

 

Dock finns det flera studerande som skriver att de inte alls använder sociala medier 

för att öva och upprätthålla sina språkkunskaper. Speciellt bland studerande i 

danska finns det flera som skriver att de inte alls använder sociala medier. Däremot 

visar sig informanterna i svenska studier aktivt utnyttja olika kanaler i sociala 

medier. Dessutom finns det enskilda studerande både bland de norska och finska 
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studerande som konstaterar att inte använder sociala medier. Till och med 

informanten i isländska konstaterar detsamma.   

 

6.5.4 L3-inlärning och användning av språket med infödda talare 

 

En informant som studerar danska konstaterar att det bästa sättet att öva är att tala 

med infödda talare. Dock är det är få som har denna möjlighet. I enkäten ingick det 

en fråga där informanterna svarar ifall de använder språket med infödda talare och 

det som uppstår från svaren är en önska och viljan att kunna använda språket mera. 

 

En informant konstaterar att det inte är lätt att skapa förhållande med svenska talare 

i Barcelona ifall man inte känner dem på förhand. En annan beskriver att det vore 

roligt att öva språket med infödda talare då man har en bättre nivå. Det finns till och 

med de som skriver i kommentarfältet i slutet av enkäten att de söker efter svenska 

talare att öva med. En informant i finska svarar på frågan ifall man övar språket 

med infödda talare med ”nej, med vem?”.  

 

I sin studie om andraspråksinlärning skriver Hyltenstam (2004:8) att sociala 

kontexter och den sociala anknytningen till landet spelar en viktig roll för 

inlärningen av det nya språket.  Flera informanter hade besökt de nordiska länderna 

antingen innan eller under sina språkstudier. En informant i finska skriver att hen 

besöker landet en till två gånger årligen och klarar sig utan problem. En annan 

skriver att hen har varit i Sverige fyra gånger och under den tredje kastade sig i och 

övade språket med lokala invånare. En annan förklarar att det är roligt att öva 

språket i Sverige under resorna trots att svenskarna ofta byter till engelska. En annan 

skriver att hen är nöjd att hen klarar sig bättre och bättre under sina resor, och att 

svenskarna svara henne på svenska. En informant i finska anser att kursen i sig har 

väldigt lite att göra med erfarenheterna man har fått från att ha bott och besökt 

Finland och genom att öva språket med sin finska sambo och hennes omgivning.  

 

En del informanter säger sig försöka öva språket med turister som besöker 

Barcelona. En informant i svenska har sin egen affär i Barcelona och skriver att hen 

alltid försöker ge kundservice på svenska när svenskar besöker butiken.  En 
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informant håller på att skiva e-post på svenska med sina blivande arbetskollegor i 

Sverige. En informant i norska använder websidan HelloTalk för att öva med 

infödda talare. En del informanter skriver att de övar språket med infödda talare på 

Kaffe & Parla. Kaffe & Parla är Institut Nordics språkcafé som organiseras en gång 

i månaden där studerande kan umgås med infödda talare i danska, norska, finska 

och svenska. En informant i norska konstaterar att hen inte träffar norrmän förutom 

i Kaffe&Parla.  

 

Dessutom har flera studerande en nordisk partner. Vilket språk man först och främst 

använder då man umgås med sin partner nämns inte utan flera informanter 

konstaterar till exempel att de övar språk med ytterligare familjemedlemmar som 

inte talar spanska eller katalanska. En informant i finska t.ex. skriver att hen 

använder finska varje sommar då man besöker partnerns familj. Att kunna öva 

språket med infödda är inte alltid en dans på rosor beskriver en informant med 

följande exempel: jag övar språket med min danska flickvän, men det är svårt 

eftersom hon klagar på att jag har en norsk accent. 

