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Sammanfattning
Framtidens Lexin – forskningsöversikt sammanställer forskningsrön inom 
lexikografi och flerspråkighet med inriktning mot inlärningsordböcker. 
Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en  framtida 
lexikografisk resurs bör utformas för den som är nybörjare och lär sig 
svenska som ett andraspråk. Rapporten är skriven på uppdrag av Språk
rådet, Institutet för språk och folkminnen (Isof), och ingår i en större 
 rapport, Framtidens Lexin – målgruppsanpassning och utveckling av fram
tidens flerspråkiga lexikon. 

Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur väl anpassade 
för sin målgrupp Lexin (lexikon för invandrare) är i dag, nästan fyrtio år 
efter att det första lexikonet i serien gavs ut, och att ge rekommendationer 
om hur Lexin bör utvecklas i framtiden.

Lexin består av ett enspråkigt svenskt lexikon (den svenska  orddatabasen 
från vilken de tvåspråkiga lexikonen översätts) samt ett tjugotal tvåsprå
kiga lexikon. Dessa lexikon finns tillgängliga i tryckt version och som 
 digital resurs i form av en webbplats. Till lexikonserien hör även ett tema
tiskt ordnat bildlexikon och en övningsbok. 

Samhället har förändrats sedan det första Lexinlexikonet gavs ut i början 
av 1980talet, inte minst genom den pågående digitaliseringen. De senaste 
tio åren har också invandringen till Sverige från utomeuropeiska länder ökat 
markant som en följd av konflikter och katastrofer i världen, samtidigt som 
kraven på svenskkunskaper och en snabbare integrering i samhället ökar. 
Mot denna bakgrund behövs lexikon för nybörjarundervisning i svenska 
mer än någonsin. Rapporten undersöker vad de senaste decenniernas forsk
ning inom lexikografi och flerspråkighet kan lära oss om hur Lexin bör an
passas och utvecklas för att kunna möta denna breda och mycket heterogena 
målgrupp med sinsemellan mycket olika förutsättningar att lära sig svenska.  

I slutsatserna fastslås att många förbättringar av den svenska ordboken 
gjordes i samband med den senaste uppdateringen till nuvarande version 
(LSL 4). Presentationen av innehållskategorierna i ordboksartiklarna gjor
des tydligare, definitionerna förenklades till viss del och sök och åtkomst
möjligheter förbättrades, vilket gjorde ordbokens innehåll mer tillgängligt. 
Omkring 3 000 nya uppslagsord lades också till. 



Det konstateras dock att man skulle kunna komma ännu längre i mål-
gruppsanpassningen med ett mer genomtänkt och uppdaterat underlag 
vid lemmaurvalet, det vill säga när de uppslagsord som ska ingå i  lexikonet 
väljs ut. Utöver de befintliga urvalskategorierna, bör man även dra nytta 
av den användarstatistik som finns att tillgå i dag för att upptäcka lemma-
luckor. Med tanke på målgruppen bör talspråkliga ord ges ett större ut-
rymme i Lexin. 

På det hela taget täcker lemmaurvalet i LSL 4 ett svenskt basordförråd 
väl. Det är därför mer angeläget att förbättra presentationen i artiklarna än 
att väsentligt utöka antalet lemman. En tydligare presentation av informa-
tionskategorierna (till exempel böjnings- och konstruktionsuppgifter samt 
definitioner) skulle ytterligare förstärka målgruppsanpassningen, liksom 
att komplettera lemmat med framförställd artikel (en eller ett).

Genom att välja mer konkreta och vardagsnära ord och undvika svår-
tillgängliga konstruktioner som passiv och perfektparticip, skulle defini-
tionerna ytterligare kunna förenklas. Språkprov är centrala för förståelsen, 
inte minst de syntaktiska språkproven. Tillägg av fler språkprov, samt 
 ytterligare förbättring av sökmöjligheterna i de digitala lexikonen, genom 
möjligheten att söka på fraser, skulle följaktligen märkbart förbättra mål-
gruppsanpassningen. Artiklarna skulle därutöver kunna göras ännu tydli-
gare och mer spatiösa. 

För att kvalitetssäkra Lexin och skapa enhetlighet mellan de tvåsprå-
kiga lexikonen i serien behövs en genomgripande förändring: en revidering 
och uppdatering av dessa i enlighet med den senaste versionen av den 
svenska orddatabasen (LSL 4). Därigenom skulle man, utöver de uppslags-
ord som tillkom i senaste uppdateringen, även implementera de förbätt-
ringar som genomfördes. Samtidigt måste en kontinuerlig uppdatering av 
Lexins alla delar säkerställas.

Åtkomsten till webbplatsen med de digitala Lexin-lexikonen skulle för-
bättras åtskilligt genom byte till en webbadress som är enkel att komma 
ihåg och stava till. Härtill skulle målgruppsanpassningen ytterligare för-
stärkas genom en förbättrad rättstavningsfunktion vid sökning, vilken tar 
hänsyn till uttalsmässig stavning av ord. Även en renodling av innehållet 
och placeringen av kringinformation på webbplatsen, så att det väsentliga 
innehållet får en mer central plats, skulle göra sidan mer målgrupps anpassad 
och tillgänglig. 
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1.

Inledning

1. Christian Mattsson som var redaktör för de båda ordböckerna NoKSO och NoKSSO bekräftar i mejlkonversation (novem-
ber 2019) delvis denna bild. Den kompaktare layouten, frånvaron av bilder och det utökade lemmaurvalet bidrar till intrycket 
av en mer avancerad ordbok även om, menar han, ordbokens kärna med lättillgängliga förklaringar är densamma i NoKSSO 
som i NoKSO. 

Målet med föreliggande rapport är att sammanstäl-
la befintlig forskning inom lexikografi med särskilt 
fokus på inlärningsordböcker samt flerspråkig-
hetsforskning av betydelse för utformningen av 
en inlärningsordbok. Utifrån denna forskningsö-
versikt ges rekommendationer om utformningen 
av en framtida lexikografisk resurs för nybörjare 
i svenska, vars modersmål är ett minoritetsspråk 
i Sverige. En given förutsättning är att resursen 
riktas till vuxna och gymnasieungdomar, inte till 
barn. En annan förutsättning är att den enspråkiga 
 versionen (dvs. den svenska orddata basen) av Lexin 
ska utgöra underlag vid framtagning, utformning 
och vidareutveckling av nya respektive redan be-
fintliga tvåspråkiga lexikon på nybörjarnivå. Detta 
motiverar att vi i denna rapport lägger tyngdpunk-
ten på en utvärdering av den svenska orddatabasen.

I forskningsöversikten presenteras ett underlag 
som kan ge vägledning i hur Lexin kan vidare-
utvecklas på lång sikt när det gäller resursens 
målgrupps- och behovsanpassning. Aspekter som 
kommer att behandlas är ordurval (antal ord, 
 typer av ord) och utformning av ordboksartik-
larna och deras ingående informationskategorier 
( uttal, böjning, betydelsebeskrivningar, ekviva-
lenter, språk exempel och konstruktionsuppgifter 
samt bilder etc.). Dessutom utvärderas resursens 
 funktionalitet.

1.1 Utgångspunkter 
Utbudet av enspråkiga inlärningsordböcker för ny-
börjare i svenska är litet. Den ordbok som ligger 
närmast Lexin ifråga om målgrupp och omfång är 
Natur och Kulturs Svenska Ordbok (2001), NoKSO. 
Denna fungerar därför som  jämförelsematerial i 
vår rapport. NoKSO fick 2006 en uppföljare 
 genom Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok, 
NoKSSO. Vilken målgrupp denna vänder sig till 
uttrycks inte explicit, men Sköldberg (2008) skri-
ver i en recension av ordboken att den ger intryck 
av att vända sig till en mer avancerad målgrupp än 
NoKSO. Till detta intryck bidrar, menar hon, det 
kraftigt utökade lemmaurvalet, som också inklu-
derar synnerligen  lågfrekventa och/eller ålder-
domliga ord (t.ex. dagerrotypi, dal kjusa, paletå, 
panegyrik) samt är mindre explicit med avseende 
på grammatiska uppgifter. Även den kompakta 
layouten och frånvaron av illustrationer avviker 
kraftigt från NoKSO som  kännetecknas av luftig 
layout och rikligt med illustrationer (Sköldberg 
2008, s. 323, 331–332).1 Sammantaget har vi där-
för gjort bedömningen att NoKSO lämpar sig 
bättre som jämförelseordbok än NoKSSO. 

De tryckta upplagorna av Lexins svensk- svenska 
ordbok går under benämningen Svenska ord. Den 
första upplagan av Svenska ord, som utkom 1984, 
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följdes upp av Svenska ord 2 (1992) och Svenska ord 
3 (1995). Förutom den tryckta versionen utkom 
Svenska ord 3 också i elektroniskt format 2005 
(första webbversionen i Lexin-serien kom dock 
1995 då det svensk-finska och det svensk-engelska 
lexikonet utgavs). Den fjärde upplagan av Lexins 
svensk-svenska ordbok från 2011 föreligger endast 
i elektroniskt format. Till denna ändrades ord-
bokens namn till Lexins svenska lexikon. När vi 
hänvisar till denna senaste, elektroniska upp laga 
använder vi i det följande förkortningen LSL 4, 
där siffran anger att det är den fjärde upp lagan 
av ordboken. Den nu aktuella orddatabasen är 
alltså identisk med LSL 4. LSL 3 används i denna 
 rapport som beteckning för den elektroniska ver-
sionen av Svenska ord 3.

1.2 Disposition
Detta inledningskapitel följs av ett bakgrundskapi-
tel om språkutveckling, ordinlärning och  ordböcker 
(kapitel 2). I kapitel 3 redogörs för ordbokstypen 
inlärningsordbok och vad som kännetecknar den 
med avseende på lemmaurval. Kapitlet avslutas i 
3.4 med en kort beskrivning av konceptet Lexin. 
Därefter följer huvuddelen, det vill säga  analysen 
av målgruppsanpassningen av Lexin (kapitel 4), 
uppdelat på lemmaurval (4.1), det enspråkiga 
svensk-svenska lexikonets informationskategorier 
(4.2.), tvåspråkiga lexikon (4.3) och slutligen andra 
variabler (4.4). I kapitel 5 redovisas de slutsatser 
och rekommendationer som forskningsöversikten 
utmynnar i. 
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2.

Språkutveckling,  
ordinlärning och ordböcker
Språkkunskaper kan inhämtas på olika sätt. 
Antingen kan de växa fram spontant genom att 
man vistas i och tar aktiv del i en språkmiljö 
(språktill ägnande) eller också kan de härröra ur 
metodiskt och strukturerat arbete i ett formellt 
undervisnings sammanhang (språkinlärning). 
Typexemplet är att det lilla barnet inhämtar kun-
skaper i sitt/sina modersmål via språktillägnande, 
medan den som i vuxen ålder ska lära sig ett främ
mande språk utan att vistas i den aktuella språk-
miljön är hänvisad till metodisk språkinlärning. 
Andraspråksinlärning (L2-inlärning) sker efter 
det att ett modersmål/förstaspråk (L1) etablerats 
och involverar både språktillägnande och språk-
inlärning. Till skillnad från den som läser ett 
främmande språk omges andra språksinläraren av 
det nya språket, vilket innebär att vissa kunskaper 
kan inhämtas via spontant språktillägnande. Men 
andraspråks inläraren  möter i normalfallet inte 
samma naturliga input som barnet som lär sig sitt/
sina modersmål, och inlärningen sker vid en  högre 
ålder än modersmålstillägnandet. Därmed är be-
hovet av strukturerad  språkinlärning i normalfal-
let stort. Behovet av strukturerad under visning och 
inlärning accentueras av den omständigheten att 
andra språksinlärningen behöver ske i förhållande-
vis rask takt.  Andraspråksinläraren har ett behov 
av att tidigt kunna kommunicera med sin omgiv-
ning och behöver därför snabbt lära sig språket på 
åtminstone en grundläggande nivå. Förutom det 

långsiktiga målet att ”uppnå mycket goda språk-
färdigheter med ett stort och varierat ordförråd” 
(Enström 1996, s. 11) finns det med andra ord 
alltså ett kortsiktigt behov av att snabbt uppnå en 
sådan språklig kompetens att man kan klara sig i 
samhället (Enström 1996, s. 10–11, Abra hamsson 
2009, s. 13–16). 

I det följande behandlas lexikal kunskap och 
ordbokens roll i ordinlärning, med särskilt fokus 
på tillägnande och inlärning av ett andraspråk. 

2.1 Lexikal kunskap och 
 ordbokens roll i ordinlärning
Lexikal kunskap handlar både om kvantitet (att 
kunna många ord), kvalitet (att kunna mycket om 
dem) och förmåga att använda dem i kommunika-
tion (Henriksen 1995, s. 13). De olika aspekterna 
av ordkunskap kan hänföras till antingen receptiv 
kunskap (dvs. förståelse) eller produktiv kunskap 
(dvs. förmåga att använda ordet aktivt). Att  kunna 
ett ord handlar närmare bestämt om att känna 
igen dess form, att vara bekant med dess betydel-
se(r) och att ha kännedom om hur man använder 
det (Nation 2013, s. 49, 428; se även Stroud 1979, 
s. 174–175). 

För den som vill utvidga sitt ordförråd och 
utöka sin lexikala kunskap finns både explicita 
och mer implicita metoder att tillgå. Genom att 



10

läsa eller lyssna till språket i fråga sker en  implicit 
kunskaps inhämtning i kontext, där nya ord kan 
snappas upp. Denna metod kan kompletteras med 
mer explicita metoder som inlärning via under-
visning och inlärning med hjälp av ordböcker 
(Enström 2013a, s. 4–8; se vidare LaBontees 2019 
avhandling om olika ordinlärningsstrategier). 
Som redan nämnts är explicita metoder viktiga 
för andra språksinläraren på grund av behovet av 
snabb språkutveckling. Följaktligen är ordböcker 
en värde full resurs till lexikal (och grammatisk) 
kunskap både vid implicit kunskapsinhämtning 
i kontext (man slår upp ett okänt ord som man 
stöter på) och vid mer strukturerad ordinlärning 
i ett undervisningssammanhang (Enström 2013a, 
s. 4–8; se vidare Hult 2016, s. 31–32 och där an-
förda källor). 

I tabell 1 redovisas olika aspekter av lexikal 
kunskap (form, innehåll/betydelse och använd-
ning), i relation till ordbokens informationskate-
gorier (där R står för receptiva kategorier och P för 
produktiva). 

