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Sammandrag 

 

Föreliggande uppsats handlar om fossilisering. Fossilisering är ett begrepp som belyser 

andraspråksinlärares avstannade språkutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken 

språksyn som ligger bakom fossilisering och hur det definieras samt hur forskningen har använt 

begreppet. Fossilisering myntades av lingvisten Larry Selinker 1972. Uppsatsen är en 

litteraturstudie vars mindre format har frambringat ett antal avgränsningar särskilt när det gäller 

val av litteratur. Detta har framför allt fått konsekvenser som innebär att uppsatsen endast kan 

betraktas som ett nedslag i forskningen i och kring begreppet fossilisering.  

 

 

Fossilisering är en slutstation i en andraspråksinlärares försök att lära sig ett andraspråk. Om en 

talares andraspråk har fossiliserats finns det fortfarande markanta influenser och rester kvar av 

modersmålet när det gäller sådant som grammatiska strukturer, uttal och ordval. Andra liknande 

termer inom andraspråksforskningen är stagnation eller partiell fossilisering.  

I slutdiskussionen försöker jag att kritiskt diskutera fossilisering. Fossilisering är ett vedertaget 

men problematiskt begrepp ur en rad synvinklar. Dock används begreppet fortfarande både i 

snäv och vid betydelse. I sin vidaste mening är 95% av alla andraspråksinlärare fossiliserade. 

 

Nyckelord: Andraspråksinlärning, Fossilisering, Stagnation, Interimspråk, Selinker,   
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1. Inledning 

 

Efter att ha undervisat inom svenska för invandrare (hädanefter förkortat Sfi) i tre år förlorade jag 

ibland mitt eget engagemang. De flesta lektionerna och interaktionen med eleverna gav mycket 

men erfarenheten hade lärt mig att rätt många elever aldrig skulle kunna lära sig svenska så pass 

bra att de skulle klara sig obehindrat i samhället. På lektionerna förklarade jag nya ord, jobbade 

aktivt med uttalssvårigheter, undervisade om grammatik och vi hade långa och intressanta 

diskussioner om det svenska samhället och flera olika slags texter i läsförståelse. Kort sagt, 

förmodligen en rätt sedvanlig vardag inom Sfi.  

 

En av alla dessa elever gick på spår 1B och han gjorde tyvärr inga eller mycket små framsteg 

under ungefär åtta månader och i en annan klass gick en elev som visserligen kunde göra sig 

förstådd på mycket förenklad svenska, men inte heller hon gjorde några tydliga framsteg, trots 

nästan fem år i Sverige. Hur kunde det komma sig att just de här eleverna inte gjorde några 

framsteg? Den förstnämnda eleven är från Somalia och den sistnämnda är från ett kurdiskt 

område i norra Irak. På något sätt drabbade deras språkliga öden mig. En vinterkväll under 2011 

när jag körde hem från skolan så satt jag och tänkte på om jag hade varit i deras situation. Tänk 

att bo i Irak eller Somalia och alltid behöva undvika alla former av djupare eller innehållsrika 

nyanserade samtal. För mig hade det varit en mardröm. Hur kommer det sig att språkinlärningen 

avstannar, stagnerar eller som det kallas, fossiliseras (Selinker 1972:209-231)? Det hade varit 

mycket intressant att presentera en kvalitativ studie baserad på att antal informanter i 

föreliggande uppsats. Tyvärr insåg jag att det inte skulle hinnas med på fem veckor. Vad jag 

däremot kommer att göra är att studera och diskutera begreppet fossilisering och hur det 

används inom lingvistiken, närmare bestämt genom nedslag i den del av lingvistiken som kallas 

Second Language Acquisition – det vill säga andraspråksinlärning. 
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1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att via nedslag i litteraturen försöka kritiskt diskutera begreppet 

fossilisering. 

 

 Hur har begreppet definierats, använts och utvecklats från 1972? 