 

6.6 Den språkliga bakgrunden hos informanterna 

 

Informanterna skiljer sig åt när det gäller var och ens språkliga bakgrund. Det som 

informanterna har gemensamt är att alla är flerspråkiga talare med tidigare 

kunskaper av språkinlärningen. Att skolan ligger i Katalonien gör att största delen 

av informanter är flerspråkiga från början. I enkäten ingick det en fråga om vilka 

andra språk informanterna behärskar utanför det målspråket som studeras vid 

språkskolan. Hurdan nivå informanterna har i varje språk som de listar framgår inte. 

Emellertid kan man konstatera att informanternas språkliga bakgrund är 

mångsidigt. För att kunna svara på frågan om hur informanternas språkliga 

bakgrund påverkar inlärningen av det nya språket kommer jag först presentera 

informanternas språkliga bakgrund gällande det första språket och ytterligare språk.    
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6.6.1 Informanternas tidigare språkkunskaper 

 

Av informanterna skriver 26 ha både spanska och katalanska som modersmål. 21 

informanter har spanska som sitt första språk och 27 har katalanska. Förutom dessa 

första språk har en studerande i norska engelska som modersmål och en studerande 

i danska har nederländska som sitt första språk. En annan i svenska har italienska 

som sitt första språk. Ytterligare är en informant tvåspråkigt talare av katalanska 

och tyska och en annan tvåspråkig talare av katalanska och danska. En informant 

som studerar norska är norsk men talar inte språket eftersom alltid har bott i 

Spanien. Hen skrev katalanska som modersmål. Informanternas första språk 

presenteras i tabell nedan.  

 

 

 

Tabell 4: Informanters L1     
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Informanterna behärskar ungefär två till fyra språk förutom sitt modersmål och det 

språk som studeras vid Institut Nordic. Förutom spanska och katalanska behärskar 

informanterna främst engelska, franska, tyska och italienska. Andra språk som 

nämns är bland annat japanska, baskiska, mandarin och latin. Förutom det L1 

nederländska talare är det även en annan informant vems språkliga bakgrund består 

av nederländska tillsammans med andra språk. De informanter som anger 

katalanska som modersmål behärskar naturligtvis också spanska. Tabell 5 nedan 

innehåller alla de språk som informanterna i enkäten skriver att de behärskar och 

hur många gånger kunskaperna av ett vist språk kommer fram. 

 

Tabell 5: Informanternas ytterligare språkkunskaper      
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6.6.2 Den språkliga bakgrunden hos informanterna och dess betydelse i 

inlärningen av det nya språket 

 

Angående frågan om hur tidigare språkkunskaper påverkar inlärningen av det språk 

som lärs in på Institut Nòrdic visar sig informanternas svar stödja både hypotesen 

av den typologiska distansen och den L2-statusfaktorn hypotesen (se avsnitt 4.2). 

Med den typologiska distansen menar forskare att inlärare i transfersituationer 

använder det bakgrundsspråk som ligger typologiskt närmast tredjespråket, i stället 

för att använda förstaspråket som ligger typologiskt mer distant. Enligt L2-

statusfaktornhypotesen sker transfern från individens andraspråk istället för 

modersmålet vid inlärningen av ett tredjespråk. Informanternas förstaspråk spanska 

och katalanska tillhör olika språkfamiljer och informanterna skriver att det är sina 

andraspråk som engelska och tyska som stödjer inlärningen av det nya språket.  

 

I enkätsvaren konstaterar flera informanter att det är en del språk som påverkar och 

stödjer inlärningen. Flera informanter ger exempel på hur engelskan och tyskan 

påverkar inlärningen av svenska, norska och danska. ”Tyska och engelska hjälper 

att spara tid med inlärningen av nya vokabulär, som i sin tur motsvarar en del ord 

och man kan minnas dem snabbare”, menar en informant i svenska. En annan 

fortsätter och skriver att ”engelskan kan hjälpa eftersom det inte är ett latinskt 

språk”. ”Trots att svenska inte liknar tyska så mycket har språken en del saker 

gemensamt, som vokabulär och grammatik”, anser en annan. En informant med 

kunskaper i spanska, katalanska, engelska, franska och tyska förklarar att det är 

tyskans semantik och studieteknik som underlättar inlärningen av norska. 