Enkelt uttryckt kan man av tabell 1 utläsa att 
kunskapen om ord (förstås) är sammansatt, vilket 
även innebär att den är graderbar. Enligt Lindberg 
(2007, s. 39) kan ordinlärningsprocessen beskrivas 
som ”ett kontinuum från enbart igenkänning […] 
till kunskap om alla aspekter av ett ords betydelse 
och användning i egen produktion”. Med Hen-
riksens (1999, s. 311) ord utvecklas den lexikala 
kunskapen från att vara partiell till att bli mer och 
mer omfattande och precis. Partiell kunskap om 
ords betydelser och användning är sannolikt ”nor-
men för många av de ord som inte tillhör de allra 
mest frekventa”, i synnerhet för andraspråksinlä-
rare (Enström 2013b, s. 176; se vidare Hult 2016, 
s. 27). Partiell kunskap kan till exempel yttra sig 
i att inläraren bara känner till en av flera betydel-
ser hos polysema ord eller att hon känner till ett 
ords betydelse men har svårigheter att använda det 
i kombination med andra ord på ett idiomatiskt 
sätt, till exempel att bilda kollokationer (Enström 
2013b, s. 189–192). I det följande diskuteras några 
sådana aspekter i den lexikala kunskapen som kan 

TABELL 1. ASPEKTER AV LEXIKAL KUNSKAP RELATERADE TILL 
 ORDBOKSKATEGORIER *

Form
(form)

Spoken (talad) R  
 P pronunciation, alternative pronunciations (uttal, alternativa uttal)

Written (skriven) R  
 P spelling, hyphenation (syllabi fication) (stavning, avstavning [stavelse-

indelning])

Word parts (orddelar) R etymology (etymologi)
 P inflections, derived forms (böjningsformer, avledningar)

Meaning
(betydel se)

Form and meaning (form 
och betydelse)

R derived forms, etymology, examples (avledningar, etymologi, exempel)
P  

Concept and referents 
(begrepp och referenter) 

R meanings, illustrations (betydelser, illustrationer)
P examples (exempel)

Associations 
 (konnotationer)

R examples (exempel)
P synonyms, opposites, superordinates (synonymer, antonymer, hyperonymer)

Use
(använd ning)

Grammatical functions 
(grammatiska funktioner) 

R  
P grammatical patterns, examples (grammatiska mönster, exempel)

Collocations 
 (kollokationer)

R  
P collocations, examples (kollokationer, exempel)

Constraints on use 
 (register, frequency …) 
(användningsrestriktioner 
[register, frekvens …])

R
P frequency, register, style, etc. (bruklighet, användningsområde, stil etc.)

* Hult (2016, s. 33), efter Nation (2013, s. 428). R = reception, P = produktion.
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ställa till problem för inläraren och göra att orden 
uppfattas som svåra. 

Vissa (typer av) ord är inte helt oväntat svårare 
att lära sig och komma ihåg än andra. Svårigheten 
kan ha flera förklaringar och de ord som är pro-
blematiska för förstaspråkstalare behöver heller 
inte vara av samma slag som de ord som är svåra 
för andraspråkstalare (Hult 2016, s. 28–29). Om 
ords svårighetsgrad utifrån ett andraspråksper-
spektiv diskuterar bland andra Enström (2013b, 
s. 183–192) och Laufer (1997b). Några aspekter 
som tas upp och som kan förklara graden av svå-
righet hos ett ord är frekvens, uttryckssida, inne-
hållssida och kontext. 

Frekventa ord kan vara både lätta att förstå och 
att lära sig att använda av just den anledningen att 
man möter dem ofta i sin vardag. Det är dock van-
ligt att frekventa ord dels är mångtydiga, dels ingår 
i många olika ordkombinationer där betydelsen kan 
ligga långt från det enskilda ordets betydelse. Detta 
gäller inte minst högfrekventa verb som till exem-
pel göra, stå, ta, ha, hålla och dra, som ofta har en 
grundbetydelse som kan  modifieras genom tillägg 
av partiklar och prefix (Enström 2013b, s. 184, jäm-
för Viberg 2004; se vidare Hult 2016, s. 29).

Med svårigheter på uttryckssidan avses till exem-
pel det faktum att ord som har främmande fonem 
och är svåra att uttala tar längre tid att lära sig än 
ord vars fonem känns igen och är lätta att uttala. 
Ord kan också vara besvärliga när konsonanterna 
är samma men vokalerna är olika, eller tvärtom 
(jämför till exempel ordparen förrätta–förorätta 
och rassla–prassla) (Hult 2016, s. 29). 

Innehållsmässiga egenskaper hos ord som kan 
orsaka problem vid ordinlärning är abstraktions-
grad, användningsrestriktioner, idiomaticitet och 
polysemi (Laufer 1997b). Abstrakta ord är i all-
mänhet svårare att lära sig än konkreta ord (En-
ström 2013b, s. 185). Men universella abstrakta ord 
kan vara lättare att ta till sig än mer språkspecifika 
konkreta ord. När det gäller användningsrestrik-
tioner kan till synes synonyma ord, där många 
men inte alla betydelsekomponenter sammanfal-
ler, vara utbytbara i ett sammanhang men inte i 
ett annat. Vidare handlar en viktig del av ordinlär-
ningen naturligen om att förstå och lära sig vilka 
ord som kan kombineras med varandra och som 
genererar idiomaticitet (se vidare Laufer 1997b). 
Inlärare kan ha särskilt svårt att känna igen just 

flerordskombinationer i en text (Prentice & Sköld-
berg 2013), inte minst partikelverb. Verb och 
partikel kan kombineras på många olika sätt och 
partikeluttrycket kan därmed få en från det enkla 
verbet antingen avvikande eller specificerande be-
tydelse. Till detta kommer att vissa partikelverb 
kan användas både som lös och fast sammansätt-
ning, men inte självklart med bibehållen betydelse 
(jämför till exempel avbryta–bryta av, utkomma–
komma ut). 

Hult (2016, s. 30) konstaterar slutligen att ”den 
potentiella svårigheten med polysemi blir uppen-
bar givet det faktum att uppemot 60 procent av 
alla svenska ord har mer än en betydelse” (se  vidare 
Enström 2013b, s. 187). Risken för så kallad sken-
bar genomskinlighet är sålunda stor, det vill säga 
att man tror sig förstå ett ord men i själva verket 
bara har partiell kunskap om ordet och dess bety-
delser, användning och kombinationsmöjligheter 
(Laufer 1997a, s. 25–27). Inte sällan rör det sig 
om metaforiska användningar av orden och dessa 
kan skilja sig åt mellan språk och därför vålla in-
lärningssvårigheter för i synnerhet andraspråks-
inlärare (Hult 2016, s. 30). Problemet med skenbar 
genomskinlighet gäller i särskilt hög grad samman-
satta ord, eftersom polysemi dels kan förekomma 
hos de ingående ordleden, dels i relationen mellan 
dem (Svanlund 2002, s. 23–24, Loen heim 2019, 
s. 217–218). Det är dessutom språkspecifikt vilken 
av flera möjliga relationer mellan leden som kon-
ventionaliserats (Enström 2013b, s. 187). Vidare 
kan sammansättningar på uttryckssidan vara svåra 
att segmentera. Det kan exempelvis vara vanskligt 
att avgöra var gränsen ska dras i ett ord som bild
rulle: bild|rulle eller bil|drulle (se von Martens & 
Blensenius 2016).

Utöver dessa teoretiskt anknutna svårigheter 
kan också ord som inte identifierats som svåra vara 
problematiska för andraspråksinläraren. I studier 
av ordförrådet i läromedel har man till exempel 
uppmärksammat just detta (Golden & Hvenekilde 
1983, Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007). 
Det har visat sig att för andraspråksinlärare är 
sådana ord som särskilt förekommer i vissa skol-
ämnen utan att vara egentliga facktermer de mest 
utmanande orden (t.ex. gnida i fysik), och inte de 
rena facktermerna som man kanske skulle kunna 
tro. Även Olvegård (2014, s. 232) uppmärksammar 
i sin avhandling om lärobokstexter i historia att 
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just ämnesspecifika ord (t.ex. herravälde) är svåra 
för andraspråksinlärare att avkoda. En förklaring 
till detta kan vara att lärare per automatik har ett 
förstaspråksperspektiv och därför inte uppfattar de 
här orden som vare sig okända eller särskilt svåra 
för eleverna. Följden blir att icke-fackord, i motsats 
till fackord, inte förklaras i undervisningssituatio-
nen (Golden 2006, s. 117).

Sammanfattningsvis går det alltså å ena sidan 
att predicera vilka typer av ord som kan komma 
att vålla problem för inlärare av ett andraspråk, 
men å andra sidan är den potentiella svårigheten 
hos ett specifikt ord individuell och därför svårför-
utsägbar (Hult 2016, s. 31). 

En stor tillgång i ordinlärningen är de ( implicita) 
metaspråkliga insikter som andraspråkstalaren be-
sitter som följd av att hon redan har kunskaper i 
och om (minst) ett språk. Dessa metaspråkliga in-
sikter kan man bygga vidare på i inlärnings-
processen. Det är exempelvis värdefullt att inlära-
ren explicit uppmärksammas på de olika aspekter 
av lexikal kunskap som åskådliggörs i tabell 1. Det 
är också viktigt att andraspråksinläraren blir med-
veten om den polysemi i språket som hen har 
 implicit kännedom om från sitt förstaspråk. En 
annan viktig metaspråklig insikt som kan under-
lätta en metodisk ordinlärning är insikten om att 
ordförrådet är strukturerat i ett lexikalt nätverk, 
där orden är ordnade i semantiska fält, och där 
specifika ord har kopplingar till såväl synonymer 
som antonymer (Enström 2013b, s. 180–181; se 
även Nagy 1997, s. 76–82). 

2.2 Tvåspråkiga och 
 enspråkiga ordböcker 
Nybörjare i ett språk har behov av tvåspråkiga ord-
böcker där de förses med en eller flera ekvivalenter 
på sitt modersmål. I takt med att språkkunskaper-
na i det nya språket utvecklas finns möjligheten för 
språkbrukaren att komplettera med eller växla över 
till ett enspråkigt lexikon på det nya språket. Med 
hjälp av ett enspråkigt lexikon kan användaren få 
en djupare kunskap om orden, inte bara om deras 
betydelser utan om exempelvis deras konnotation-
er och stilnivå, liksom konstruktionsuppgifter, 
kom binationsmöjligheter och selektionsrestriktio-
ner. Det enspråkiga lexikonet ger därmed bättre 
guidning än det traditionella tvåspråkiga när det 
gäller produktion (Svensén 2004, s. 24; se även 
Enström 1996). För att återvända till Henriksens 
(1999) modell kan det enspråkiga lexikonet bidra 
mer än det tvåspråkiga när det gäller kvalitet eller 
precishet i den lexikala kompetensen. 

Särskilt stort värde för den som lär sig ett nytt 
språk har, i ett inledningsskede, de enspråkiga ord-
böcker som är avsedda för L2-inlärning, det vill 
säga inlärningsordböcker av den typ som LSL 4 
är. Dessa kännetecknas av rikliga uppgifter om 
böjning, konstruktion, användningsområde och 
stilnivå (dvs. uppgifter som är värdefulla i produk-
tion) liksom ordförklaringar på en lättillgänglig 
nivå (framför allt för receptionsbehov) (Svensén 
2004, s. 23). Sådana inlärningsordböcker kan vara 
ett mellansteg mellan den tvåspråkiga ordboken 
och den enspråkiga L1-ordboken som riktar sig till 
avancerade inlärare och modersmåls talare.
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3.

Inlärningsordboken
En inlärningsordbok faller under kategorin peda-
go giska ordböcker. En pedagogisk ordbok är en 
”ordbok som er særskilt utformet for visse bru-
kergrupper som hjelpemidel ved språkinnlæring” 
(NLO 1997, s. 214). I en pedagogisk ordbok är till 
exempel frekvens ett centralt kriterium i lemma-
urvalsprocessen och den grafiska utformningen 
karakteriseras av en mer översiktlig layout och mer 
lättläst typografi i jäm förelse med andra typer av 
ordböcker: ”Tydelighet er viktigere enn å spare 
plass” (NLO 1997, s. 214). 

Den mest lämpliga utformningen av och inne-
hållet för en viss inlärningsordbok bör givetvis 
före gås av en analys av vilken typ av användare 
ordboken riktar sig till, vilka potentiella behov 
av lexikografiska data dessa användare har och 
vilka potentiella typer av användningssituatio-
ner de befinner sig i (Svensén 2004, s. 15). Ord-
boksredaktionen behöver alltså vara klar över 
sådana faktorer som de tänkta inlärarnas ålder 
och studie nivå, huruvida ordboken är tänkt att 
användas för modersmålsinlärning eller andra-
språksinlärning och även om ordboken ska vara 
en så kallad ”grunnvokabularordbok”, det vill 
säga innehålla en delmängd av ett språks ordför-
råd, eller om den ska ha ett större omfång och 
ge mer utförlig information om uppslagsordens 
betydelse och användning (NLO 1997, s. 132). 
När ordurvalet är gjort väntar den stora arbets-
insatsen att utforma innehållet i artiklarna för de 
ingående orden. I planeringsfasen av ett ordboks-
projekt ingår därför även att ha tänkt igenom hur 
omfattande varje ord ska beskrivas i form av be-

tydelser och användning (se Nations uppställning 
i tabell 1 i avsnitt 2.1).

Utifrån analysen fastställs ordbokens primära 
syfte och målgrupp och på detta sätt kan väl grun-
dade beslut tas om 1) lemmaselektionens empiris-
ka underlag (t.ex. textsamlingar med autentiskt 
skriftspråksmaterial), 2) kriterier och principer 
för lemmaselektionen och 3) storleken på lemma-
beståndet (Tarp 2008, s. 173, 176–177). Utifrån 
dessa tre punkter presenterar Tarp (2008) en teori 
för lemmaselektion för en inlärningsordbok. Föl-
jande framställning bygger på samma upplägg.

3.1 Lemmaselektionens 
 empiriska underlag 
Med lemmaselektionens empiriska underlag av-
ses de skriftliga och muntliga källor från vilka 
ord urvalet ska excerperas. En inlärningsordbok 
ska till att börja med innehålla ett  basordförråd 
med det aktuella språkets mest centrala och 
typiska ord. En rimlig utgångspunkt när det 
 gäller  svenska språkets vanligaste ord är att de i 
mångt och mycket är desamma i dag som för tio, 
 tjugo, fyrtio eller sextio år sedan. Barn födda på 
2010- talet har i regel inga problem att prata med 
eller förstå sina morföräldrar födda på 1950-talet, 
och barnen har heller inga större svårigheter att 
förstå den svenska vokabu lären i en saga skriven 
på, låt säga, 1940-talet. 

Ett bra underlag för det givna ändamålet bör 
omfattas av följande huvudsakliga källor, från 
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 vilka tänkbara lemman väljs ut: (a) introspektion, 
huvud sakligen lexikografens iakttagelser av det 
egna språkbruket, (b) andra ordböcker, läro-
böcker och dylika texter samt (c) textsamlingar 
i form av korpusar (Tarp 2008, s. 174; se även 
Svensén 2004, s. 50). Indelningen är i dag lite 
missvisande för även material ur a) och b) kan 
förstås också tillhandahållas i en korpus. Med 
detta sagt så har den tekniska utvecklingen de 
senaste årtiondena revolutionerat möjligheten att 
få tillgång till (och sökbarhet i) stora autentiska 
beläggsamlingar av både skriftligt och muntligt 
språkmaterial. 