 Varför är det ett sådant omdebatterat begrepp? 

 Vilken syn på språket är fossilisering sprunget ur? 

 

Larry Selinker skapade begreppet fossilisering redan 1972 (Abrahamsson 2009:258). I den här 

uppsatsen studeras begreppet fossilisering och hur det kom till och hur definitionen sett ut från 

början av 1970-talet och fram till en bit in på 2000-talet. Efter teori- och metodavsnittet avhandlas 

uppsatsens huvuddel som består av en beskrivning och diskussion av begreppet fossilisering. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Det finns begrepp som forskare använder förhållandevis obehindrat, speciellt termer och begrepp 

som är vedertagna inom en disciplin. Begreppsdiskussioner förs ibland i forskningsöversikter men 

lika gärna i den kontext där de hör hemma, det vill säga i den kontext där de formuleras, 

kritiseras, diskuteras och/eller används. Det finns förmodligen ingen teori om hur begrepp och 

termer bör diskuteras. Begrepp kan initialt tyckas komplicerade i sig men de är praktiska så till 

vida att de förklarar något mycket större med bara ett ord. De är helt enkelt nödvändiga. Skulle 

man skapa en teori kring begrepp skulle den nödvändigtvis innehålla åtminstone två huvudfrågor: 

Vad betyder begreppet? Hur har begreppet förändrats inom forskningen? ’Andraspråksinlärning’ 

är ett relevant begrepp som spänner över ett brett område och är lättbegripligt. Inom fonetiken, 

för att ta ett extremt kontrasterande exempel, finns termgrupperingar som ’labiodentala 

oaspirerade klusiler’ vilka för mig signalerar en äldre kunskapstradition när de flesta humanister 

hade en grundläggande kunskap i latin och sådana termer är inte breda utan bestämmer bara ett 

enstaka fenomen inom fonetiken. Begreppet fossilisering däremot är ett slags metaforiskt 

begrepp. Fossilisering signalerar en avstannad och död process. Själva ordet fossil är lånat från 

geologin i vilket det betecknar förstenade växter och djur. Finns det någon teori kring begreppet 

fossilisering? Snarare kan man påstå att fossilisering ingår i en teori. Begreppet förefaller mig 

mycket brett men samtidigt användbart när man beskriver en elevs avstannade utveckling. 
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3. Metod och avgränsningar 

Lingvistiska metoder förefaller ofta beskriva de tillvägagångssätt som används vid fältarbeten 

som exempelvis insamlande av data oavsett om det gäller kvantitativa eller kvalitativa studier. Att 

analysera ett resultat kräver ju dock insamlat material. På så vis faller den här uppsatsen snarare 

under ett slags litteraturstudium och metoden är helt enkelt den att i uppsatsen granskas viss 

forskning om begreppet fossilisering som publicerats sedan 1972 (uppsatsen påminner om en 

forskningsöversikt). I uppsatsen har jag varit tvungen att göra en hel del avgränsningar. Den mest 

markanta avgränsningen är urvalet av litteratur. Jag måste redan här understryka att uppsatsen 

präglas av nedslag i den lingvistiska litteraturen och inte gör några anspråk på att redovisa en 

heltäckande inblick i begreppet fossilisering. Dock har jag haft stor nytta av Niclas Abrahamssons 

kursbok Andraspråksinlärning från 2009 som kapitelvis diskuterar interimspråk samt fossilisering. 

Michael Longs kritik mot Selinker hade jag inte känt till om det inte hade varit för Abrahamssons 

redogörelse. Longs kritik återfinns i ett av de senare monumentalverken inom 

andraspråksinlärning, The Handbook of Second Language Acquisition från 2003. Den tycks ha 

tillkommit ungefär samtidigt som vår svenska motsvarighet redigerad av Kenneth Hyltenstam och 

Inger Lindberg, Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle från 2004. I 

Björn Hammarbergs artikel (första kapitlet i boken) ’Teoretiska ramar för andraspråksforskning’ 

kan man bland mycket annat läsa om just Selinkers, men också om S.P. Corders, pionjärinsatser 

inom andraspråksforskningen som bland annat handlade om interimspråket.  
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4. Interimspråk – bakgrunden till fossilisering. 