Engelskan påverkar eftersom det finns närliggande strukturer och ord som liknar 

varandra på norska och engelska, en informant använder exemplet dør och door. 

 

En informant med kunskaper i engelska, franska och italienska förutom sitt 

modersmål anser att kunskaper i spanska stödjer inlärningen av italienska och 

franska men inte danska. En annan med kunskaper i spanska, katalanska och 

engelska menar att det många gånger är så att man inte hittar en bra motsvarighet 

till ord i katalanskan och i sådana fall försöket hen hitta motsvarigheter i engelskan. 

En informant med kunskaper i franska anser att tidigare kunskaper i andra språk då 
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och då påverkar inlärningen av vokabulär och menar att ”franskans uttal hjälper till 

då man uttalar svenskans ä, ö, å och u”.  

 

Andra faktorer som enligt forskare kan påverka aktivering av ett visst 

bakgrundsspråk är åldern, inlärarens attityd och inlärningsmiljön. Ett exempel där 

attityder mot ett visst språk kommer fram är i svar av en flerspråkig talare av tyska, 

franska, italienska och latin. Hen anser att förutom tyska och engelska stödjer 

kunskaper i latin inlärningen av svenskans grammatik. Dock skriver informanten 

inom parentes att hen inte gillar latin.   

 

Någonting som kommer fram i svaren hos studerande i finskan upprepade gånger 

är att informanterna anser att deras kunskaper om tidigare språk inte stödjer 

inlärningen av finskan. En informant skriver att lära sig finska är som att lägga ett 

pussel där man sätter ihop alla suffixformerna.  Informanterna argumenterar för sina 

svar genom att bland annat säga att finskan inte har något att göra med andra språk 

eller till och med att ”finskan är som ett språk av rymdvarelse från Mars”. Bland 

informanter i svenska är det en som behärskar baskiska.  Ifall informanterna i finska 

skulle bestå av baskiska-talare skulle det vara intressant att veta ifall de anser att 

baskiska stödjer inlärningen av finska i något fall eftersom det sägs att baskiska och 

finska har en del gemensamma grammatiska regler.  

 

Enligt Jessner (se avsnitt 4.1) är det inlärarens metaspråkliga medvetenhet som 

skiljer åt L3-inläraren från L2-talare. Detta innebär att man har, tack vare tidigare 

behärskade språk, mer utvecklade kunskaper för att lära sig språk, samt hantera 

information från det nya språket. Förutom enskilda språk som kan bidra till 

inlärningen av det nya språket som lärs på Institut Nòrdic anser de flerspråkiga 

studerande att det hjälper att man är van vid att studera främmande språk. En 

informant beskriver sin språkinlärning som att man har en tom tavla i huvudet som 

fylls på utifrån med nya saker. En del informanter anser det är främst tidigare 

inlärda inlärningsstrategier och studieteknik för språkinlärningen som stödjer 

inlärningen av det nya språket.  
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En studerande i svenska menar att när man är van vid att använda flera olika språk 

är det lättare att använda ett nytt från början eftersom man är mer öppen till att 

omfamna språket. En informant i norska anser att trots att engelskan stödjer 

inlärningen av norska är det var och ens egen aktivitet och tid man sätter på att göra 

läxor och att delta undervisningen som betydelsefullt mer påverkar inlärningen av 

norska. Förutom kunskaper i tidigare språk nämner två informanter i danska att det 

som påverkat inlärningen mest är sambos och lärarens dedikation. Två informanter 

i finskan anser att de inte kunde ha lärt sig finskan utan den formella inlärningen.  