Inte minst användarna själva utgör en naturlig 
källa till kännedom om (typer av) ord som saknas 
i ordböckerna. Sådana lemmaluckor kan numera 
enkelt upptäckas med hjälp av sökstatistik från 
elektroniska ordböcker, det vill säga registreringar 
av användarnas uppslagningar (Hult 2016, s. 92). 
Dessa uppslagningar kan företrädesvis användas 
till att upptäcka mer vardagliga och talspråkliga 
ord som inte förekommer lika naturligt eller frek-
vent i de mer skriftspråkliga beläggsamlingarna. 
Dagens skriftspråkliga korpusar innehåller i och 
för sig även mer talspråkligt färgade texter från till 
exempel bloggsidor och Twitterkonton. 

Ett relevant och väl avpassat empiriskt under-
lag för lemmaselektionen i en inlärningsordbok 
bestäms utifrån den specifika ordbokens primära 
syfte och målgrupp. Moderna korpusar är utan 
tvekan ovärderliga hjälpmedel i processen att få 
fram ett lämpligt urval av lemman. Det ska dock 
sägas att hur stor en korpus än är så kan den inte 
ge en heltäckande bild av ett språks alla ord, fraser 
och konstruktioner (Svensén 2004, s. 71–73). 

3.2 Principer och  
kriterier för lemmaselektion 
Med hjälp av uppsatta principer och kriterier för 
lemmaurval skapas goda förutsättningar för att 
”rätt”, i betydelsen målgruppsanpassade, ord täcks 
in i lemmaurvalet. I en inlärningsordbok som ska 
innehålla ett centralt och typiskt ordurval är för-
stås, som redan konstaterats, frekvens ett essen-
tiellt kriterium i lemmaurvalsprocessen (Hult 
2016, s. 35). Med ett genomtänkt empiriskt under-
lag (se avsnitt 3.1) anpassat efter ordbokens syfte 

och målgrupp kommer man långt med denna ur-
valsprincip. Med detta sagt är frekvens dock inte 
det enda kriteriet för att ett ord ska kunna uppnå 
lemmastatus.

Tarp (2008, s. 177) tar vid sidan av frekvens upp 
kriterierna relevans och konsekvens. Av systema-
tiska skäl bör exempelvis samtliga vecko dagar 
ingå i lemmaurvalet, även om respektive vecko-
dag  skulle uppvisa mycket skiftande  frekvenser 
i det empiriska underlaget. Detsamma gäller till 
exem pel antonyma ord. Om det högfrekventa 
 ordet  dynamisk upptas i lemmaurvalet finns det 
goda skäl att också låta det mindre frekventa ordet 
 statisk göra det. 

Ett annat viktigt urvalskriterium för lemma-
urvalet till en inlärningsordbok för just den an-
vändargrupp som invandrare utgör är sådana ord 
som kan gå under benämningarna samhällsord 
och kulturspecifika ord: 

Authors of learner’s dictionaries which are 
designed wholly or partially for refugees 
and immigrants must remember the 
 special lexicographical needs for such 
users,  including the selection and explana-
tion of words referring to relevant laws, 
institutions and cultural phenomena.

Tarp (2008, s. 143) 

Författare av inlärningslexikon som är 
utformade helt eller delvis för flyktingar 
och invandrare måste ha dessa användares 
speciella lexikografiska behov i åtanke, till 
exempel ett urval av och förklaringar till 
ord som rör relevanta lagar, samhällsinstitu-
tioner och kultur fenomen. 
 (fritt översatt)

Ord som faller under kategorin samhällsord rör 
framför allt offentlig sektor (Gellerstam 1999, s. 5) 
och är särskilt relevanta att lära sig tidigt för dem 
som ska lära känna och komma in i det nya sam-
hället. För svenskans del kan det vara ord som för
skola, kommunalval och moms (Gellerstam 1999, s. 
6). Exempel på kulturspecifika ord skulle kunna 
vara allemansrätt och fredagsmys. För just denna 
användargrupp är det också viktigt att inkludera 
talspråkliga och vardagliga ord i en inlärnings-
bordbok, eftersom dessa är viktiga redskap i samtal 
av mer informell eller vardaglig karaktär.
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Slutligen behandlar Tarp (2008, s. 177–178) 
kort de mer lingvistiska kriterierna för lemma urval. 
 Detta rör urvalsprinciper i relation till ordklass, 
ordled och ordkombinationer. I det här samman-
hanget är det på sin plats att lyfta fram samman-
sättningar och principer för urvalet av dessa. 
 Svenska språket består till stor del av samman-
sättningar och en stor del av uppslagsorden i en 
svensk ordbok utgörs därför av just sammansatta 
ord (Hult 2016, s. 36–37). I en ordbok för recep-
tion har traditionellt sett sammansättningar som 
(av lexikografer) betraktats som  genomskinliga 
inte upptagits som egna uppslagsord, och därmed 
inte heller förklarats. Denna princip grundas en-
kelt uttryckt på antagandet att deras betydelse är 
lika med summan av delarna (kompositionalitets-
principen). Det förutsätter att betydelsen hos såväl 
förled som efter led är entydig, liksom relationen 
mellan leden. Så är sällan fallet: ”Den utbredda 
polysemin hos många ordleder och det faktum 
att det alltid finns flera möjliga relationer mellan 
lederna […] gör att sammansättningar alltid blir 
principiellt flertydiga” (Svanlund 2009, s. 34). 
Genom skinlighet blir därför i mångt och mycket 
en fråga om en subjektiv upplevelse. Den uppen-
bara genomskinligheten för lexikografen (som har 
det sammansatta ordet befäst som en enhet) kan 
vara långt ifrån uppenbar för den inlärare som mö-
ter sammansättningen för första gången och behö-
ver analysera både de ingående delarna och deras 
rela tion till varandra (Loenheim 2019, s. 217–218; 
se även Hatherall 1984 om att lexikografen inte 
är en representativ användare). Loenheim visar i 
sin avhandling att tolkningen av till synes genom-
skinliga (men för språkbrukaren mindre bekanta) 
sammansättningar kan  vålla bekymmer för såväl 
modersmålstalare som för andra språksinlärare av 
just den anledningen att det finns många tänk bara 
relationer mellan leden. Den mind re frekvent före-
kommande sammansättningen solvarm tolkades 
exempelvis i hög grad jämförande av studiens in-
formanter, det vill säga ’varm som solen’, i kontrast 
till den konventionaliserade orsaks relaterade be-
tydelsen ’varm av solen’. Först när språkbrukaren 
mött  sammansättningen så många gånger att den 
blivit befäst som en  enhet framstår betydelsen som 
genomskinlig, eller självklar, för henne (Loenheim 
2019, s. 217–218). Slutsatsen blir att det finns skäl 
att i en inlärningsordbok ansätta till synes genom-

skinliga sammansättningar som lemman (Hult 
2016, s. 36).

En inlärningsordbok bör rimligen behandla 
ord som man vet är potentiellt svåra att lära sig. 
Som framgår i avsnitt 2.1 finns det god kunskap 
om vilka egenskaper hos ord som potentiellt kan 
vålla bekymmer för inlärare, men det är svårt att 
förutsäga vilka specifika ord som enskilda inlärare 
kommer att uppleva som svåra. Ett välvalt empi-
riskt underlag och därtill relevanta urvalskriterier 
borgar dock för att svåra ord i stor utsträckning 
beskrivs i ordboken.

3.3 Storleken på 
 lemmabeståndet
Hur stort bör då lemmabeståndet i en inlärnings-
ordbok vara? Det finns förstås inget givet svar på 
den frågan, annat än att det slutgiltiga antalet ord 
under alla omständigheter bör föregås av en analys 
av vilken typ av användare man riktar sig till, vilka 
potentiella behov av lexikografiska data dessa an-
vändare har och vilka potentiella typer av använd-
ningssituationer de befinner sig i (se inledningen 
till kapitel 3). 

Lemmabeståndets slutliga storlek bör alltså 
vara ett resultat av teoretiskt motiverade över-
väganden och beslut och inte omvänt, det vill 
säga att man formulerar kriterier för lemmaurval 
ut ifrån ett i förväg bestämt omfång (Tarp 2008, 
s. 176; se även Hult 2016, s. 36). Ordböcker som 
finansieras av kommersiella företag måste ofta 
rätta sig efter den senare premissen till följd av 
ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. Det 
finns dock inte några teoretiska argument för att 
begränsa ordurvalet i en receptionsordbok, utan 
motiven till detta är endast pragmatiska (Tarp 
2008, s. 176). Den pragmatiska variabeln är den 
verklighet som en ordboksredaktion har att för-
hålla sig till och rör faktorer som tid, pengar och 
tillgänglig kompetens.

Utöver det som redan framgått i avsnitt 3.1 
och 3.2 kan inlärningssituationen ha betydelse för 
 vilket omfång som är tillräckligt stort. Enligt Tarp 
(2008, s. 182) är mindre omfattande ordböcker 
med få lemman (några tusen ord) endast till hjälp 
i kontrollerade situationer, till exempel i lärar-
ledd undervisning (där läraren kan  komplettera 
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ordboks informationen), och då i synnerhet om in-
lärarna befinner sig på nybörjarnivå. I alla  andra 
situa tioner krävs ett betydligt mer omfattande 
 antal lemman: 

All other learners who encounter the foreign 
language in question on a daily basis need 
dictionaries covering a far wider vocabulary.

Tarp (2008, s. 182)

Alla andra inlärare som dagligen kommer i 
kontakt med det främmande språket i 
fråga behöver ordböcker som täcker ett 
betydligt större ordförråd.

(fritt översatt)

Som jämförelse kan nämnas att det enligt Enström 
(2016, s. 41) krävs ett ordförråd på 40 000 ord för 
att kunna tillgodogöra sig  innehållet i en svensk 
dagstidning.

En stor del av uppslagsorden i en ordbok utgörs 
som sagt av sammansättningar. Storleken på en ord-
bok beror därmed i hög grad på i vilken utsträck-
ning man väljer att ansätta  sammansättningar som 
lemman. Som framgått (se avsnitt 3.2) kan man 
särskilt i inlärningsordböcker behöva ansätta fler 
sammansättningar som lemman än vad som tidi-
gare varit praxis för lexikografer, vilket följaktligen 
resulterar i en mer omfattande lemmalista. 

Efter denna genomgång av principer att  beakta i 
framtagandet och utformningen av en inlärnings-
ordbok, ska vi i det följande behandla inlärnings-
ordboken Lexin.

3.4 Konceptet Lexin
Lexin är ett omfattande projekt och har även gene-
rerat motsvarande Lexin-projekt i andra  nordiska 
länder (Hult 2016, s. 4; se även Bjørneset & 
Svavars dóttir 2005 och Hult m.fl. 2010). Ansvarig 
för att utarbeta den första svenska orddatabasen 
var Martin Gellerstam vid dåvarande Institutio-
nen för språkvetenskaplig databehandling i Göte-
borg. I  nordiska sammanhang har Lexin lyfts fram 
som ett projekt och en inlärningsresurs av hög kva-
litet (Tarp 1999, Pálfi & Tarp 2008). 

Den ursprungliga tanken bakom Lexin-ord-
böckerna sammanfattas kort och koncist av Malm-
gren (1999, s. 79): 

På basis av en enspråkig svensk ordbok 
(Svenska ord) med generösa uppgifter om 
uttal, verbvalens m.m., med ett lemma-
urval bl.a. innefattande ett antal viktiga 
samhällstermer och med ett särskilt 
bild lexikon över de viktigaste orden eller 
rättare ordfälten skulle ett antal tvåspråkiga 
ordböcker från svenska till de viktigaste 
invandrarspråken i Sverige utarbetas. 

Trots att man kan ha principiella invändningar 
mot att låta samma svenska material få  utgöra 
under lag i en tvåspråkig ordbok med svenska som 
källspråk utan att göra en kontrastiv analys av mål-
språket i förhållande till svenska, så har projektet 
under fyrtio års tid gett ekonomiska förutsättning-
ar att möta det stora behovet av tvåspråkiga ord-
böcker på större invandrarspråk i Sverige. 

Ett av motiven bakom Lexin som projektidé 
framgår bl.a. i en lägesbeskrivning av Lexin från 
1997, nämligen att ”samhället ska främja aktiv två-
språkighet och underlätta språkinlärningen för in-
vandrare” (Beijer & Fre Woldu 1997, s. 3). I  samma 
lägesbeskrivning definieras målgruppen som ”ny-
tillkomna invandrare och flyktingar som ska lära 
sig svenska” (Beijer & Fre Woldu 1997, s. 4). Lexi-
konen ska vidare kunna användas av invandrare 
med ”begränsad skolbakgrund och utan tidigare 
erfarenhet av lexikonanvändning” (Beijer & Fre 
Woldu 1997, s. 3). I enlighet med lexikografisk 
ordbokstypologi utgörs Lexin-serien i första hand 
av inlärningsordböcker för reception av svenska 
hos nybörjare, men den har också information som 
möter behov i situationer av produktion. 

I tabell 2 visas de informationskategorier som 
LSL innehåller (jämför Nations uppställning i ta-
bell 1 i avsnitt 2.1).

Kategorierna i Nations uppställning (se ta-
bell 1) och kategorierna i LSL är i stora drag de-
samma, även om etiketterna på kategorierna 
delvis skiljer sig åt. I båda sammanställningarna 
anges formkategorier (stavning, böjning, uttal). 
Nations betydelsekategorier får i LSL etiketten 
innehålls kategorier (ordförklaring, synonymer, 
bilder) och hans användningskategorier motsvaras 
av kontext beskrivning och språkexempel i LSL. 
Kontext beskrivningen i LSL ger upplysningar 
om stil, användningsområde och kombinations-
möjligheter (dvs. syntaktisk beskrivning), medan 
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 språk  exemp len består av meningar, idiom och 
sammansättningar. I utformningen av LSL har 
man dessutom arbetat för att ordboksartiklarna 
ska vara spatiösa (Gellerstam 1999, s. 5), se NLO:s 
definition av inlärningsordbok om just utrymme.

Lexin är en inlärningsordbok för inlärning 
av ett andraspråk, inte ett främmande språk. 
 Svenskan lärs alltså in i den miljö där det används 
och där det är det huvudsakliga kommunikations-
språket. Ord som kan vara särskilt relevanta för 
den här målgruppen är, som tidigare beskrivits, 
så kallade samhällsord och kulturspecifika ord (se 
avsnitt 3.2).