Andraspråksforskaren Niclas Abrahamsson har en gedigen och läsvänlig genomgång av 

bakgrunden till de framsteg inom andraspråksinlärningsforskningen som gjordes vid 

decennieskiftet kring 1970. För en djupare analys men också historisk tillbakablick när det gäller 

inlärningsprocesser under 1900-talets andra halva samt bland annat Corders och Selinkers 

insatser sett i ett vidare perspektiv kan man med fördel läsa Maria Eklund Heinonens avhandling 

från 2009, Processbarhet på prov - Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna 

andraspråksinlärare.1 

 

Selinkers genombrott innebar en vidareutveckling av vad Pat Corder och William Nemser redan 

hade antytt, nämligen det att man började betrakta exempelvis barns förstaspråksutveckling som 

ett helt eget språksystem. Man lierade sig med de förstaspråksinlärningsforskare som hade 

övergett den behaviouristiska tanken att de språkliga felen enbart kan studeras som fel och 

brister utifrån ett korrekt målspråk.2 Andraspråksforskarna blev alltså också intresserade av detta 

och den teoretiska benämning som kom att bestå över längre tid var Larry Selinkers 

Interlanguage (Abrahamsson 2009:42). Inom ramen för studien av detta nya språk – 

interlanguage - skapade sedan Selinker ett antal användbara termer varav fossilisation kom att 

betyda en hel del för studiet av de elever som gjorde små eller inga framsteg alls (Abrahamsson 

2010:115-116). Under flera år har därför fossilisering (den svenska översättningen) varit den term 

som inom lingvistiken betecknar en avstannad språkutvecklingsprocess.  

 

Fossilisering betyder att en andraspråkselev inte längre lär sig något nytt från målspråket trots att 

hon eller han dagligen exponeras för detta. Eleven når aldrig riktigt fram till målspråket. Detta 

innebär naturligtvis stora svårigheter för den enskilda individen. För lingvisterna har själva 

begreppet fossilisering varit föremål för ett markant intresse. I följande kapitel redogörs för 

begreppet fossilisering och några nedslag i debatten kring begreppet görs också, dock utan 

anspråk på en uttömmande redogörelse.  

 

                                                        
1 Anledningen till att jag nämner detta i brödtexten är att jag, trots uppsatsens begränsade format, passar på att 
påpeka, innan vi fördjupar oss i interimspråksteorin från 1972, att det har hänt mycket när det gäller 
inlärningsprocesser och språkfärdighet sedan 1972. Heinonens färska avhandling kan mycket väl vara en lämpligare 
ingång i ämnet, speciellt om man vill forska vidare i Sverige och om hur interimspråksteorin förhåller sig till dagens 
teorier om processbarhet m.m. Avhandlingen innehåller också ett intressant fältarbete just om muntliga 
språkfärdigheter. Fossilisering märks oftast tydligt just i det muntliga.  
2 Termen målspråk används i denna uppsats som en direkt översättning av engelskans Target language. Den mer 
vedertagna termen andraspråk används också i uppsatsen. Eftersom fossilisering handlar om en avstannad process 
som inträffar innan man uppnår målet med sina språkstudier anser jag att målspråk passar bättre. Termen målspråk 
bör helst inte förväxlas med hur den används inom exempelvis lexikografin, även om vissa metaforiska likheter trots 
allt kan skönjas.  
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Inom SLA (Second language acquisition) förkortas modersmål och målspråk som L1 och L2 

(Sharwood Smith 1994:7). Larry Selinkers forskning fokuserar på det som kallas för 

’Interlanguage’. Inom svensk forskning kallas den vedertagna översättningen av interlanguage för 

interimspråk. Språkforskningen kring 1972 som inriktade sig på bland annat interimspråket ägde 

rum i ett intressant forskningsskede i vilket man ägnade sig åt att studera språkliga avvikelser 

eller, vardagligt uttryckt, språkliga fel som andraspråksinlärare gjorde (Long 2003:487f). 