 

6.7 Fördelar att studera språket 

 

Förutom att kartlägga studerandenas motiv av att studera språk i Barcelona och på 

vilket sätt anser informanterna att kunskaper av ytterligare språk stödjer inlärningen 

av det nya språket är jag intresserad av att utforska hur informanterna anser den 

nyttan och fördelar som behärskningen av antingen svenska, finska, norska, danska 

eller isländska ger. I enkäten ingick det frågor där informanterna beskriver både den 

nyttan och resultat som inlärningen av det nya språket givit och de önskemål som 

informanterna anser att behärskningen av språket kommer att ge i framtiden. De 

fördelar som informanterna tar upp består av både personliga och professionella 

orsaker. Att målspråket är ett ovanligt språk ses i säg som en fördel. 

 

Kurserna på Institut Nòrdic har fem specifika mål; muntlig interaktion och 

produktion, läsförståelse, hörförståelse, skriftlig framställning och samhälls- och 

kulturstudier. Tack vare den formella och informella inlärningen anser 

informanterna bland annat att de kan uttrycka sig mer flytande och att man 

behärskar vokabulär och grammatik som även kan fördjupas i framtiden. En 

informant säger sig ha börjat förstå hur man uttalar ett nordiskt språk medan andra 

beskriver att kan hålla upp konversation. En annan konstaterar att efter två års 

språkstudier börjar allt sätta sig på plats. En del konstaterar att de har lärt sig nya 

verktyg som kan anpassas även till andra studier.  
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En del anser ha lärt sig att dominera språket och närma sig det från olika vinklar. 

Många av informanterna beskriver språkinlärningen som en tom tavla som fylls på 

med nya saker i huvudet. En informant anser att man lär sig finskan liksom att lägga 

ett pussel där man sätter ihop alla suffixformer till vokabulär. En annan säger sig 

ha fått en första kontakt med det svenska språket och kulturen och har lärt sig vad 

fika betyder. Informanterna i finska säger sig ha lärt sig intressanta drag om 

Finlands skolsystem. En informant resumerar att kurserna beror på eget initiativ, ju 

mer tid man själv lägger ned, desto bättre lär man sig att dominera språket vilket 

överensstämmer med tidigare studier av vuxnas språkinlärning vilket jag diskuterar 

i avsnitt 4.3. 

 

En del anser att nyttan och fördelar att behärska det målspråket är först och främst 

personligt snarare än professionellt. Flera informanter anser att fördelen med att 

studera är att göra någonting man gillar. Informanterna beskriver att inlärningen i 

sig är stimulerande, berikande på en personlig nivå och håller hjärnan aktiv. För 

övrigt ses nyttan av att studera språket kopplat till faktumet att inlärningen av ett 

nytt språk alltid innebär inlärning av en ny kultur. Personliga fördelar är att 

inlärningen i sig var givande. Informanter listar bland annat olika mentala fördelar 

som behärskning av svenskan ger som består av avslappning, flexibilitet och ökad 

förståelse mellan kulturer vilket bidrar till att förbättra sig själv som inlärare och 

som en person. En informant skriver att hen är full av glädje på en personlig nivå 

och att hen har tomma luckor i kunskapen som ska fyllas i. Ytterligare konstaterar 

en informant att fördelen med att studera ett nytt språk är att den hjälper till att 

glömma bort andra problem som pågår i livet.  

 

Andra fördelar som informanterna anser kommer med behärskning av det nya 

språket handlar om familj och arbete. Informanter med nordiska familjemedlemmar 

beskriver att fördelar och nyttan av språket är att bättre upprätthålla konversationen 

i familjen, att bättre förstå vad som pågår i familjen och att bättre kunna integrera 

sig i partners kultur. En informant skriver att hen tack vare språkstudierna förstår 

bättre konversationerna då familjen kommer på besök, men att hen inte vågar tala 

så mycket själv. En annan skriver att förstå bättre vad som händer hemma och kan 
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kommunicera bättre med de familjemedlemmar som inte talar engelska.  En annan 

skriver att trots de första och främsta fördelar är att kunna kommunicera med 

kompisar på sitt målspråk är det inte uteslutet att språkbehärskande skulle ge även 

arbetsmässiga fördelar i framtiden.   