I Malmgren (1999) ”värdera[s] hur väl använ-
darnas behov täcks av de svenska Lexin-ordböcker-
na i deras olika varianter: Svenska ord och stora och 
mindre tvåspråkiga ordböcker” (1999, s. 81). De 
förslag till kompletteringar som Malmgren lyfter 
fram är ”viktigare än en utökning av lemmaupp-
sättningen med eller annat tusental ord (bortsett 
från högfrekventa nyord)”. Flera av dessa komplet-
teringsförslag får Malmgren ett  decennium senare 
själv möjlighet att genomföra då ordboksredak-
tionen i Göteborg, under just Malmgrens ledning, 
får ansvaret för uppdateringen av det svenska 
under laget. 

När det gäller de tvåspråkiga lexikonen är 
 tanken att de ska uppdateras i enlighet med de 
 revideringar som gjordes i den svenska orddata-
basen 2008–2011. Det som framstår som mest pro-
blematiskt med de tvåspråkiga lexikonen är bristen 
på dokumentation över och därmed avsaknaden 
av översyn i fråga om utbudet, omfånget och inte 
minst innehållet i de tvåspråkiga ordböckerna, 
dels i förhållandet till den svenska orddatabasen, 
dels i förhållande till varandra. Det  råder till ex-
empel stora olikheter mellan den  tryckta och den 
nät baserade versionen av ett och samma lexi kon 
(för ett exempel se paprika i (nord)kurdiskt lexi-
kon) och mellan de olika språkens lexi kon. De två-
språkiga lexikonens utformning och målgrupps-
anpassning diskuteras vidare i avsnitt 4.3.

TABELL 2. INFORMATIONS
KATEGORIER I LSL*

Formkategorier 
Stavning
Ordböjning

Uttal
Grammatisk kommentar

Innehållskategorier 
Ordförklaring
Sakupplysning

Synonymi/Antonymi
Bilder

Kontextbeskrivning 
Stil
Användningsområde

Syntaktisk beskrivning

Språkexempel
Meningar och menings-
fragment

Idiom
Sammansättningar

*  Efter Gellerstam (1999, s. 7).
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4.

Lexin som inlärningsresurs  
– en genomgång och 
 bedömning av ordbokens 
målgruppsanpassning
I det uppdateringsarbete som 2011 resulterade i 
den elektroniska versionen Lexins svenska  lexi kon 
(LSL 4) genomfördes många förändringar som var 
avsedda att förstärka ordbokens karaktär av inlär-
ningsordbok (Malmgren 2012, s. 456). I det följan-
de görs en utvärdering av målgrupps anpassningen 
av LSL 4, dels avseende lemmaurval, dels avseen-
de utformningen av ordboksartiklarna. Samtliga 
informationskategorier behandlas, i den ordning 
som de förekommer i ordboksartiklarna. I denna 
genomgång sammanställs rön från tidigare utvär-
deringar av LSL 4, dels en recension av ordboken 
i LexicoNordica (Loenheim 2012), dels ett antal 
studentuppsatser skrivna inom ramen för en pro-
blemlösningskurs i svenska som andraspråk, där 
studenterna – som också var verksamma  lärare i 
svenska som andraspråk – fick i uppgift att utvär-
dera presentationen av informationskategorierna i 
LSL 4. Studenternas analyser bygger på ett stick-
provsurval där ordboksartiklarna n–naturlig stu-
derades och ställdes i relation till motsvarande pre-
sentation i dels den tryckta upplagan Svenska ord 2, 
dels den jämförbara inlärningsordboken NoKSO. 
I avsnittet om betydelsebeskrivning i föreliggande 

rapport presenteras även rön från en studentupp-
sats i lexikografi som behandlar och jämför stick-
provsurvalen d–dagstidning respek tive p–pakt i 
LSL 4 och NoKSO (Loenheim 2011). 

4.1 Lemmauppsättningen  
i inlärningsordboken Lexin 
Mot bakgrund av vad som hittills framkommit om 
ordinlärning i ett andraspråk och ordbokens roll i 
denna process (kapitel 3) och om ett teoretiskt per-
spektiv på lemmaselektion i en inlärningsordbok 
(kapitel 3, särskilt 3.2) samt i relation till det som 
vi vet om konceptet Lexin (avsnitt 3.4), kan man 
konstatera att lemmauppsättningen i Lexins svens-
ka orddatabas har tagits fram på ett genomtänkt 
och kontrollerat sätt. Men det finns förstås anled-
ning att se över det underlag som Lexins lemma-
uppsättning har hämtats från. I Lexin  baserades 
den första lemmaselektionens empiriska underlag, 
i början av 1980-talet, på följande fyra kategorier 
av ord (Beijer & Fre Woldu 1997, s. 9, Gellerstam 
1999, s. 6): 



20

1.  ett frekvensbaserat skriftspråkligt basordför-
råd

2.  ett ”praktiskt” ordförråd hämtat ur ord index 
till ett antal läromedel för invandrarunder-
visning

3.  samhällsord, dvs. ord som behövs för att man 
som medborgare skall kunna orientera sig i 
det svenska samhället

4.  diverse vardagliga och talspråkliga ord och 
”svåra” ord enligt läsförståelseundersökningar

På det här sättet har man alltså skapat ett underlag 
med den typ av texter som innehåller den typ av 
ord som är viktiga att låta ingå och beskrivas i en 
inlärningsordbok för nybörjare. 

När det gäller det frekvensbaserade underlaget 
till ett skriftspråkligt basordförråd har man utgått 
från Allén (1977) Tiotusen i topp. En mer samtida 
källa som skulle kunna komplettera Tiotusen i topp 
är Kelly-listan, en lemmatiserad, frekvens baserad 
lista med ett svenskt basordförråd om 8 400 ord 
(Volodina & Johansson Kokkinakkis 2012). 
Korpu sen som listan excerperades ur innehöll ett 
omfattande textmaterial från webben och inklu-
derade till exempel mer talspråkliga textsamlingar 
från bloggar (Hult 2016, s. 146). Med ett sådant 
korpusunderlag skulle troligen sådana frekvent an-
vända talspråkliga ord som exempelvis jamen, jadå 
och japp upptäckas och bli föremål för potentiell 
lemmastatus. Ett annat för målgruppen särskilt 
relevant underlag skulle kunna vara nyheter på 
lätt svenska, eftersom det täcker in en frekvent och 
samtida basvokabulär. Det ska dock sägas att på 
det hela taget har inte basordförrådet förändrats i 
någon större utsträckning mellan 1977 och 2019, 
vilket högst troligt skulle bekräftas av en  jämförelse 
mellan Tiotusen i topp och Kelly-listan. Däremot 
skulle man kunna sortera bort en del ovanliga eller 
ålderdomliga ord. Ord som durkdriven, damasker 
och damast tillhör knappast basordförrådet och 
hör rimligen inte hemma i en inlärningsordbok 
för nybörjare (Loenheim 2012, s. 302).

Om kategorin innehållande ord från läromedel 
för invandrarundervisning finns inte heller  mycket 
att anmärka på (man bör dock kanske undvika 
ordet invandrarundervisning). Det är en relevant 
källa att använda sig av för Lexins ändamål. I 
 detta fall torde det inte vara någon större sak att 
ta fram en tillräckligt omfattande och användbar 

 korpus byggd på ett modernt underlag. Man  skulle 
 möjligen kunna vidga underlaget och vid sidan av 
aktuella sfi-material inkludera andra typer av läro-
medel och kanske även provunderlag. 

Den tredje kategorin ord, samhällsord, är en 
mycket viktig kategori för målgruppen (se avsnitt 
3.2). Det finns emellertid en del att fundera på 
vad gäller definitionen och urvalet av samhällsord. 
Gellerstam beskriver denna kategori av ord enligt 
följande: ”Direkt avsedda för målgruppen är också 
samhällsorden som ger kunskap om termer inom 
det svenska samhällets offentliga sektor” (Geller-
stam 1999, s. 5). I ovan uppställning har denna be-
skrivning omformulerats till ”ord som behövs för 
att man som medborgare skall kunna orientera sig 
i det svenska samhället”. Det visar sig dock att de 
ord som i Lexin faller under denna kategori är en 
mycket mer brokig samling ord än så (Dahl 1999, 
s. 49). Varför har till exempel ord som adjunkt, ad
dition och subtraktion kategoriserats som samhälls-
ord? Det är svårt att hitta en motivering som gör 
dem särskilt typiska för det svenska samhället. De 
torde snarare tillhöra föregående kategori ord, det 
vill säga läromedel, om någon. Goda, prototypiska 
exempel på samhällsord är i stället dagis, kommu
nalval och moms (Gellerstam 1999, s. 6). Samhälls-
orden är med detta sagt i behov av en stramare defi-
nition (förslagsvis i enlighet med Gellerstam 1999) 
och i det långa perspektivet förstås en kontinuerlig 
uppdatering (Loenheim 2012, s. 302). Ett viktigt 
underlag i tillägg till de befintliga i denna kategori 
skulle därför kunna vara myndighets texter. 

Behovet av den fjärde kategorin,  vardagliga och 
talspråkliga ord samt ”svåra” ord enligt läsförståelse-
undersökningar bekräftas av vad som redan fram-
kommit i avsnittet om lexikala svårigheter ur ett 
L2-perspektiv (avsnitt 2.1). Det empiriska under-
laget till denna kategori är dock i stort behov av 
uppdatering. När det gäller de vardagliga och tal-
språkliga orden kommer, som sagt, en modernare 
korpus som inkluderar texter av mer informell ka-
raktär att kunna fånga upp den här typen av ord. 
Eftersom talspråkliga ord är mycket värdefulla för 
målgruppen borde fler sådana (t.ex. redan nämnda 
jamen, jadå och japp) beredas utrymme i Lexin. 
Vid sidan av informella texter är talspråkskorpusar 
naturligtvis ett givet underlag. 

Beträffande de ”svåra” orden bör man  använda 
andra underlag än läsförståelseundersökningar 
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med L1-talare (från 1970-talet). Man bör dra  nytta 
av de senaste decenniernas flerspråkighetsforskning 
som uppmärksammar generella svårigheter vid 
ord inlärning i ett andraspråk, till exempel partikel-
verb och andra flerordsuttryck samt polysema ord 
såsom till synes genomskinliga sammansättningar 
(se vidare avsnitt 2.1). Det är i detta sammanhang 
värde fullt att man i Lexin ansatt många partikel-
verb och reflexivuttryck som lemman i LSL 4, och 
således gjort fraser som hålla av och komma ut res-
pektive klippa sig sökbara. Det är även förtjänstfullt 
att fler sammansättningar lemma ansatts (t.ex. 
panik ångest), men betydligt mer behöver göras i 
detta avseende. Många sammansättningar före-
kommer i nuläget bara som morfologiska språk-
prov. I de studentuppsatser som behandlar lemma-
urvalet n–naturlig nämns exempelvis problemet 
att nagellack, nappflaska och nationaldag anges 
som språkprov utan att förklaras. De har alltså be-
dömts som genomskinliga av ordboksredaktionen, 
men frågan är om de är genomskinliga för ord-
bokens målgrupp. Sammansättningar av detta slag 
behöver ses över. En del av dem kan behöva förkla-
ras, det vill säga få lemmastatus, utöver funktionen 
att utgöra morfologiska språkprov.

Nämnda fyra kategorier av ord är en rimlig ut-
gångspunkt för lemmaurval även i dag. Det man 
behöver göra är förstås, som redan förts fram, att 
ta reda på i vilken omfattning underlaget till res-
pektive kategori behöver fräschas upp och utvidgas 
eller begränsas. Oavsett vilken källa man använder 
är det först angeläget att skaffa sig god kännedom 
om hur materialet tagits fram och vilka texter som 
korpusarna är uppbyggda av. Man kan också fun-
dera på om det tillkommit någon ny kategori av 
ord eller typ av källa som bör tillföras de befintliga. 

En femte uppenbar ny kategori att inkludera i 
det empiriska underlaget är sökstatistik i form av 
frekvenssorterade listor på användarnas uppslag-
ningar i de olika lexikonen. Inför uppdateringen 
av Lexin 2008–2011 användes just sådana listor. 
Detta är ett exempel på hur användaren har fått 
en alltmer deltagande roll i lexikografiskt arbete 
nu för tiden, inte minst tack vare internetformatets 
möjligheter (Hult 2016, s. 10). En korpus innehål-
lande lexikonuppslagningar kan också användas 
som jämförelsematerial till de övriga korpusarna 
som används för lemmaurval. På så sätt kan man 
få perspektiv på vilka ord som faktiskt slås upp och 

till exempel få en uppfattning om huruvida mål-
gruppen slår upp de ord som inlärningsordboken 
är tänkt att täcka (se vidare Hult 2016, s. 76–77, 
140–142, 146–148).

I fallet med Lexin så finns det sedan länge ett sam-
manhang och givna ramar för ordbokens syfte och 
målgrupp och dessa kommer av allt att döma i stora 
drag att kvarstå även i framtiden. I syfte att fortsatt 
kvalitetssäkra lemmaurvalet till Lexin- ordböckerna 
är det sammanfattningsvis angeläget att se över det 
empiriska underlaget och komplettera det med mo-
dernare material i befintliga kategorier samt – inte 
minst – att lägga till ytterligare en kategori, näm-
ligen användarstatistik över lexikonuppslagningar. 

4.2 Enspråkigt lexikon:  
efter ordboksartikelns 
 informationskategorier 
Som redan framgått genomfördes många för-
ändringar i presentationen av ordboksartiklarnas 
informationskategorier i samband med uppdate-
ringen till LSL 4. I följande avsnitt presenteras och 
diskuteras de ingående informationskategorierna i 
ordboksartiklarna i LSL 4. Samtliga informations-
kategorier utvärderas, med avseende på deras mål-
gruppsanpassning. Informationskategorierna tas 
upp i den ordning som de kommer i artiklarna. 

I exempel 1 illustreras skillnaderna avseende 
ordboksartiklarnas struktur mellan de elektronis-
ka versionerna LSL 3 och LSL 4 med hjälp av ord-
boksartikeln nyckel.

De skillnader mellan LSL 3 och LSL 4 som 
framgår av exempel 1 kommer att beröras i föl-
jande genomgång och utvärdering av hur informa-
tionskategorierna presenteras i LSL 4.

4.2.1 Uppslagsordet/lemmatecknet
Uppslagsordet (lemmatecknet) presenteras i fet 
stil i LSL 4, liksom i LSL 3, se exempel 1. En skill-
nad mellan upplagorna är att också de idiom och 
idiomliknande fraser som förekommer inne i ord-
boksartiklarna ges i fet stil i LSL 4, till skillnad från 
i tidigare upplagor där de stod i kursiv stil, i likhet 
med språkproven. Fetstilsmarkeringen av  idiomen 
markerar på ett föredömligt sätt deras status som 
sublemman som följs av en betydelsebeskrivning. 
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Exempel 1
LSL 3             LSL 4

I en framtida uppdatering av Lexin är det önsk-
värt att komplettera lemmat med framförställd 
artikel, det vill säga att ange en eller ett framför 
uppslagsordet, såsom det ser ut i NoKSO, i stället 
för att bara visa genustillhörighet genom böjnings-
uppgifterna. Att användarna skulle vara betjänta 
av denna information framgår i en studie av Hult 
& LaBontee (2018, s. 23). Genusmarkering med 
en/ett används för övrigt redan i Lexins bildtema. 