Forskning då och på senare tid har visat att övergången från L1 till L2 ser olika ut, både på 

individnivå och beroende på avståndet mellan modersmålet och målspråket. Ett mål för de flesta 

inlärare är och har förmodligen alltid varit att lära sig målspråket på ett funktionellt sätt och detta 

innebär sannolikt att man vill behärska språket så nära modersmålsnivå som möjligt. När det 

gäller mina elever som beskrivs i inledningen har detta mål inte uppnåtts. De har fastnat i sitt 

interimspråk, deras uttal har fossiliserats och deras språkutveckling har nästan helt avstannat. 

Vad händer då, menar lingvisterna, när en elev eller språkstuderande inte längre går vidare utan 

stagnerar någonstans mellan L1 och L2? 

 

4.1. Selinkers interimspråksteori 

Fossilisering är inget begrepp utan kontext utan snarare ett begrepp inifrån en revolutionerande 

språkinlärningsteori.  När behavioristerna inte längre var i ropet så utvecklade flera lingvister på 

1960-talet andra slags teorier om både första- och andraspråksinlärning. Enligt Abrahamsson 

(2009:110ff) så stod bland annat Noam Chomsky men också Eric Lennberg för framsteg inom de 

lingvistiskt inriktade teorierna när det gällde ofärdiga grammatiska strukturer hos barn som lär sig 

språk. Selinkers interimsspråksteori var kognitivt inriktad (Abrahamsson 2009:111). Detta innebar 

bland mycket annat att Selinker propagerade för att vuxna hade helt andra kognitiva 

förutsättningar än barn när de tillägnade sig ett andraspråk. Lite förenklat förstår jag de vuxnas 

förutsättningar som en blandning mellan medvetna allmänna kognitiva processer samt helt enkelt 

olika strategier för att lära sig språk. Selinker menar följaktligen att en andraspråksinlärare gör 

egna språkkonstruktioner inom sitt interimspråk. Detta är något som jag som lärare inom Sfi 

också kan känna förtrogenhet med. Ofta har jag deltagit i korta samtal när jag träffat elever 

utanför klassrummet och då brukar samtliga använda sig av alla möjliga strategier och knep för 

att ha något utbyte av det sagda, till exempel upprepning av substantiv, förtydligande av uttal, 

förenklat ordval (från min sida) samt olika oortodoxa ordföljdslösningar av eleverna som *’cyklar 

jag igår’ eller liknande mer eller mindre begripliga bristfälliga fraser, men dock något mer 

begripliga än att inte tala alls. Våra konversationer skulle möjligen ha kunnat studeras inom 

Selinkers fjärde steg i interimspråksprocesserna nedan. Vårt ”korridorsnack” var både 

ostrukturerat och bristfälligt och säkerligen inte helt lätt att kategorisera eller bedöma, men 
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kanske är det just det som är tjusningen med det vardagliga interimspråket. Emellertid gick 

Selinker både systematiskt och metodiskt tillväga när han delade in och kategoriserade sin 

interimspråksteori i fem huvudsakliga processer: 

    

1. Transfer från L1 

2. Transfer från undervisning 

3. Inlärningsstrategier 

4. Kommunikationsstrategier 

5. Övergeneraliseringar av målspråksformer  

 

