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Inom tillämpad andraspråksforskning har ordförrådet och dess utveckling länge varit ett centralt 
forskningsobjekt, och att ordförrådets storlek är en bra indikator för generell språkfärdighet är väl 
belagt (De Jong m.fl. 2012; Schmitt 2010; Iwashita m.fl. 2008). Samtidigt som kritiken mot 
Europeisk referensram för språk gett nytt bränsle åt språkfärdighetsforskningen (se t.ex. Hulstijn 
2007) har också teorierna om ordförrådet utvecklats och integrerats i en mer generell teori om 
lingvistisk komplexitet (Bulté & Housen 2012). Lexikal komplexitet delas i dag in i tre 
underkategorier: diversity, sophistication och density (De Clercq 2015). I denna studie undersöks 
relationen mellan dessa typer av komplexitet och bedömd språkfärdighet hos inlärare av svenska 
som andraspråk. 

Materialet utgörs av tjugo inspelningar av andraspråkstalare som gör den muntliga delen av det 
svenska certifikatstestet Swedex B2. Metoden är kvantitativ: samtalen transkriberas och kodas i 
CLAN, den lexikala komplexiteten mäts på en rad olika sätt, och korrelationer mellan mätresultat 
och de bedömningar som gjordes av två bedömare efter varje samtal – både generella och 
kriteriespecifika bedömningar – testas. Preliminära resultat visar att det minst sofistikerade måttet 
– antalet producerade ord per testtagare – korrelerar starkast med bedömningarna (r=.66; p<0.01) 
och att kriteriespecifika bedömningar av just ordförrådet korrelerar starkast med generella 
bedömningar (r=.59; p<0.5). I en mer kvalitativ närstudie undersöks några få testtagare som 
avviker från det mönster som framträder i den statistiska analysen. På så sätt ges en bild om vad i 
inlärarnas lexikon som egentligen påverkar bedömningen av deras språkfärdighet. 
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