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Om een taal aan te leren is het nodig om die taal te gebruiken. Maar of iemand besluit om in een 
bepaalde situatie in die taal te gaan praten is afhankelijk van de mogelijkheden die een persoon 
voor zichzelf ziet, zowel in relatie tot andere sprekers als tot de specifieke context. De termen 
mogelijkheden en spreken zijn analytisch afhankelijk van elkaar en gerelateerd aan de zelf-
constructie van een individu en zijn/haar persoonlijke ambities. Daarnaast hangen ze ook af van 
situationele en bredere maatschappelijke factoren. 

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift bevindt zich op het kruispunt van  onderzoek 
naar taalverwerving, motivatie, internationale huwelijksmigratie, de dynamiek van 
onderwijssituaties en familierelaties. Het richt zich op de eerste plaats op de vraag hoe motivatie 
om een tweede taal (T2) te leren ontstaat en in de loop van de tijd verandert. Als tweede wordt 
onderzocht hoe taalvaardigheid gerelateerd is aan identiteit. Deze twee onderzoeksvragen worden 
bekeken vanuit verschillende perspectieven, waaronder etnografische- en micro-interactionele 
analyses in de gezinssituatie, de schoolklassituatie van de proefpersonen en de bredere, globale 
context. De hoofdproefpersoon is Mulenga, een 32 jarige Zambiaanse vrouw die naar 
Denemarken is verhuisd om daar te trouwen en samen te wonen met haar Deense man en zijn 
dochter van 9 jaar oud. Een tweede casus die wordt behandeld is die van Yuko, een 27 jarige 
Japanse vrouw, die ook met een Deense man is getrouwd. 

De empirische casus studie wordt in in hoofdstuk 2 gerelateerd aan twee conceptuele 
vraagstukken in recent onderzoek naar tweede-taalontwikkeling (T2). Het eerste vraagstuk gaat 
over hoe onderzoek naar het T2 motivationele zelf-systeem (Dörnyei, 2005, 2009) en 
casusonderzoek geïnspireerd door poststructuralisme en socioculturele theorie aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden (Norton, 2000, 2001). Het tweede vraagstuk dat wordt behandeld is 
het lopende debat rondom de assumptie dat het aanleren van een taal niet te scheiden is van het 
gebruiken van die taal (Firth, 2009; Firth & Wagner, 1997, 2007). Deze twee vraagstukken 
worden behandeld in het kader van een ecologische perspectief op het aanleren van taal dat 
voortbouwt op Kramsch (2002, 2008).  

Hoofdstuk 3 beschrijft de bredere maatschappelijke context rondom huwelijksmigratie en 
het Deense immigratiebeleid. Ook wordt ingegaan op de praktische aspecten en overwegingen bij 
dit onderzoek, zoals het selecteren van proefpersonen en procedures rondom dataverzameling. 
 De vier casussen die volgen in hoofdstukken 4 t/m 7 gaan over Mulenga  (en in mindere 
mate Yuko) en vormen de belangrijkste wetenschappelijke bijdrage van dit proefschrift. Het 
betreft een aantal gedetailleerde, kwalitatieve en empirie-gedreven onderzoeken naar factoren die 
invloed hebben op het aanleren en gebruiken van een tweede taal. 
 Deze studies zijn gebaseerd op de interactie van een aantal belangrijke assumpties 
besproken in hoofdstukken 2 en 3, namelijk de opvatting dat het leerproces van een tweede taal 
onafscheidelijk is van het gebruiken van die tweede taal; de opvatting dat een tweede taal ontstaat 
door de interactie tussen individuele, situationele en maatschappelijke invloeden en de visie op de 
individuele factoren die het gebruik van een tweede taal beïnvloeden in formele en informele 
situaties. 
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In de empirische hoofdstukken wordt een analyse gebruikt waarmee andere dimensies en 
een bredere context meegenomen kunnen worden bij het analyseren van het gebruik van een 
tweede taal in specifieke situaties. Dit wordt duidelijk in hoofdstuk 4 waarin het gedrag van de 
leerder en de routines in een traditionele klas – een setting die vaak wordt gebruikt in T2 
onderzoek – worden gebruikt als het beginpunt van de analyse. Dit hoofdstuk toont aan hoe 
noodzakelijk het is om niet binnen de gebaande paden te blijven om T2 motivatie en gebruik te 
begrijpen. Het laat zien dat de mogelijkheden voor een leerder om een tweede taal te leren 
spreken in deze context voortkomen uit de interactie tussen de taalideologie in het klaslokaal en 
individuele ervaringen en ambities zowel binnen als buiten het klaslokaal. Hoofdstuk 5 
concentreert zich vervolgens op de factoren buiten het klaslokaal. Het gaat dan om de 
verbindingen tussen Mulenga’s T2 motivatie, zelf-constructie en haar ervaringen in Denemarken. 
Het laat een duidelijke relatie zien tussen de hoop voor haar toekomstige leven enerzijds en haar 
concrete ervaringen met het leren van de Deense taal en de sociale integratie in haar nieuw 
geadopteerde land anderzijds. Hoofdstukken 4 en 5 kunnen dus worden gezien als een 
ontdekkingstocht naar hoe een geïntegreerd kader met een brede contextuele en maatschappelijke 
focus bij kan dragen aan de gebruikelijke, meer beperkte kijk op T2 motivatie, leren en gebruik. 