Samtliga fem processer är alltså ett försök att kartlägga och katalogisera andraspråksinlärarens 

problem under interimsspråkstiden. Den första processen beskriver transfer från L1 och hur 

inläraren överflyttar strukturer från sitt modersmål till målspråket, vilket passar bra om båda 

språken har liknande strukturer men kan de flesta fall istället utgöra en belastning. Den andra 

processen handlar om transfer från undervisning om att eleven överanvänder det som den lärt sig 

i skolan och utvecklar ett språk som låter annorlunda för en målspråkstalare. Ett exempel som 

Abrahamsson ger är skillnaden mellan överanvändning av bildandet av futurum med ska + 

infinitiv ’Ska jag ringa dig ikväll?’ och mer användbara och vanliga idiomatiska uttryck i svenskan 

som ’Ringer du mig ikväll?’ (Abrahamsson 2009:113).  

 

Inlärningsstrategier, den tredje processen, utmärks av den vuxne andraspråksinlärarens 

medvetna och omedvetna strategier för att tillägna sig målspråket. Denna tredje process bör 

kännas bekant för de flesta lärare eftersom de medvetna strategierna kan utgöras av studieteknik 

såsom att tyst upprepa nya glosor, placera sig på en fördelaktig plats i klassrummet, göra läxorna 

och anteckna flitigt. Den fjärde processen, kommunikationsstrategier, utgörs av alla de gester och 

språkliga förenklingar en L2-inlärare använder för att skynda på samtalet så att lyssnaren inte 

tröttnar. Den sista och femte processen utgörs av övergeneraliseringar, vilket i sammanhanget 

tycks vara ett förmildrande ord för språkliga felaktigheter som exempelvis överanvändning av 

plural som *ögor och *husar (Abrahamsson 2003:115). 

 

Abrahamsson diskuterar också hur Selinker och hans kollegor förhöll sig till den föregående 

förhärskande teoribildningen inom språkinlärning, nämligen behaviorismen. Det som 

Abrahamsson noterar om språkforskningens samtid är synnerligen intressant, eftersom Selinkers 

och de andra forskarnas insats tycks ha varit av paradigmatisk art – från att ha betraktat 

andraspråksinlärarnas språk som felaktigt och bristfälligt döpte man deras språk till interimspråk 
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och deras språkliga försök fick ett legitimt vetenskapligt namn och kunde således betraktas som 

något intressant istället.  

 

Fossilisering, för att nu till sist styra in diskussionen i uppsatsens huvudfåra, är sålunda något 

som handlar om hur en andraspråksinlärare fastnar inom interimspråket. I ljuset av ovanstående 

kan man alltså beakta följande: Ett sannolikt exempel skulle kunna vara hur en elev alltid 

använder förstaspråkets ordföljd (transfer från L1), eller permanentar någon särskild 

hälsningsfras från undervisningen (transfer från undervisningen), fortsätter att använda 

överdrivna kommunikationsstrategier eller krånglar in sig i ordföljdssnårigheter när det går att 

använda enkla huvudsatser (övergeneraliseringar av målspråksformer).  

 

Var det då klappat och klart 1972? Hade forskarna äntligen funnit Modellen med stort M som 

lärarna kunde anamma för att slutgiltigt förbättra andraspråksundervisningen? Inte riktigt. Det 

fanns ett antal hinder. Hur skulle man kunna bedöma om en elev hade drabbats av fossilisering? 

Vilka tidsramar gäller för att kunna diagnostisera en elev som fossiliserad? Är det inte bara vissa 

elever som är extremt långsamma eller, varför inte, försiktiga eller blyga? Vad är begreppet bra 

för egentligen? Några svar på dessa frågetecken rätas ut i följande avsnitt. 
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4.2. Fossiliserat språk eller långsam språkutveckling? 