 

De informanterna som önskar att kunskaperna av språk ska ge nya 

karriärmöjligheter skriver till exempel att behärskning av språk är nyttig eftersom 

det möjliggör bättre anpassning och integrering i de nordiska samhällena. Fördelen 

att lära sig språket är att kunna ha ett liv på målspråket utan att känna sig som 

utländsk, skriver en informant. En annan argumenterar att lära sig språk alltid är 

nyttigt, både för att bo i eller besöka landet. En informant skriver att danskan är 

mycket nyttig för sitt jobb som guide och översättare. 

 

En annan informant som studerar finska skriver att behärskning av finskan är nyttig 

eftersom det inte finns många som översätter från språket. Enligt informanterna i 

finska är konkreta fördelar med att behärska finskan till exempel att man förstår 

finnar bättre och man lär känna Finlands musikvärld och personer som sysslar med 

musik. Informanten i isländska anser att hen kommer att ha en fördel med 

behärskandet av språket eftersom hen tänker flytta och söka jobb på Island eftersom 

arbetssituationen i Spanien är dålig. 
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7. Slutsatser och framtida forskningsbehov 

 

Med denna avhandling har jag velat öka kunskaper om studerandenas attityder och 

motivation till att lära sig främmande språk i Barcelona. De studerande som 

undersökningen inriktas på är flerspråkiga vuxna studerande på språkskolan Institut 

Nordic som ligger i mitten av Barcelona. Avhandlingen fungerar som ett tillägg i 

det växande fältet av tredjespråksinlärning.  

 

Mitt syfte var dels att kartlägga studerandenas motiv att lära sig ett nytt språk på 

Institut Nòrdic. Dels diskuterar avhandlingen den ovanliga inlärningsmiljön där 

informanterna befinner sig i och studerar antingen svenska, norska, danska, finska 

eller isländska. För det tredje ville jag se hur informanternas språkliga bakgrund 

påverkar inlärningen av det nya språket. Studien genomfördes med hjälp av en 

enkät som sammanlagt 81 personer svarade på. Enkäten bestod av 25 frågor som 

hade delats upp till fyra delområden: a) bakgrundsinformation, b) motiv att studera 

språk, c) inlärningsmiljö i Barcelona, och d) tidigare språkkunskaper. 

 

För det första ville jag kartlägga vad som motiverar vuxna att studera ett främmande 

språk i Barcelona. Vuxnas beslut att vidareutbilda sig består av olika slags faktorer. 

Viktigt enligt forskare är hur man värderar lärande, individuell utveckling, 

självförtroende och tilltron till sin egen förmåga att lära. Å ena sidan skriver Ahl 

också att det är oklart att veta vad som motiverar vuxna att vidareutbilda sig, å andra 

sidan skriver Ellström att vuxna motiveras först och främst av sina tidigare och 

nutida erfarenheter. Enligt Cardelus (2016) kan attityder och motivation för 

målspråket och lärarendesituationen ofta skifta på vägen framåt och att denna 

skiftning i attityder och motivation märks i både tid och rum och gör sig gällande 

mellan olika individer och grupper.  

 

 

Resultat gällande informanternas motiv att studera ett nytt språk på Institut Nòrdic 

överensstämmer med den tidigare forskningen om tredjespråksinlärnings och 

vuxnas språkinlärningsmotivation. Detta bekräftas bland annat i svar där 
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informanterna skriver att det bakomliggande motivet att studera det nya språket är 

familjerelaterat. Det vill säga att man studerar språket eftersom den nutida 

familjesituationen kräver det. Att vuxna motiveras av tidigare erfarenheter kommer 

fram även i svar där informanter skriver att intresset för att börja studera språket på 

Institut Nordic är kopplat till ett tidigare avlagt Erasmus-utbyte i mållandet eller att 

informanterna hade besökt landet för nöjes skull. Något centralt som lyftes upp som 

motiv av att studera ett visst språk var arbetsrelaterade skäl. De informanter som 

planerade att flytta poängterade vikten av inlärning av åtminstone grundläggande 

kunskaper i målspråket innan de ville flytta och söka arbete.  