Aan de ene kant zijn attitudes, motivatie en het T2 zelfbeeld afhankelijk van deze bredere 
contexten, aan de andere kant zullen deze contexten ook een stempel drukken op de analyse van 
relevante tweegesprekken op microniveau. De analytische focus verschuift in hoofdstukken 6 en 
7 naar deze tweegesprekken om deze processen beter te bestuderen. Deze hoofdstukken gaan 
over de onderhandelingen over sociale rollen in de huissfeer wanneer iemand afhankelijk is van 
de tweede taal om intenties over te brengen. Wil Mulenga deel uitmaken van het sociale 
gezinsleven, dan heeft ze in de interacties in het gezin de ondersteuning nodig van de andere 
deelnemers – haar man en 9 jarige stiefdochter. Haar mogelijkheden om zich te manifesteren in 
deze huiselijke sfeer worden niet alleen beperkt door haar frustratie over de beperkte 
mogelijkheden om haar gedachten onder woorden te brengen in een tweede taal, maar ook door 
de vraag of ze wel gerechtigd  is om te een stem te hebben in gezinszaken. De legitimiteit om als 
een co-ouder invloed te hebben in gezinszaken is het thema van hoofdstuk 6. Het laat verder zien 
hoe moedertaalsprekers keuzes moeten maken om de niet volledig competente tweede-taal 
gebruiker te ondersteunen tijdens conflicten en maakt ook helder welke rol intersubjectiviteit 
speelt. Hoofdstuk 7 gaat verder door op dit thema. Het beschrijft een diepgaander onderzoek naar 
hoe intersubjectiviteit in stand wordt gehouden en onderhandeld gedurende de sociale 
positionering tijdens gesprekken in de familiekring. De focus ligt daarbij op de kwesties als 
klachten en correctie van gedrag in T2 conversaties. Dit laat zien hoe afhankelijk de deelnemers 
zijn van de bereidheid van de mede-deelnemer om te helpen de intersubjectiviteit in stand te 
houden.  

In het laatste hoofdstuk worden de verschillende analyses en overwegingen gepresenteerd 
en hoofdstukken 4 tot en met 7 bij elkaar gebracht en wordt een  gedetailleerde casus studie over 
T2 motivatie  beschreven. Hier wordt zichtbaar hoe de conclusies uit hoofdstuk 4 de bevindingen 
uit hoofdstukken 6 en 7 tegenspreken. Hoofdstuk 4 laat zien dat Mulenga’s teruggetrokken 
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gedrag in de klas gerelateerd is aan haar gebrek aan een duidelijk en realistisch ideaal T2 
zelfbeeld, terwijl de bevindingen uit hoofdstuk 6 en 7 laten zien – door Mulenga’s creatieve 
gebruik van taal en haar blijven proberen om te communiceren met haar Deense man en 9 jarige 
stiefdochter – dat zij zeer gemotiveerd is om haar T2 te spreken en te gebruiken.  

Het onderzoek in dit proefschrift draagt bij aan onze kennis van twee kernfacetten in het 
aanleren en het gebruik van een T2: Het vult bestaand casusonderzoek naar learner agency, 
motivatie en identiteit aan met micro-analytische analyses en het draagt bij aan de vulling van een 
database  met zorgvuldig getranscribeerde data uit de intra-familiaire communicatiesfeer. 
Doorgaans is casusonderzoek naar buitenlandse of geïmmigreerde taalleerlingen gebaseerd op 
data van klasse observaties, interviews of zelfrapportage. Het huidige onderzoek richt zich op 
aspecten als identiteit, agency en motivatie door gebruik te maken van zowel de door de 
deelnemers zelf-gerapporteerde agency en motivatie als van concrete realisaties van identiteit en 
agency in concrete interactie. Deze micro-analytische studies naar gezinsgesprekken dragen ook 
bij aan bestaand onderzoek naar het leren en gebruik van T2 in een informele setting, een gebied 
dat nog weinig bestudeerd is. Door het onderzoeken van het gebruik van T2 zowel binnen als 
buiten het klaslokaal is dit onderzoek ook van belang voor docenten T2. Het benadrukt het belang 
om de variëteit in achtergronden en motieven om een tweede taal te leren serieus mee te nemen. 
Daarnaast is dit onderzoek gesitueerd in een bredere socioculturele en politieke context waarvan 
steeds vaker wordt onderkend dat dit soort etnografische data belangrijk zijn om  de motivatie om 
een tweede taal te leren en gebruiken, te doorgronden. 
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