Andraspråksinlärare är alltid beroende av sitt modersmål, speciellt vuxna. Initialt kallades både 

produkten och processen för fossilisering. De andraspråksinlärare som inte kunde lära sig 

målspråket och stagnerade i sin språkutveckling hade alltså en ”språkprodukt” som innehöll 

avvikande grammatiska former, som exempelvis ordföljd från modersmålet med verbet på fel 

plats eller något som kanske är ännu vanligare – själva uttalet. Den fossiliserade 

språkutvecklingsprocessen som andraspråksinlärare gick igenom syftade snarare på den 

mentala psykologiska oförmågan som låg bakom stagnationen (Long 2003:488). Man undersökte 

helt enkelt varför en viss individ misslyckades i det sistnämnda fallet och hur språket (produkten) 

såg ut i det förstnämnda fallet (Long 2003:ibid). Därför kan alltså termen fossilisering stå för två 

olika studier, i det ena fallet den enskilda elevens framgång eller kanske snarare utebliven 

framgång i sin språkutveckling och i det andra fallet studerar man det språk som den enskilda 

individen producerat. Särskilt intresserad var man av grammatiska avvikelser från målspråket 

(Long 2003: ibid).  

 

Termen fick också ett annat slags erkännande, nämligen att det var och fortfarande är den enda 

andraspråksinlärarterm som skrevs in i en icke lingvistisk ordbok. Redan fem år efter att Selinker 

myntade begreppet kunde man alltså återfinna ”fossilize” i Random House ordbok (Long 

2003:488). Long redogör sedan för en intressant diskussion om Selinkers försök att 

vidareutveckla termen till vad som tycks vara en större teori kring interimspråkets brist på 

utveckling på väg mot målspråket. Long har vederhäftiga argument när han kritiserar ord som 

diskurs och kontext för deras inneboende avgränsningssvårigheter (Long 2003:489). Så mot 

slutet av 1970-talet, då både diskurs och kontext säkerligen var rätt trendiga begrepp, tycks Long 

mena att Selinkers begrepp fossilisering urvattnas istället för att vidgas till en något större 

teoribildning. Vad är då det faktiska problemet? Jo, om man har två entiteter som L1 och L2 och 

kallar allt som sker mellan dessa två entiteter för fossilisering så urvattnas begreppet som 

verktyg. De svårigheter som Long ser är för det första hur man ska skilja på fossilisering som 

permanent stagnation och för det andra huruvida stabilisering är ett slags förstadium till 

fossilisering. Vad finns det för avgränsningar? Den första är studiet över tid. Inom geologin tar 

fossilisering miljoner år men hur lång tid tar en språklig fossilisering? 1989 menar Selinker att för 

att se om det i själva verket handlar om en permanent fossilisering måste det förmodligen gå 

mellan två och fem år mellan studiet av en fossiliserad andraspråkinlärares språkfärdigheter 

(Long 2003: 489). Och just här, om man ser det ur Longs synvinkel på Selinkers hela korthus, 

stöter Long in ytterligare en kil i begreppskampen: kan en andraspråksinlärare verkligen göra rätt 

i en kontext men fel i en annan och i så fall i vilken kontext och vad är kontext? Longs kritik i sig 
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riktar udden mot flera håll med det tycks råda en diskrepans även i hans resonemang. Genom att 

jämföra Selinkers definitionsförsök med de studier som gjorts av fossilisering under 30 år menar 

Long att det bara finns 3 (!) stycken som följer Selinkers definition från 1989 – alltså att det ska gå 

mellan två och fem år om man ska finna fossiliseringens kärna i den enskilda individens 

interimspråksutveckling (Long 2003:489). Med andra ord går Long fram med storsläggan och 

förkastar inte mindre än 30 års forskning.  

 

Michael Longs kritik underbyggs i detalj med en rad argument. Hans argument inriktas inte så 

mycket mot Selinkers term utan mer mot hur forskare har använt begreppet. I korthet går kritiken 

ut på följande: a) att termen fossilisering inte definieras av de enskilda forskarna utan tas för 

given a priori, det vill säga att fenomenet som sådant används felaktigt enligt Long (2003:492), b) 

att forskarna har valt opassande informanter som exempelvis levt i stadsdelar där deras 

modersmål talas och inte målspråket, och c) att det insamlade materialet inte ens lever upp till 

Selinkers minimikrav på två till fem års mellanrum för att upptäcka och kunna konstatera 

eventuell fossilisering.  