 

Genom min andra forskningsfråga ville jag ta reda på hur studerandena ser på både 

den formella och den informella inlärningen som sker utanför klassrummet och 

vilket resultat den givit. Informanternas inlärningsmiljö är speciell och till och med 

ovanlig eftersom den formella undervisningen äger rum i Barcelona. Huruvida 

informanterna övar språket utanför språkskolan varierar och möjligheterna att 

använda språket med infödda talare är få och begränsade bland flera informanter.  

 

Till största delen är kontakten med målspråkstalare begränsad i det vardagliga livet. 

En del hade målspråkstalare i sin nära omgivning, även om det konstaterades att 

språket främst användes med de familjemedlemmar som inte talar engelska. Att öva 

språket med partnerns familj som inte talar varken spanska eller engelska lyftes 

fram av många. Dessutom använder informanterna målspråket på internet. Det som 

var överraskande var svar gällande informanternas användning av digital media och 

att flera informanter inte alls använder någon sorts digitala medier för att stödja 

inlärningen av det nya språket. Hur informanterna använder digitala media varierar 

mellan att läsa nyheter och att titta på den norska serien SKAM. Användningen av 

den digitala media ställer nya krav på inlärningen och användningen av den digitala 

media får en ännu större roll i skolvärlden där man ständigt har tillgång till den 

nyaste informationen. 
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Nyttan av målspråkskunskaperna anknyts till tänkta framtida resor, vistelser och 

arbete i målspråksländer. För en del av informanterna är den främsta nyttan av 

språkkunskaperna att kunna kommunicera bättre med målspråkstalare i den närmsta 

omgivningen och upprätthålla redan etablerade personliga kontakter med 

målspråkstalare. Dessutom är det viktigt att kunna språket för att kommunicera med 

familj och flera informanter tar upp arbetsmässiga fördelar och önskan att kunna 

hitta ett jobb i målländet. I motsats till informanter som först och främst tar upp 

arbetsmässiga fördelar konstaterar en del informanter att det allra viktigaste är att 

man gör någonting man gillar. Som en del informanter även skriver anser de inte 

alls att behärskning av ett nordiskt språk bär konkreta fördelar. Förutom konkreta 

fördelar som inlärningen av språket givit uppstod det önskan att behärska språket 

bättre. Ytterligare hänger det hur informanterna ser sig själva som blivande talare 

av språket ihop med Dörnyeis teori av ideala självbilder som jag presenterade i 

kapitel 5. Dörneyis modell är dominerande inom motivationsforskningen i det 

växande fältet av tredjespråksforskningen och studier i språkinlärningsmotivation. 

 

Forskare har varit intresserade av hurdan sammankoppling det finns mellan 

användning av varierade inlärningsstrategier och studieframgång. En del tar upp 

sociala inlärningsstrategier som att öva språket med familjemedlemmar och delta i 

skolans språkcafé Kaffe&Parla. De kompensationsstrategier som dyker upp är 

bland annat att en informant skriver hur hen brukar använda engelska ord då man 

inte kommer ihåg det rätta på målspråket. De metakognitiva strategierna innebär att 

man ser över sitt inlärande genom att sätta mål och söka övningstillfällen som att 

öva språket med turister i Barcelona.  

 

Till sist ville jag se hur informanternas språkliga bakgrund påverkar inlärningen av 

det nya språket. De flesta av informanterna är flerspråkiga talare i spanska och 

katalanska. Förutom modersmålet och det nya språket behärskade informanterna 

mellan ett till tre andra språk. Svaren visar att det är informanternas andraspråk som 

mest stödjer och påverkar inlärningen av det nya språket. Svaren överensstämmer 

med tidigare forskning inom det unga fältet av inlärningen av ett tredjespråk 

speciellt gällande både teorin om den typologiska distansen och L2-
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statusfaktornhypotensen. Dessutom konstaterar informanterna att den flerspråkiga 

bakgrunden och tidigare kunskaper av språkinlärning underlättar tillägnandet av det 

nya språket. 