I sammansatta ord är det en tjänst till använ-
daren att markera ordleden i lemmat med hjälp av 
ett lodstreck som visar sammansättningens struk-
tur. Sådana lodstreck fanns redan i de tryckta 
upp lagorna Svenska ord 2 och Svenska ord 3 samt 
i LSL 3, med undantag för sammansättningar 
där förledet utgörs av ett adverb eller en preposi-
tion, det vill säga järn|väg men omorganiserar 
(se även språk exemplet nyckel|roll i exempel 1). 
Till nät upp lagan LSL 4 har samtliga samman-
sättningar försetts med lodstreck som visar grän-
sen mellan ordleden, det vill säga järn|väg och 
 om|organiserar. Malmgren (2012, s. 457) konsta-
terar att det innebär en förbättring för användare 
med svaga kunskaper i svenska. Eftersom segmen-
tering av sammansättningar är en dokumenterad 

stötesten för inlärare av svenska (Holmegaard 
2007, Enström 2013b, s.  187–188; se även von 
Martens & Blensenius 2016) fyller lodstrecken i 
 sammansättningarna en viktig funktion. 

Det är också mycket värdefullt att partikelverb 
behandlas som lemman som kan slås upp som en 
fras, till exempel håller av, kommer ut och  skriver 
på.

4.2.2 Uttal: fonetisk skrift  
och uppläst uttal 
I LSL 4 kombineras fonetisk skrift och uppläst ut-
tal, vilket torde vara mycket gynnsamt för använ-
daren. Tillgången till uppläst uttal innebär inte att 
den visuella informationen i form av fonetisk text 
är överflödig utan de två informationssätten kan 
komplettera varandra (se vidare Lew 2015, refere-
rad i Hult 2016, s. 38). 

Den fonetiska skriften ges inom hakparentes 
direkt efter lemmat (se exempel 1) och man an-
vänder sig av en något förenklad form av fonetisk 
 notation som bygger på det svenska alfabetet i 
 stället för IPA-alfabetet. Loenheim (2012, s. 302–
303) disku terar detta vägval och ser det som en 
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princi piellt god av vägning, även om det i enskilda 
fall skulle kunna orsaka förvirring, till exempel när 
[u] och [o] får markera det svenska uttalet av <u> 
och <o>, som i pudel och pool, trots att <u> och 
<o> i många språk har ett annat ljudvärde, vilket 
även avspeglas i IPA-alfabetet. 

Ord som uttalas med grav accent markeras med 
en upphöjd 2:a före lemmat, långt ljud markeras 
med efterföljande kolon och huvudtrycket i fler-
staviga ord markeras med en punkt under den 
 betonade enheten: [²dạ:gdröm:er]. Bitryck marke-
ras inte i uttalsangivelserna, vilket  skulle kunna 
vara en nackdel för användaren. När det gäller 
instruktioner till användaren förklaras notations-
sättet före dömligt tydligt i användaranvisningen 
till ordboken. I LSL 4 infördes uttalsbeteckningar 
även för böjningsformer med ett uttal som av-
viker från uttalet av grundformen, till exempel 
 pluralformen datorer som har en annan betoning 
än dator (Loen heim 2012, s. 302–303; se även 
Malmgren 2012, s. 457).

Det är värdefullt för inläraren att kunna lyssna 
på hur orden uttalas, och uppläst uttal fanns redan 
i LSL 3. Men en brist som utan dröjsmål behöver 
åtgärdas, är att vissa ord fått fel betoning i ut talet. 
Bakgrunden till detta är att man lånat vissa inläs-
ningar från Svensk ordbok utgiven av Svenska Akade
mien (2009). I överföringen har man då av misstag 
implementerat inläsningen av exempelvis substan-
tivet korsar med huvudbetoning på andra stavelsen i 
stället för inläsningen av verbet korsar med huvud-
betoning på första stavelsen. Detta  gäller även orden 
basar, driver, mister, molar, pulsar, sonar, talar.2

4.2.3 Ordklass 
Vid alla lemman anges ordklasstillhörighet di-
rekt efter uttalsangivelserna (se exempel 1). Man 
kan dock ifrågasätta bruket av förkortningar, 
till exem pel subst., adj. och interj. för substantiv, 
adjek tiv och interjektion. Förkortningar av detta 
slag är inte nödvändiga i en elektronisk ordbok, 
eftersom den inte står under samma strikta krav 
på koncentration och omfångsbegränsning som 
en tryckt ordbok (även om utrymmet faktiskt är 

2. Tack till Emma Sköldberg, docent i svenska språket och medarbetare i LSL 4-redaktionen, som har förmedlat denna 
information. Informationen härrör i sin tur delvis från de uppsatser om Lexins målgruppsanpassning som lärare verksamma i 
svenska som andraspråk skrivit inom ramen för en universitetskurs i svenska som andraspråk.

begränsat även i en elektronisk ordbok, nämligen 
av skärmstorleken, se Lew in press). Särskilt i en 
inlärningsordbok finns det skäl att använda en så 
explicit notation som möjligt.

4.2.4 Böjning 
Böjningsuppgifter i en ordbok är i första hand till 
för att uppfylla produktiva behov (Tarp 2008, 
s. 243). LSL 4 är i huvudsak en receptionsordbok 
men ger också grundläggande vägledning när det 
gäller produktion. Därmed har böjningsuppgifter 
en given plats i ordboken.

I de tryckta upplagorna av Svenska ord och i den 
elektroniska versionen LSL 3 användes ett konden-
serat sätt att ange böjningsformer, men de har utö-
kats och presenteras med en mer explicit notation i 
LSL 4, se exempel 2:

Beträffande böjningsuppgifterna vid  substantiv 
framgår det i exempel 2 att de utökats i LSL 4 
med bestämd form pluralis (nycklarna) till de for-
mer som fanns i LSL 3, nämligen obestämd form 
singularis, bestämd form singularis och obestämd 
form pluralis (nyckel, nyckeln, nycklar). Komplet-
teringen utgör ett värdefullt tillskott. Som  redan 
nämnts skulle man emellertid kunna över väga att 
för tydlighetens skull skriva ut en/ett framför sub-
stantivets grundform, såsom görs i NoKSO. 

Den största förbättringen gäller dock angivelser-
na vid verb (se exempel 2). I LSL 3 användes en ge-
mensam angivelse för infinitiv- och imperativ-
formen. Utropstecknet inom parentes efter den  sista 
formen markerade att verbet kunde vara infinitiv 
(utan utropstecken) eller imperativ (med utrops-
tecken). Man kan ifrågasätta användar vän ligheten i 

Exempel 2
LSL 3
nyckel, nyckeln, nycklar
diskar, diskade, diskat, diska (!)

LSL 4
nyckel, nyckeln, nycklar, nycklarna
diskar, att diska, diskade, har diskat, är diskad, diska!
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en så dunkel notation (Loen heim 2012, s. 304). I 
LSL 4 har infinitiv- och imperativ formerna i stället 
skilts åt. Infinitivformen presenteras direkt efter 
uppslagsformen i presens. Där efter följer preteri-
tum, supinum, perfekt particip (ny form i LSL 4) 
och imperativ. Förutom perfektparticipformen är en 
annan nyhet de kompletterande småorden att, har 
och är framför infinitiv, supinum respektive per-
fektparticip. Med hjälp av dessa kan användaren 
lättare identifiera formerna. Notationen tydliggör 
dessutom hur man bildar olika tempus. 

Vid adjektiv anges böjningsform i neutrum och 
plural (t.ex. stort och stora till stor). Komparativ- 
och superlativformer anges bara vid oregelbundna 
adjektiv. Det är lite synd. Dessutom, som påpekas 
i en av de studentuppsatser som utvärderar LSL 4, 
är det något otydligt att komparativformerna pre-
senteras på samma rad som neutrum- och plural-
formerna (t.ex. stort, stora, större, störst till stor). 
Det hade varit mer användarvänligt att presentera 
komparativformerna separat (t.ex. på egen rad) och 
kanske till och med tydligt åtskilja de olika böj-
ningskategorierna med hjälp av rubriker. 

Det är användarvänligt att ordboken förser an-
vändaren med explicita böjningsuppgifter i  direkt 
anslutning till lemmat (se vidare Hult 2016, s. 38 f.). 

4.2.5 Betydelsemoment  
och betydelsebeskrivning 
Information om ett ords betydelse och använd-
ning kan presenteras i form av en definition, syno-
nym, exemplifiering, illustration eller översätt-
ning. Vanligen används en kombination av dessa 
i  ordböcker. Särskilt i inlärningsordböcker för 
nybörjare kan de olika sätten att förklara ett ord 
komplettera  varandra och understödja förståelsen 
av lemmat (Hult 2016, s. 39). Lexins ordböcker 
bygger på just denna kompletterande princip. 

I de följande avsnitten diskuteras presentatio-
nen av olika betydelsemoment, utformningen av 
definitioner och valet av synonymer i betydelse-
beskrivningen i LSL 4.

4.2.5.1 Betydelsemoment
Betydelsemomenten under lemmat presenteras på 
två olika sätt i LSL 4, beroende på vilket seman-
tiskt förhållande de har till varandra. När betydel-

serna är tydligt åtskilda används lexemsiffror, se 
exempel 3 som visar ordboksartikeln för lemmat 
packning.

Notationen med lexemsiffror är föredömligt tydlig. 
Men vid närbesläktade betydelser, till exem pel en 
grundbetydelse och en utvidgad, bildlig  betydelse, 
används en annan notation. I stället för lexem-
nummer följs förklaringen av grundbetydelsen då 
av en kommentar, till exempel ”även bildligt” eller 
”utvidgat” (på ny rad), varpå den bildliga betydel-
sen behandlas. Detta illustreras i ordboksartikeln 
nyckel (exempel 1), se även ordboksartikeln dags-
lända (exempel 4). 

Notationssättet tydliggör visserligen det seman-
tiska sambandet mellan betydelsemomenten, men 
andra språksinläraren skulle troligen vara mer be-
tjänt av en rakare guidning till de olika betydelse-
momenten. Numrerade betydelsemoment är i 
 detta hänseende mer lättillgängliga än svårtydda 
anmärkningar som ”även bildligt” (Loenheim 
2012, s. 306). En sådan lösning har valts i den 
jämförbara inlärningsord boken NoKSO. Kanske 
är det i en inlärningsordbok rimligt att låta ety-
mologiska samband stå tillbaka i presentationen 
till förmån för en så enkel och tydlig  presentation 

Exempel 4

Exempel 3
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som möjligt av de olika betydelse momenten. I 
samman hanget kan det också vara värt att  såsom 
Hult (2016, s. 40)  ställa frågan om en inlärnings-
ordbok för nybörjare bör begränsas till vissa grund-
betydelser eller täcka in så många betydelser som 
möjligt (se vidare Hulstijn & Atkins 1998, s. 17). 
Det är en balansgång att ge exakt och noggrann 
information, samtidigt som man behåller en läs-
vänlig utformning av arti keln. 

4.2.5.2 Definitioner
Definitioner kan utformas på olika sätt. För att 
de ska vara begripliga och användbara måste de 
anpassas efter målgruppens språkliga kompetens 
och kommunikativa behov. En ordbok avsedd att 
tillfredsställa receptiva behov skiljer sig exempel vis 
från en ordbok avsedd att tillfredsställa  produktiva 
behov. Till den nya upplagan, LSL 4 beslutade ord-
boksredaktionen att prioritera receptionsaspekten 
(att ge vägledning om ords betydelser) framför pro-
duktionsaspekten (att guida den som talar eller skri-
ver) i de fall då dessa krockar, eftersom ”man måste 
förstå ett ord innan man kan  använda det aktivt” 
(Malmgren 2012, s. 456). Denna syftes förklaring 
har betydelse för definitionernas utformning, efter-
som definitionerna i en receptionsordbok kan vara 
mer generella och mindre uttömmande än defini-
tionerna i en produktionsordbok, som behöver ge 
mycket mer omfattande och mer exakt informa-
tion (Hult 2016, s. 39; se vidare Atkins & Rundell 
2008, s. 410). I en före trädesvis receptionsinriktad 
inlärningsordbok är det dessutom motiverat att 
frångå vissa lexikografiska principer i betydelsebe-
skrivningen, i syfte att underlätta förståelsen. 

I arbetet med LSL 4 har redaktionen också haft 
den uttalade målsättningen att använda en kon-
trollerad definitionsvokabulär (Pálfi & Tarp 2009) 
där de ingående orden i definitionerna också före-
kommer antingen som uppslagsord eller som 
morfologiska exempel som kan slås upp (se Hult 
2016, s. 58). Dessutom har homonyma och poly-
sema ord i definitionerna i LSL 4 markerats med en 
siffra som hänvisar till rätt lemma eller betydelse-
moment, till exempel daggmask ’en mask (1) som 
lever i fuktig jord’. 

Ytterligare en förändring i LSL 4 är att förkla-
ringarna är skrivna i presensform. Eftersom upp-
slagsorden sedan tidigare står i presensform inne-

bär förändringen ökad konsekvens (Loenheim 
2012, s. 306). Presens som uppslagsform är ur-
sprungligen ett resultat av lärares uttalade önske-
mål, eftersom presensformen är den bästa kom 
ihåg-formen i undervisningen för dem som lär sig 
svenska, utifrån vilken övriga böjningsformer kan 
genereras (Gellerstam 1999, s. 8). 

Beträffande ordförklaringarnas utformning är 
frågan om syfte och målgruppsanpassning cen-
tral. Svensén (2004, s. 299) skriver i sin lexiko-
grafiska handbok att ordförklaringar naturligtvis 
måste vara innehållsligt korrekta men framhåller 
samtidigt att ”korrekthet är något relativt och kan 
uppnås på olika nivåer”. Han betonar att förkla-
ringarna måste ”anpassas efter ordbokens syfte och 
ta hänsyn till användarnas kompetens” (Svensén 
2004, s. 299). Användares svårigheter att ta till 
sig definitioner i ordböcker har påtalats i flertalet 
användarstudier (t.ex. Wikström 1991, s. 42–48, 
Nesi & Meara 1994 och Nesi 2000, refererade i 
Hult 2016, s. 41). I en inlärningsordbok som vän-
der sig till användare med begränsade kunskaper i 
det aktuella språket blir frågan om att lägga kor-
rektheten på rätt nivå särskilt central, eftersom in-
lärningen av nya ord (på ett nytt språk) sker stegvis 
och går från partiell till mer precis kunskap (Hen-
riksen 1999, s. 311; se även Lindberg 2007, s. 39, 
Enström 2013b, s. 176). 