 

Long tycks mena att fossilisering är ett begrepp som är vedertaget men att det har slarvats med 

hur det har använts. För att få fram en hållbar empiri föreslår Long longitudinella studier över 

längre tid som i sin tur kan pröva om fossilisering verkligen existerar. Själv kan jag hålla med om 

att kritiken verkar motiverad men ibland väl hård och exkluderande. 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att diskutera begreppet fossilisering. Undersökningen gav fler 

frågor än svar eftersom begreppet har blivit så omdebatterat. Både Abrahamsson och Long 

påpekar att det finns en rad vetenskapliga brister i de undersökningar som gjordes mellan 1972 

då begreppet myntades fram till början av 2000-talet. Framför allt gäller det dels vilka 

avgränsningar och definitioner som saknades från början och de antaganden som gjordes kring 

begreppet av de forskare som genomförde olika studier. I många fall menar Long,  som vi sett 

ovan, att inte ens minimikravet för att utröna om en talare drabbats av fossilisering uppfylldes. 

Under det sista decenniet har forskarna efterlyst longitudinella studier, alltså studier över längre 

tid, exempelvis minst 5 år.  

 

Vetenskapssamhället är beroende av nytänkande och användbara termer. Som sådant tycks 

fossilisering har fullgjort en nyckelroll. I efterhand kan det tyckas olyckligt att Selinker inte gjorde 

tydliga avgränsningar redan från början. Fossilisering kan tyckas vara ett hårt omdöme om L2-

inlärares försök att lära sig målspråket, särskilt som Selinker menade redan 1972 att 95% av alla 

L2-inlärares interimspråk fossiliseras på ett eller annat sätt. Med andra ord, enligt Selinker uppnår 

bara 5% samma nivå som de infödda talarna. Trots denna synbara negativa konsekvens var 

begreppet fossilisering sprunget ur en syn på språket som var inkluderande och inte ur 

behavioristernas exkluderande syn som i efterhand tycks väl negativ med sin fokusering på L2- 

elevernas språkliga brister och fel. Selinkers och Corders intentioner var att betrakta 

interimspråket som ett språk bland andra för om möjligt kunna ringa in de svårigheter som i 

förlängningen skulle kunna förbättra den enskildes språkinlärning eller lärarnas undervisning. Hur 

skiljer sig interimspråket från målspråket och vilka kognitiva aspekter ligger bakom. I ett vidare 

perspektiv tycks det som om Selinker var verksam mitt i paradigmskiftet mellan behaviorister och 

socialkonstruktivister.  

 

Om antagandet att 95% av alla L2-inlärares interimspråk fossiliserats är relevant skulle det 

sannolikt få konsekvenser både för invandrare och för oss som ägnar oss åt språkutbildning inom 

Sfi. För vidare forskning tycks det rimligt att ställa ett antal frågor: Går det att fastställa en sådan 

målspråksnorm som gör nästan alla L2-inlärare till offer för fossilisering? Gäller det uttal – i så fall 

vilken slags dialekt? Gäller det grammatiska strukturer – i så fall enligt vilken norm, skolnormen 

eller en genomsnittlig svensks skriverier och tal? Och om vi inför den norm som innebär att de 

flesta vuxna talare ska uppnå infödda talares nivå – är vi redo att möta den utbildningsinsatsen? 

Innebär det att många vuxna L2-inlärare ska gå i skolan i tiotals år? Frågorna är många och 
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möjligtvis kan några av dem diskuteras i framtiden och förhoppningsvis besvaras någorlunda. 

Kanske har några av dem redan besvarats? Mycket har hänt sedan 1972.  
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