 

Det finns flera vägar till vidare forskning och att begränsa forskningsfrågor inför 

denna avhandling var krävande. För att studera hur tidigare kunskaper i språk syns 

och påverkar inlärningen i själva inlärningssituationerna skulle man kunna 

undersöka hur transfer mellan olika språk sker i den formella undervisningen.  

 

En idé för framtida forskning är att genom observera den formella inlärningen se 

hur transfer mellan olika språk syns och påverkar inlärningssituationer under den 

formella undervisningen. Genom att undersöka studenternas skriftliga produktion 

kan man fokusera på användningen av särskilda grammatiska former eller 

felanalyser. Dessutom vore det intressesant att fördjupa sig ännu mer i 

användningen av digitala medier både i formella och informella 

inlärningssituationer och studera hur man kan uppmuntra studerande att använda 

olika slags kanaler att öva språket. I min avhandling var jag intresserad av att 

undersöka studerande. Dock är ett alternativ till vidare undersökning att kartlägga 

språkskolans lärares åsikter; hur de anser att skolans framtid ser ut, vilka 

utmaningar som finns i undervisning av de svenska, norska, danska, finska och 

isländska i Barcelona samt hur lärare motiverar och uppmuntrar sina studerande att 

fortsätta men sina språkstudier. Dessutom vore det intressant att jämföra 

avhandlingens resultat och se hur studerandenas språkliga bakgrund påverkar 

undervisningen i andra språkskolor i Spanien, utöver de tvåspråkiga områdena i 

Katalonien.  

 

Mina svar visar att informanterna är motiverade, målinriktade och nyfikna på att 

lära sig målspråket och dess kultur samt att umgås med målspråkstalare. Att vara 

nyfiken karakteriserar även enligt CIMOS publikation (Leppänen m.fl. 2013) 

dagens internationella experter. Internationell expertis innefattar rörelse och 

språkkunskaper med en naturlig växelverkan i olika nätverk både online och 

personligt. Dagens internationella experter har inte nödvändigtvis avlagt ett utbyte 
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eller arbetat utomlands. Enligt CIMO:s publikation (Leppänen m.fl. 2013) är de 

innehållsleverantörer som använder globala tjänster och integrerar sig i olika 

globala jämförelsegruppen. Internationella experter på svenska, finska, norska, 

danska och isländska kan som min avhandling visar hittas även i det soliga 

Barcelona och språkskolan Institut Nòrdic.  
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Bilaga 1 Enkäten på spanska 

 

Institut Nordic- Motivación de los estudiantes en lenguas nórdicas 

 

Mi nombre es Saara Juusti. Estoy avanzando mi tesis sobre “motivación de los 

estudiantes en lenguas nórdicas” y me sería de gran ayuda si pudierais colaborar 

rellenando este cuestionario. El cuestionario es anónimo y solo para este 

uso. Muchas gracias de antemano, si alguien tiene alguna duda o comentario 

adicional, estaré encantada de atenderlo. Un saludo 

 

Información básica 

Lengua materna  castellano catalán 

 otro * 

* si has puesto otro, ¿cuál es tu lengua materna?  

 

¿Qué idioma estudias?  

finés sueco danés  noruego 

islandés 

¿En qué grupo?   

  
 

Trabajo/estudios   

   
 

Edad  

 

¿Has estudiado este idioma alguna vez antes de los cursos en Institut Nòrdic? 

¿Cuánto tiempo? ¿Dónde?  

 

Motivación de los estudiantes en lenguas nórdicas 

 

1. ¿Qué es lo que te ha hecho interesarte por estudiar idiomas nórdicos?  

2. ¿Qué es lo que te atrae en concreto por este idioma/cultura?  