I en jämförande studie av betydelsebeskrivning-
arna i de båda inlärningsordböckerna LSL 4 och 
NoKSO konstaterar Loenheim (2011) att det finns 
en inbyggd konflikt, när det gäller ord förklaringar, 
mellan precishet och tillgänglighet, eftersom precis-
het ofta sammanfaller med en högre grad av abstrak-
tion och därmed mer svårtillgäng liga  definitioner. 
Förklaringarna i LSL 4 är generellt kortare och mer 
abstrakta än dem i NoKSO, där orden förklaras med 
längre omskrivningar (Loenheim 2011). Skillnaden 
är till viss del resultatet av  olika förhållningssätt 
till  substituerbarhetsprincipen. Enligt principen om 
substi tuerbarhet ska en förklaring kunna sättas i det 
förklarade lemmats  ställe. Det innebär att huvud-
ordet i en ordförklaring  måste ha samma ordklass 
som det ord som definieras. Svensén (2004, s. 283–
284) framhåller att denna lexikografiska grundprin-
cip kan medföra att huvudordet i förklaringen får 
en så hög abstraktionsnivå att det framstår som mer 
svårförståeligt än det ord som ska förklaras. Detta 
gäller i synnerhet vid abstrakta substantiv. 
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LSL 4 följer substituerbarhetsprincipen strikt, 
i enlighet med gängse lexikografisk praxis. I 
kontrast till detta förhållningssätt framgår det i 
 förtexterna till NoKSO att redaktionen ibland 
prioriterat bort principen om substituerbarhet för 
att  kunna ge enklare förklaringar, till exempel om-
skrivning med när-sats vid vissa substantiv. Skill-
naden kan  illustreras med lemmat pacifism som 
i LSL 4 ges förklaringen ’ståndpunkten att län-
der ska lösa konflikter med fredliga medel’ (med 
det abstrakta huvudordet ståndpunkten) medan 
NoKSO väljer omskrivningen ’när man tycker 
att länder ska lösa konflikter med fredliga medel’ 
(se vidare Loenheim 2011, s. 6–7, 2012, s. 307). 
Ett annat illustrativt exem pel är förklaringen till 
lemmat instruktion som  inleds med ett abstrakt 
substantiv i LSL 4: ’anvisning om hur man ska göra 
ngt’ medan NoKSO väljer en omskrivning: ’när 
man talar om eller  visar hur man ska göra’. I ex-
empel 3 från LSL 4 såg vi vidare att dag slända i 
den utvidgade betydelsen förklaras ’kortlivad före-
teelse’ med företeelse som huvud ord. Lemmat sak-
nas i NoKSO. Likaså ges den bildliga betydelsen 
av nyckel en förhållandevis avancerad förklaring, 
nämligen ’verksamt medel’ med det  abstrakta be-
greppet medel som huvudord (exempel 1 i avsnitt 
4.2.1). I NoKSO presenteras den  bildliga betydel-
sen i stället i form av idiomet  nyckeln till något med 
den mer lättillgängliga betydelse beskrivningen 
’det  bästa sättet att få något’. 

Skillnaden i abstraktionsgrad har inte bara med 
substituerbarhetsprincipen att göra. Också när 
båda ordböcker följer substituerbarhets principen är 
huvudorden i definitionerna mer abstrakta i LSL 4 
än i NoKSO, vilket framgår av tabell 3 (Loenheim 
2011). Huvudorden har kursiverats i tabellen.

Tabell 3 illustrerar att definitionernas huvudord 
ligger på en högre abstraktionsnivå i LSL 4 (an
hängare, anordning, samlingspunkt) än i NoKSO 
(person, skiva, –). Med stor sannolikhet behöver 
användaren slå upp de abstrakta huvudorden i 
LSL 4. Dessutom är förklaringen till pacifist i LSL 4 
utformad på ett sådant sätt att användaren behöver 
gå vidare och slå upp ordet pacifism, såvida inte 
det illustrativa språkprovet – som pacifist avskydde 
hon våld – ger tillräcklig vägledning. NoKSO ger i 
stället en lättillgänglig definition (utan språkprov) 
som troligen ger en mer direkt väg till förståelse 
(Loenheim 2011, s. 7–8; se även Loenheim 2012, 
s. 307–309). Ett liknande hänvisningsexempel tas 
upp i en av studentuppsatserna från problemlös-
ningskursen i svenska som andraspråk, nämligen 
lemmat naprapat där definitionen ’person som 
 ägnar sig åt naprapati’ innebär en hänvisning 
vidare till lemmat naprapati som förklaras ’en 
medicinsk behandlingsmetod där rygg och leder 
behandlas med tryck (1), massage o.d.’ I NoKSO 
ges i stället en direkt förklaring till ordet naprapat: 
’en person som har till yrke att massera ryggen och 
muskler, till exempel för att ta bort värk’. Napra
pati behandlas inte i ordboken.

Den högre abstraktionsgraden i LSL 4,  jämfört 
med NoKSO, yttrar sig också i mer komplexa 
grammatiska konstruktioner, till exempel passiv i 
stället för aktiv form samt particip där NoKSO väl-
jer relativsats i ordförklaringarna. Detta  illustreras 
i tabell 4 (kursiveringen är tillagd).

Av tabell 4 framgår att ordförklaringarna i 
LSL 4 är mer koncentrerade än förklaringarna i 
NoKSO. Koncentrationen uppnås genom passiv 
form (t.ex. ’saker som packats’) och participformer 
(t.ex. ’en maträtt av gräddad deg’) där NoKSO 

TABELL 3. DEFINITIONERNAS HUVUDORD – JÄMFÖRELSE MELLAN 
 INLÄRNINGS ORDBÖCKERNA LSL 4 OCH NoKSO

LSL 4 (2011) NoKSO (2001)
pacifist anhängare av pacifism en person som tycker att man aldrig ska använda 

våld och som vägrar bära vapen
packning* anordning som tätar mellan två ytor (i vattenkra-

nar o.d.)
en skiva som finns i t.ex. en vattenkran för att den 
ska vara tät

dagcentral samlingspunkt i många kommuner för äldre och 
funktionshindrade med möjlighet till motion och 
andra aktiviteter

Ej lemmaansatt

* Endast ett av två betydelsemoment citeras i denna tabell.
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väljer  längre omskrivningar med aktiv form och 
relativsats (’det som man lägger i till exempel en 
väska …’). Definitionerna i LSL 4 blir därmed 
mindre pratiga, men frånvaron av aktörer, till-
sammans med förekomsten av participformer av 
relativt abstrakta verb (gräddad, förpackat), bidrar 
till att göra förklaringarna förhållandevis abstrakta 
och svårtillgängliga (Loenheim 2011, s. 8, 2012, 
s. 308–309). 

Det är motiverat att ställa frågan om definitio-
nerna i LSL 4 är för svåra med tanke på att ord-
bokens målgrupp är inlärare av svenska, även om 
den höga abstraktionsgraden i definitionerna till 
viss del kompenseras med illustrativa språkprov (se 
vidare avsnitt 4.2.7.3). Definitionerna i NoKSO 
framstår som betydligt mer lättillgängliga för den 
avsedda målgruppen.

Utöver principiella skillnader avseende substi-
tuerbarhetsprincipen och den syntaktiska utform-
ningen av ordförklaringarna noteras en allmän 
tendens att LSL 4 använder svårare ord och ut-
tryckssätt i ordförklaringarna än NoKSO, där 
konkretionen prioriteras. Under lemmat dagord-
ning förekommer i ordförklaringen  sammanträde 
i LSL 4 och möte i NoKSO. I förklaringen till 
lemmat pakethållare nämner LSL 4 last, medan 
NoKSO omtalar ett paket/en väska. Lemmat dags-
böter förklaras som en typ av böter i LSL 4, medan 
NoKSO använder pengar som huvudord i förkla-
ringen (Loenheim 2011, s. 10). 

Sammanfattningsvis har ordboksredaktionen 
gjort många förbättringar som lett till tydligare be-
tydelsebeskrivningar i LSL 4, men man skulle kun-
na nå ännu längre i målgruppsanpassningen med ett 
friare förhållningssätt till vissa lexikografiska princi-
per som har med precishet att göra. Det framstår 

som något paradoxalt att e-ord boken LSL 4, som 
inte står under lika strikta omfångsbegränsningar 
som pappersordboken, prioriterar koncentrerade 
definitioner medan den tryckta ordboken NoKSO 
trots mer definitiva omfångs begränsningar väljer 
längre omskrivningar i sina ord förklaringar (Loen-
heim 2011, s. 8, 2012, s. 309).

4.2.5.3  Synonymer i  
betydelsebeskrivningen
Utöver definitioner kan synonymer användas – en-
samma eller tillsammans med en definition – för 
att visa lemmats betydelse. Synonymer är sällan 
helt ekvivalenta (se till exempel Enström 1996, 
s. 24) men kan användas i de fall då kraven på 
 semantisk precision inte är så högt ställda (Svensén 
2004, s. 269). I samband med uppdateringen till 
LSL 4 kompletterades många ordförklaringar med 
en syno nym. I anvisningarna till Lexin-ordböcker-
na motiveras valet att komplettera definitioner 
med synonymer med att synonymerna ökar chan-
sen att användaren ska förstå ordet utan att behöva 
slå upp det i en tvåspråkig ordbok. Dessutom till-
för synonymen ett ord till användarens aktiva ord-
förråd (Om Lexinordböckerna 2011). Ett exempel 
på en definition som också innehåller en synonym 
förekommer i förklaringen under lemmat pack-
ning i LSL 4, nämligen ’saker som packats, baga-
ge’, där bagage utgör en kompletterande synonym 
till  definitionen. Kompletteringen med synonymer 
till definitionerna innebär en god tjänst till använ-
daren. Men i de fall då en eller flera synonymer 
ensamma ska förklara ett ords betydelse ställs det 
höga krav på valet av synonym. När det gäller så-
dana regel rätta synonymförklaringar bör de endast 

TABELL 4. FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DIATES OCH PARTICIP – JÄMFÖRELSE 
 MELLAN DEFINITIONER I INLÄRNINGSORDBÖCKERNA LSL 4 OCH NoKSO 

LSL 4 (2011) NoKSO (2001)
packning saker som packats, bagage det som man lägger i t.ex. en väska när man ska 

åka någonstans
paj en maträtt av gräddad deg med fyllning en maträtt som man bakar i en form med deg i 

botten och frukt, bär eller kött inuti
paket något som är förpackat eller inslaget något som man har lagt i en kartong eller lagt 

 omslagspapper omkring
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bestå av ord ”som kan förväntas vara mer kända för 
användarna än det uttryck som skall förklaras” 
(Svensén 2004, s. 271). 

Loenheim (2011, 2012) ger exempel där synony-
merna i LSL 4 är förhållandevis svåra, till  exem pel 
när frasen (sitt) pick och pack förklaras med ’(sina) 
tillhörigheter, (sitt) bagage’.3 Båda synony merna 
uppfyller visserligen kravet på att syno ny men ska 
vara enklare än lemmat, men det rör sig ändå om 
relativt svåra ord som kan ge upphov till en  onödigt 
lång konsultationskedja (tillhörigheter hänvisar till 
’föremål som tillhör någon’ och före mål hänvisar i 
sin tur till ’konkret objekt, sak’). Vidare förklaras 
lemmat pack (1) i LSL 4 med syno nymen ’slöd-
der’, som inläraren troligen behöver slå upp. An-
vändaren möts då av förklaringen att slödder är 
’människor som många föraktar eller ser ner på’. 
I den jämförbara inlärningsordboken NoKSO är 
 ordförklaringen under lemmat pack i stället for-
mulerad som en definition: ’människor som man 
tycker är mycket mindre värda än andra’, vilket 
torde ge en rakare väg till förståelsen av lemmat. 

Samma mönster noteras för lemmat pakt som 
i LSL 4 förklaras med enbart en relativt svår syno-
nym, ’avtal’. Om man går vidare och slår upp ordet 
avtal ges förklaringen ’(rättsligt bindande) överens-
kommelse, uppgörelse’. I NoKSO ges i stället en 
utförligare förklaring till pakt som är uppbyggd 
kring närsynonymen överenskommelse: ’en över-
enskommelse mellan till exempel länder om att 
samarbeta i krig’. Med hjälp av sammanhanget 
(länder – samarbeta – krig) får användaren därmed 
en mer direkt väg till förståelsen av lemmat. Ett 
annat lemma som förklaras med svåra synonymer 
i LSL 4 är packe med synonymförklaringen ’bunt, 
trave’. NoKSO väljer även i detta fall en definition: 
’en mängd av något som ligger tätt tillsammans’, 
vilket i sammanhanget är att föredra (Loenheim 
2011, s. 9, 2012, s. 307). Ytterligare ett exempel där 
svåra synonymer får illustrera betydelsen i en syno-
nymförklaring i LSL 4 är ’begagnar, tar i anspråk’ 
till lemmat använder (Hult 2016, s. 215). 

Sammanfattningsvis fyller synonymerna i LSL 4 
en funktion som komplement till  definitionerna, 
men de regelrätta synonymförklaringarna i ord-
boken, där en eller flera synonymer ensamma ska 
förklara uppslagsordet, är mycket sårbara och ger i 

3.  Detta betydelsemoment finns inte representerat i NoKSO.

vissa fall otillräcklig vägledning. Det är av största 
vikt att använda enkla synonymer i synonym-
förklaringen, så att användaren inte behöver 
genom gå en lång konsultationskedja för att nå 
fram till betydelsen hos det ord som hen ursprung-
ligen behövde slå upp (Loenheim 2011, s. 9, 2012, 
s. 306–307). 

4.2.6 Antonymer
Förekomsten av motsatsord eller antonymer i ord-
boken motiveras i användaranvisningen på samma 
sätt som de synonymer som kompletterar definitio-
nerna. För det första kan antonymerna underlätta 
förståelsen av lemmat, eftersom man med hjälp av 
en bekant antonym kan räkna ut uppslagsordets 
betydelse. Så kan exempelvis antonymen barn 
underlätta förståelsen av uppslagsordet vuxen. 
För det andra kan antonymerna betraktas som en 
 bonus, ett tillskott till användarens ordförråd (Om 
Lexinordböckerna 2011). Att samtidigt lära sig ett 
ord och dess antonym(er) är ett strukturerat sätt att 
närma sig ordinlärning som överensstämmer väl 
med hur det mentala lexikonet är organiserat (se 
Enström 2013b, s. 180–181).

4.2.7 Språkexempel 
Språkexemplen eller språkproven har en viktig 
roll i ordboken och kan definieras som ”fraser 
(eller sammansättningar och avledningar) som 
 återges inom ramen för en ordboksartikel och 
som innehåller uppslagsordet och har till uppgift 
att illustrera det i någon av dess betydelsenyanser 
 eller användningar” (Malmgren 1994, s. 108). Det 
handlar med andra ord om att illustrera uppslags-
ordets användning i kontext.