3. ¿Cuáles son tus objetivos personales que te marcas en este aprendizaje?  

4. ¿Qué quieres aprender dominando este idioma/cultura?  

5. ¿Porqué el aprendizaje de este idioma crees que es útil para ti?  
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Los estudios en Institut Nòrdic 

 

6. ¿Cómo has conocido el Institut Nòrdic?  

7. ¿Ha sido fácil encontrar un curso que se adapte a tus pretensiones? 

 ¿Porqué?  

8. Antes del curso ¿Qué tipo de expectativas tenías en el curso?  

9. ¿Has podido influir y participar para que los cursos aborden temas que te interesen? 

¿Cómo?  

10. ¿Te gustaría que el curso fuera más teórico? ¿Más práctico? ¿Porqué? 

11. ¿Qué es lo que crees que has aprendido en este curso?  

12. ¿Qué tipo de cursos te gustaría que se ofertaran en el Institut Nòrdic?  

13. ¿Qué beneficios has podido notar al empezar a estudiar este idioma? ¿Crees que te 

servirá en el futuro? ¿De qué manera? 

14. ¿Conoces el país del idioma que estas estudiando? ¿Has podido practicar lo que has 

aprendido? ¿Qué tal te has manejado? 

15. ¿Cómo ha evolucionado la imagen que tenías de este país a lo largo del curso?  

 

Conocimientos lingüísticos 

 

16. ¿Cuánto tiempo practicas normalmente fuera del curso?  

17. ¿Qué es lo que haces para practicar?  

18. ¿Practicas el idioma con gente nativa?  

19. ¿Qué tipo de redes sociales utilizas para mejorar tu nivel?  

20. ¿Qué otros idiomas sabes? 

21. ¿Crees que te han ayudado a aprender este idioma? ¿Cómo?  

 

 

Observaciones:     

 
¡Gracias! 
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Bilaga 2 Forskningsfrågor på svenska   

Eftersom informanterna är spansktalande består den originella enkätstudien av 

frågor på spanska. Nedan har jag översätt enkätensfrågorna fritt på svenska.  

Bakgrundsinformation bestod av frågor av informanternas kön, ålder, språkgrupp 

och ifall informanterna hade studerat målspråket innan studierna på Institut  

Nordic.  

 

Motiv att lära språk 

1. Vad är det som gjort dig intresserad av att studera nordiska språk? 

2. Vad är det som lockar dig specifikt för i detta språk/kultur? 

3. Vilka är dina personliga mål du inför lärande av det nya språket? 

4. Vad vill du nå genom att behärska det nya språket? 

5. Varför inlärningen av det nya språket viktigt för dig? 

 

Inlärningsmiljö i Barcelona  

6. Hur har du känt Institut Nordic?  

7. Hur gick det åt att hitta en lämplig kurs på Institut Nordic? 

8. Hurdana förväntningar har du om språkkurserna på Institut Nordic? 

9. Var det möjligt att påverka och i kursens innehåll och ifall så, hur? 

10. Önskar du att språkkurserna skulle vara mer teoretiska eller praktiska?  

11. Vad är du lärt tack för den formella och informella inlärningen? 

12. Hurdana kurser önskar du att Institut Nordic organiserar i framtiden? 

13. Hurdana fördelar har du noterat att behärskning av det nya språket har  

givit dig och hurdana fördelar önskar du att språkbehärskning ger i  

framtiden? 

14. Hur väl känner du det mållandet där språket talas i? Har du besökt  

mållandet?  

 

Tidigare språkkunskaper  

15. Hur har din bild av det mållandet ändrats under studiernas gång? 

16. Hur längre brukar du öva målsspråket utanför klassrummet?  

17. Vad gör du för att öva? 

18. Övar du språket med infödda talare? 

19. Hurdana sociala medier använder du för att öva språket? 

20. Vilka andra språk behärskar du? 

21. Hur de tidigare inlärda språken påverkar inlärningen av det nya språket?  

 

 