B. T. Sue Atkins och Michael Rundell (2008) 
presenterar tre kriterier som de bedömer ringar in 
det goda språkprovet. Språkproven ska vara 1) ty-
piska och naturliga, 2) informativa och 3) begrip-
liga. Hults (2010, s. 211) uttolkning är att natur-
lighet ses som ett intuitivt kriterium medan 
typiskheten är lättare att mäta; den användning 
som illustreras ska närmare bestämt vara frekvent. 
Kravet på informativa språkprov handlar om att de 
ska komplettera definitionen och bidra till förstå-
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elsen av uppslags ordet. Kriteriet om begriplighet 
innebär att svåra och tvetydiga ord bör undvikas i 
språkproven (se vidare Atkins & Rundell 2008, 
s. 458–461).

Väl utformade språkprov är ett betydelsefullt 
komplement till definitionerna, inte minst i en 
inlärningsordbok. Som Malmgren (2012, s. 460) 
påtalar kan de bidra mer till förståelsen av lem-
mat än själva definitionen (se även Kilgariff m.fl. 
2008, s. 425). På annat ställe motiverar Malmgren 
m.fl. språkprovens centrala roll i inlärningsord-
boken med att det kan vara svårt att ge en enkel 
definition som är förståelig för användare med ett 
begränsat ordförråd (Hult m.fl. 2010, s. 807). För-
utom att understödja definitionerna bidrar språk-
proven även med encyklopedisk information. 
Dessutom fyller språkexemplen en viktig funktion 
när det gäller produktion, eftersom de visar hur 
uppslagsorden kan användas i kombination med 
andra ord för att bilda sammansättningar, fraser 
och uttryck (Hult & LaBontee 2018, s. 23). Kil-
gariff m.fl. (2008, s. 425, 431) framhåller att man 
särskilt i elektroniska ordböcker bör prioritera rik-
ligt med språkprov och att man med fördel kan 
länka  lemmat till en be arbetad korpus där man 
kan se flera språkexempel på hur lemmat används 
i kontext. 

Flera studier visar att inlärare lagrar till omfånget 
mindre enheter i sina mentala lexikon än moders-
målstalare. Eftersom de lagrar färre färdiga uttryck 
och fraser är de i högre grad än modersmålstalare 
hänvisade till att bygga ihop yttranden kompositio-
nellt, vilket leder till ett mindre idiomatiskt språk-
bruk (Wray 2002, s. 206–209, 2008, s. 19, Ekberg 
2013, s. 269–273; se även Prentice & Sköldberg 
2010, s. 30–31). Slutsatsen blir att  inlärare i hög 
grad är hjälpta av fraser, uttryck och exempel-
meningar, inte bara för receptionens utan också för 
produktionens skull. Språkexempel av olika slag 
spelar således en avgörande roll i inlärningsordbo-
ken. I LSL 4 förekommer två typer av språkexem-
pel: morfologiska språkprov (dvs. sammansätt-
ningar) och syntaktiska språkprov. Därut över 
förekommer idiomatiska uttryck (vilka behandlas 
som en egen kategori, se avsnitt 4.2.9 i denna rap-
port). Språkprovens plats i ordboksartiklarna 
framgår i ordboksartikeln nyckel (exempel 1 i av-
snitt 4.2.1) och åskådliggörs dessutom i det följan-
de med hjälp av ordboksartikeln skog:

Ordboksartikeln skog visar att språkproven presen-
teras på ett åskådligt sätt. De morfologiska exem plen 
är samlade under rubriken ”Sammansättningar”, 
och de syntaktiska språkproven ges i form av exem-
pelmeningar och fraser under  rubriken ”Exempel”.

4.2.7.1 Morfologiska exempel
Till LSL 4 har ordboken utökats med fler samman-
sättningar och avledningar. Syftet med de morfo-
logiska exemplen är både att underlätta förståelsen 
av uppslagsordet (dvs. receptionsaspekten) och att 
ge exempel på hur det enkla ordet tillsammans 
med ett annat ord kan bilda en sammansättning 
(dvs. produktionsaspekten). När det gäller produk-
tionsaspekten ger de morfologiska språkproven i 
ordboken information om eventuell samman-
sättningsfog och eventuella förändringar av det 
grundord som bildar förled (t.ex. gata > gatubelys
ning). I ordboksartikeln skog ges de morfologiska 
språk exemplen skogsdunge, barrskog och lövskog. 
Ordboksartikeln nyckel (exempel 1) innehåller 
tre morfologiska språkprov till  grundbetydelsen 
(nyckel knippa, bilnyckel, dörrnyckel) samt två 
språkprov till den utvidgade betydelsen (nyckel
person, nyckel roll).

4.2.7.2 Syntaktiska exempel
Även de syntaktiska språkexemplen har utökats och 
uppgår i LSL 4 till i genomsnitt ett språkexempel 
per uppslagsord. Man har också strävat efter kon-

Exempel 5
LSL 4 (2011)
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kre tiserande språkexempel där man så att säga 
”sätter en scen”. Därför har man i stor utsträckning 
valt levande språkprov framför döda. Det innebär 
att man valt hela satser framför infinitivfraser 
(Malmgren 2012, s. 460). I ordboksartikeln 
 nyckel ges i LSL 4 det syntaktiska språkprovet han 
vred om nyckeln och öppnade dörren, vilket ersatte 
infinitiv frasen vrida om nyckeln i LSL 3 (se exem-
pel 1 i avsnitt 4.2.1). Lemmat skog exemplifieras 
med meningen hon tycker om att ströva i skogen. Att 
använda hela meningar där orden ges ett tydligt 
sammanhang är särskilt viktigt i en inlärningsord-
bok (se vidare Hult 2016, s. 43).

4.2.7.3 Språkproven i LSL 4 – några 
 exempel i jämförelse med NoKSO
Malmgrens (2012, s. 460) antagande om att språk-
exemplen kan hjälpa användare mer än ”en kanske 
abstrakt definition” torde i hög grad gälla LSL 4, 
eftersom den, som redan konstaterats, innehåller 
förhållandevis abstrakta definitioner. Språkexemp-
len är däremot i allmänhet konkreta och tydliga. 
Detta illustreras i tabell 5 där vi återvänder till 
lemman som i avsnitt 4.2.5.2 konstaterades ha 
 abstrakta eller svårtillgängliga  definitioner i LSL 4. 
I tabellen presenteras de morfologiska och syntak-
tiska språkexempel som förekommer till dessa 
uppslagsord. För att man ska kunna se hur defi-
nition och språkexempel samverkar, upprepas här 
de definitioner som tidigare presenterats. Liksom i 
avsnittet om betydelsebeskrivning används inlär-
ningsordboken NoKSO som jämförelsematerial.

I avsnittet om betydelsebeskrivning konstatera-
des en förhållandevis hög abstraktionsnivå i defini-
tionerna i LSL 4, medan NoKSO kännetecknas av 
mer konkreta definitioner. Som framgår av tabell 5 
kompletteras emellertid många av de abstrakta de-
finitionerna i LSL 4 med illustrerande språkprov. 
Detta gäller exempelvis lemmat dagslända där 
definitionen ’kortlivad företeelse’ till den bildliga 
betydelsen kompletteras med språkprovet många 
trodde att festivalen bara var en dagslända, men nu 
arrangeras den för tjugonde gången. Ordet finns inte 
som uppslagsord i NoKSO. 

Ett annat exempel är lemmat instruktion som i 
LSL 4 har en definition som innehåller ett abstrakt 
huvudord: ’anvisning om hur man ska göra något’ 
(se tabell 5). Definitionen följs av ett morfologiskt 

språkprov, instruktionsbok, och två illustrerande 
syntaktiska språkprov: Följ instruktionerna noga 
när du installerar programmet! respektive elever
na fick tydliga instruktioner om hur de skulle gå till 
väga. Med hjälp av språkproven ökar sannolikhe-
ten att användaren förstår uppslagsordet. NoKSO 
ger en mer konkret förklaring, uppdelad på två 
betydelsemoment. Till den första definitionen ’en 
text eller bild som talar om eller visar hur man ska 
göra’ ges språkprovet Följ instruktionen så går det 
lättare att koppla in datorn. Definitionen till det 
andra betydelsemomentet ’när man talar om eller 
visar hur man ska göra’ följs av språkprovet Han 
fick instruktioner av sin lärare. 

Definitionen till lemmat pacifist i LSL 4, ’an-
hängare av pacifism’, är i själva verket en  hänvisning 
till pacifism (se tabell 5). Användaren behöver 
alltså gå vidare och slå upp ordet pacifism, eftersom 
sannolikt inte heller språkprovet som pacifist av
skydde hon våld ger tillräcklig vägledning. NoKSO 
har valt en helt annan lösning med en direkt och 
uttömmande definition som inte följs av något 
språkprov: ’en person som tycker att man aldrig 
ska använda våld och som vägrar att bära vapen’. 

Tabell 5 visar också att båda betydelsemomen-
ten under packning ges abstrakta förklaringar i 
LSL 4 och konkreta i NoKSO. I båda  ordböckerna 
används ett illustrativt språkprov vardera till de 
två betydelsemomenten. En skillnad mellan dem 
är att LSL 4 har med nyckelordet resa i språk-
provet till det första betydelsemomentet: Ta bara 
lätt packning med dig på resan!, vilket konkreti-
serar definitionen ’saker som packats, bagage’. I 
NoKSO finns nyckelordet resa i stället med i själva 
definitionen ’det som man lägger i till exempel en 
väska när man ska resa någonstans’ medan språk-
provet lyder Han hade en tung packning på ryggen. 
Definitionen till det  andra betydelsemomentet är 
som  redan  konstaterats mycket abstrakt i LSL 4 
och konkret i NoKSO där nyckelordet vatten
kran finns med, men båda använder  illustrativa 
och snarlika språkprov, som tydligt visar att 
 packningen finns i en kran. 

Beträffande uppslagsordet paj (tabell 5) an-
vänder LSL 4 en mer komplicerad konstruktion 
med perfektparticip i definitionen (’en maträtt av 
 gräddad deg med fyllning’) medan NoKSO väl-
jer en längre definition i aktiv form (’en maträtt 
som man bakar i en form med deg i botten och 
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TABELL 5. ABSTRAKTA DEFINITIONER SOM ÄR  
KOMPLETTERADE MED SPRÅKEXEMPEL I LSL 4

Lemma LSL 4 (2011) NoKSO (2001)
dagslända definition en insekt som lever högst några dagar

<även bildligt> kortlivad företeelse
Ej lemmaansatt

syntaktiskt 
språkprov

(till bildlig betydelse) många trodde att 
festivalen bara var en dagslända, men 
nu arrangeras den för tjugonde gången

instruktion definition anvisning om hur man ska göra något 1. en text eller bild som talar om eller visar hur 
man ska göra
2. när man talar om eller visar hur man ska göra

morfo-
logiskt 
språkprov

instruktions|bok -

syntaktiskt 
språkprov

Följ instruktionerna noga när du 
installerar programmet!
eleverna fick tydliga instruktioner om hur 
de skulle gå till väga

(till 1): Följ instruktionen så går det lättare att 
koppla in datorn
(till 2): Han fick instruktioner av sin lärare

pacifist definition anhängare av pacifism en person som tycker att man aldrig ska 
 använda våld och som vägrar bära vapen

syntaktiskt 
språkprov

som pacifist avskydde hon våld -

packning definition 1. saker som packats, bagage
2. anordning som tätar mellan två ytor

1. det som man lägger i t.ex. en väska när man 
ska resa någonstans 
2. en skiva som finns i t.ex. en vattenkran för att 
den ska vara tät

syntaktiskt 
språkprov

(till 1) Ta bara lätt packning med dig på 
resan!
(till 2) kranen droppade, så han fick byta 
packning

(till 1): Han hade en tung packning på ryggen
(till 2): Om kranen droppar kan det vara fel på 
packningen

paj definition en maträtt av gräddad deg med fyllning en maträtt som man bakar i en form med deg i 
botten och t.ex. frukt, bär eller kött inuti

morfo-
logiskt 
språkprov

paj|deg
äppel|paj
ost- och skink|paj

äppelpaj
köttfärspaj

paket definition något som är förpackat eller inslaget
   <även bildligt> helhet som består av 
flera delar

1. något som man har lagt i en kartong eller lagt 
omslagspapper omkring 
2. flera delar som hör ihop

morfo-
logiskt 
språkprov

(till grundbetydelsen):
cornflakes|paket 
tvättmedels|paket

(till bildlig betydelse):  
paket|lösning 
paket|pris
kris|paket
åtgärds|paket

(till 2) skattepaket, paketlösning

syntaktiskt 
språkprov

(till grundbetydelsen): de slog in 
julklapparna i fina paket
hon fick många paket på sin födelsedag

(till 1): Hur många paket kaffe går det åt varje 
vecka?
Hon fick alltid många paket på sin födelsedag
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till exempel frukt, bär eller kött inuti’). I båda 
ordböckerna används sammansättningar som 
språkexempel till paj (äppelpaj, pajdeg och ost och 
skinkpaj i LSL 4 respektive äppelpaj och köttfärspaj 
i NoKSO). Däre mot förekommer inget syntak-
tiskt språkprov, vilket är synd. Med ett syntaktiskt 
språkprov kunde matlagningsscenen konkretise-
ras, till exempel Han lade degen och äppelskivorna i 
formen och ställde in pajen i ugnen.

Grundbetydelsen under lemmat paket  förklaras 
med svårtillgängliga participformer i LSL 4 ’något 
som är förpackat eller inslaget’ medan NoKSO 
väljer en längre och mer konkret definition:  ’något 
som man har lagt i en kartong eller lagt omslags-
papper omkring’ (se tabell 5). LSL 4 förser använ-
daren med två morfologiska och två syntaktiska 
språkprov till den grundläggande betydelsen,  vilket 
ger användaren god hjälp. Sammansättningarna 
cornflakespaket och tvättmedelspaket får illustrera 
betydelsen ’förpackning’ medan de syntaktiska 
språkproven får illustrera inslagna paket: de slog 
in julklapparna i fina paket; hon fick många paket 
på sin födelsedag. I NoKSO ges inga morfologis-
ka språkprov till grundbetydelsen, men betydelsen 
åskådliggörs i två syntaktiska språkprov: Hur 
många paket kaffe går det åt varje vecka? respektive 
Hon fick alltid många paket på sin födelsedag. Den 

bildliga betydelsen konkretiseras av inte mindre 
än fyra sammansättningar i LSL 4 paketlösning, 
paketpris, krispaket och åtgärdspaket. I NoKSO ges 
sammansättningarna skattepaket och paketlösning. 
Ingen av ordböckerna ger några syntaktiska språk-
prov till den bildliga betydelsen.

Sammanfattningsvis visar tabell 5 att många 
av de lemman som ges abstrakta definitioner i 
LSL 4 är försedda med illustrativa språkprov som 
underlättar förståelsen. Även NoKSO presenterar 
många språk exempel till sina mer lättillgängliga 
definitioner. Men en del lemman med abstrakta 
förklaringar i LSL 4 saknar språkprov. Detta illus-
treras i tabell 6.

I tabell 6 kan vi se att lemmat dagcentral (för 
övrigt ett av ordbokens samhällsord) saknar språk-
prov. Detsamma gäller lemmat pacifism, där den 
abstrakta definitionen får stå för sig själv. Inget av 
dessa ord är lemmaansatta i NoKSO. Även lemmat 
pakethållare saknar språkprov i LSL 4, men an-
vändaren får ändå bästa guidningen till förståelse 
av ordet genom länkningen till en bild. NoKSO 
tillhandahåller en konkret utformad definition 
utan språkprov eller illustration. I de student-
uppsatser som utvärderar LSL 4 (och som be-
handlar ordboksintervallet n–naturlig) anges att 
språkprov saknas även till uppslagsorden nafsar, 

TABELL 6. LEMMAN SOM HAR ABSTRAKTA DEFINITIONER I LSL 4  
OCH SOM SAKNAR SPRÅKEXEMPEL

Lemma LSL 4 (2011) NoKSO (2001)
dagcentral definition samlingspunkt i många kommuner för 

äldre och funktionshindrade med 
möjlighet till motion och andra 
aktiviteter

Ej lemmaansatt

morfologiskt 
språkprov

-

syntaktiskt språkprov -
pacifism definition ståndpunkten att länder ska lösa 

konflikter med fredliga medel
Ej lemmaansatt

morfologiskt 
språkprov

-

syntaktiskt språkprov -
pakethål-
lare

definition plats för last baktill på en cykel + BILD en plats baktill på en cykel där man kan 
sätta fast t.ex. ett paket eller en väska

morfologiskt 
språkprov

- -

syntaktiskt språkprov - -
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naprapat, naprapati och nattar. Språkprov till 
dessa hade fyllt en viktig, klargörande funktion.

Som diskuterades i avsnitt 4.2.5.3 förekommer 
det relativt svåra synonymförklaringar i LSL 4. I 
samband med sådana är användaren betjänt av 
illu strerande språkprov. I tabell 7 redovisas morfo-
logiska och syntaktiska språkprov till de lemman 
med synonymförklaringar i LSL 4 som presentera-
des i detta avsnitt. Definitioner och språkprov från 
NoKSO finns även här med som jämförelse.

Det första exemplet i tabell 7 visar ett lemma 
med en abstrakt synonymförklaring som konkreti-

seras genom flera språkexempel i LSL 4. Betydelse-
beskrivningen ’begagnar, tar i anspråk’ under 
lemmat använder kompletteras med inte mindre 
än tre syntaktiska språkexempel. Först ges ett pro-
totypiskt exempel för den enkla konstruktionen 
någon använder något, nämligen Använd alltid 
bilbältet!. Därefter illustreras konstruktionen att 
någon använder något till något (med en underför-
stådd agent): pengarna ska användas till en studie
resa. Även det sista exemplet illustrerar denna kon-
struktion, men det är inte helt uppenbart vad detta 
avancerade exempel tillför till de övriga: plutoni

TABELL 7.SPRÅKPROV TILL SYNONYMFÖRKLARINGAR I LSL 4
Lemma LSL 4 (2011) NoKSO (2001)
använder definition begagnar, tar i anspråk ta och få hjälp av något när man gör något

morfologiskt 
språkprov

- -

syntaktiskt språk-
prov

Använd alltid bilbältet!
pengarna ska användas till en 
studieresa
plutonium kan användas som 
material till en atombomb

Använd (= ta) inte för mycket schampo!
Många använder (= arbetar med) dator i 
jobbet
Hon använder (= säger eller skriver) många 
konstiga ord

pack (1) definition slödder <starkt nedsättande> människor som man tycker är mycket 
mindre värda än andra 

morfologiskt 
språkprov

- -

syntaktiskt språk-
prov

- -

pack (2) definition - Ej lemmaansatt
morfologiskt 
språkprov

-

syntaktiskt språk-
prov

-

idiom (sitt) pick och pack
definition (sina) tillhörigheter, (sitt) bagage

packe definition bunt, trave en mängd av något som ligger tätt 
tillsammans

morfologiskt 
språkprov

tidnings|packe -

syntaktiskt språk-
prov

- en packe kataloger

pakt definition avtal en överenskommelse mellan t.ex. länder 
om att samarbeta i krig

morfologiskt 
språkprov

försvars|pakt 
icke-angrepps|pakt

-

syntaktiskt språk-
prov

- -
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um kan användas som material till en atombomb. 
NoKSO gör bruk av ett enklare definitionsformat, 
kompletterat med tre lättillgängliga syntaktiska 
språkprov. 

Synonymförklaringen ’slödder’ med stilkommen-
taren <starkt nedsättande> under pack (1) i LSL 4 
ges inget språkprov, vilket är beklagligt. NoKSO 
presenterar inte heller något språkprov, men ord-
boken ger en längre, mer lättillgänglig definition. 
Under pack (2) presenterar LSL 4 även idiomet 
(tillika sublemmat) (sitt) pick och pack som för-
klaras ’(sina) tillhörigheter, sitt bagage’. Inte heller 
i detta fall ges något språkprov till synonymförkla-
ringen. Idiomet saknas i NoKSO. 

Den abstrakta synonymförklaringen till  lemmat 
packe kompletteras med ett morfologiskt språk-
prov i LSL 4. Förutom definitionen ’bunt, trave’ 
 förses användaren med sammansättningen tid
ningspacke. Något syntaktiskt språkprov föreligger 
inte. NoKSO ger en mer konkret definition och 
väljer frasen en packe kataloger som språkprov. 
Sammansättningen i LSL 4 ger upplysningar om 
sammansättningsfogen (dvs. information för pro-
duktion), men ur receptionshänseende hade det 
varit att föredra om LSL 4 valt samma format som 
NoKSO, det vill säga en packe tidningar snarare 
än den svårsegmenterade sammansättningen tid
ningspacke. 

Synonymförklaringen till uppslagsordet pakt är 
’avtal’ i LSL 4. Även i detta fall ges endast morfo-
logiska språkprov, nämligen försvarspakt och 
ickeangreppspakt. Det rör sig om två svårtillgäng-
liga sammansättningar, där användaren  kanske 
skulle ha varit mer betjänt av ett syntaktiskt 
språkprov. NoKSO presenterar inget språkprov 
alls, men ger i gengäld en lättillgänglig definition, 
nämligen ’en överenskommelse mellan t.ex. länder 
om att samarbeta i krig’.

Eftersom synonymförklaringar är så sårbara 
hade det sammanfattningsvis i flera fall varit en 
god tjänst till ordboksanvändaren att förse syno-
nymförklaringarna med fler och mer uttömmande 
språkprov. 

Hittills har det konstaterats att språkproven i 
LSL 4 ofta kompletterar och konkretiserar defi-
nitionen så att förståelsen av lemmat underlättas. 
Det har vidare konstaterats att vissa abstrakta de-
finitioner saknar språkprov, eller bara har morfo-
logiska språkprov där även syntaktiska språkprov 

varit önskvärda. Men ett annat problem är att 
språkproven ibland är otydliga. I det följande ges 
exempel från de studentuppsatser som tidigare 
 refererats.

När synonymförklaringen ’skada, olägenhet’ 
under lemmat nackdel i LSL 4 ska konkretiseras 
ges det syntaktiska språkprovet domen var till 
nackdel för käranden med två  svårtillgängliga och 
 abstrakta ord (dom och kärande). Därtill ger 
exemp let otydlig vägledning på så sätt att det lika 
gärna kunnat illustrera motsatsordet fördel. Enligt 
skribenten till en av studentuppsatserna är NoKSO:s 
språkexempel till ordet nackdel mer belysande: En 
nackdel med att åka till Australien på semester är att 
det är dyrt. Här har det negativt  laddade värde ordet 
dyrt potential att förstärka förståelsen av lemmat.

Ett annat språkprov som tas upp i en av 
student uppsatserna är det till lemmat nallar, som 
 förklaras ’stjäl’ med bruklighetsbeteckningen 
<vard.> i LSL 4. Språkprovet lyder barnen nallade 
kakor i burken. Skribenten påpekar mycket riktigt 
att språkexemplet i det här fallet modifierar defini-
tionen och förtydligar att det rör sig om en mildare 
form av stöld, jämför definitionen i NoKSO: ’ta 
något som man egentligen inte får ta’. 

Sammanfattningsvis fungerar språkproven i 
huvud sak väl. De har blivit fler i LSL 4, och det 
finns anledning att överväga att ytterligare utöka 
antalet för att konkretisera och understödja defi-
nitionerna som inte sällan är av relativt abstrakt 
karak tär. Detta är angeläget inte minst vid kontext-
lösa och sårbara synonymförklaringar. Man bör 
dessutom överväga att komplettera med syntak-
tiska språkprov till lemman som bara ges morfo-
logiska språkprov. De morfologiska språkproven 
ger upplysningar om sammansättningsfogen och 
visar hur simplex kan bilda sammansättningar, 
men på grund av deras semantiska komplexitet och 
svårigheterna att segmentera sammansättningar 
tjänar de sällan syftet att underlätta förståelsen av 
uppslagsordet (Enström 2013b, s. 187–188, Loen-
heim 2019, s. 217–218). 

4.2.8 Konstruktioner
En förtjänst i LSL 4, som visar att man förutom re-
ceptiva behov också avser att tillgodose produktiva 
behov, är förekomsten av tydliga valens- eller kon-
struktionsuppgifter till verb och adjektiv ( vilket för 



35

övrigt saknas i NoKSO; se Martola 2002, s. 267–
268). Den tidigare något tekniska notationen har 
förenklats avsevärt i LSL 4.  Tidigare  använde man 
A och B för mänskliga referenter respektive x och 
y för föremål. I LSL 4 används ett mer genom-
skinligt och målgruppsanpassat system som utgår 
från någon (för levande referenter) och något (för 
föremål/företeelser), till exempel ngn ger ngt. Lika-
så har INF för verb i infinitiv ersatts med VERB, 
vilket är tydligare . Liksom tidigare  används de 
transparenta beteckningarna SATS, TID och 
PLATS. Parentes markerar fakultativ bestäm-
ning. En kvarstående och onödig abstraktion är 
att någon och något anges med förkortningarna 
ngn och ngt, vilket är mindre lämpat med tanke 
på målgruppen. Dessa förkortningar bör skrivas 
ut (Loenheim 2012, s.  313; se även Malmgren 
2012, s. 461). 

4.2.9 Idiomatiska uttryck
Idiomatiska uttryck definieras som icke-komposi-
tionella ordförbindelser. Eftersom betydelsen inte 
är given utifrån de ingående delarna har de (om de 
är tillräckligt frekventa) en given plats och måste 
förklaras i ordboken. I lexikografiska sammanhang 
brukar även rutinformler (hur står det till?), liknel-
ser (svära som en borstbindare) och ordspråk (lika 
barn leka bäst) räknas till de idiomatiska uttryck-
en (se vidare Svensén 2004, s. 239 ff.).  Idiomens 
plats i inlärningsordboken motiveras alltså främst 
av receptionsaspekten, men i förlängningen kan 
 användaren även ha bruk för dem i produktiva 
 syften. I ordboksartikeln skog (exempel 5 i avsnitt 
4.2.7) presenteras tre idiomatiska uttryck: Dra åt 
skogen!, går åt skogen respektive lovar guld och 
gröna skogar. Som framgår av ordboksartikeln 
skog presenteras de idiomatiska uttrycken i LSL 4 
som fet stilsmarkerade fraser under rubriken ”Ut-
tryck”. Uttrycken finns med under idiomens samt-
liga huvud ord, det vill säga man kan hitta idiomet 
 lovar guld och gröna skogar under uppslagsorden 
lovar, guld, grön och skog. I en  vidareutveckling 
av Lexin hade det varit önskvärt att kunna söka 
och få träff på en hel sträng.  Detta gäller i hög grad 
de idiomatiska uttrycken. Det skulle vara en god 
tjänst till användaren att kunna söka på till exem-
pel dra åt skogen eller som natt och dag. 

De idiomatiska uttrycken i LSL 4 är tydligt fet-

stilsmarkerade och ges en definition (se exemplet 
[sitt] pick och pack i tabell 7 i avsnitt 4.2.7.3), 
det vill säga de hanteras som sublemman. Däre-
mot förekommer inte språkprov till dem som visar 
deras användning i kontext. Det skulle troligen 
underlätta förståelsen av uttrycken, även om det 
inte är den mest prioriterade åtgärden i vidare-
utvecklingen av Lexin. Man kan komma långt 
med att se över definitionerna (t.ex. den till lovar 
guld och gröna skogar) och kontrollera att de är 
 lättillgängliga. 

4.2.10 Bilder
Bilder fyller en viktig funktion i inlärningsord-
boken, eftersom de kan ge en genväg till förståelsen 
av lemmat. I bästa fall kan tillgången till en bild 
medföra att användaren inte behöver gå omvägen 
via verbal processning, utan – om illustrationen 
är adekvat och ändamålsenlig – mer direkt förstår 
vilken referent ordet representerar (se  vidare Hult 
2016, s. 45). I LSL 4 finns det länkning till bild, 
som ett komplement till definitionen, vid ca 1 800 
ord (mestadels konkreta substantiv) (Om Lexinord
böckerna 2011). Detta kan  jämföras med 500–550 
bilder i NoKSO. Med hjälp av bild resursen får 
många företeelser en lättillgänglig förklaring (t.ex. 
padda och pakethållare).  Bilderna ingår i sin tur i 
ett trettiotal bildteman där det framgår hur olika 
företeelser hänger samman  eller  förhåller sig till 
varandra till exempel padda och groda i bildtemat 
Däggdjur, insekter m.m., respek tive paket hållare 
och sadel i bildtemat Bil och cykel (se vidare avsnitt 
4.4.3 om resursen Bild tema). Bilden nås genom att 
man klickar på länken ”BILD SVENSKA” intill 
lemmat. Funktionen innebär att ordboken kan 
användas även av absoluta nybörjare i svenska 
språket (men texten BILD SVENSKA bör ersättas 
med förslagsvis symbolen av ett öga). Som påpekas 
i användaranvisningen är  länkningen till bilder 
särskilt viktig för dem som har ett modersmål som 
det inte finns något tvåspråkigt lexikon till (Om 
Lexinordböckerna 2011). 

Det har diskuterats om teckningar eller foton 
ger ordboksanvändaren tydligast vägledning. En-
ligt Nikula (2012, s. 111) råder det  numera rela-
tivt stor enighet om att ”teckningar är att före dra 
framför foton eftersom en välgjord teckning kan 
utgöra ett destillat av de egenskaper som anses vara 
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 typiska för det avbildade, det vill säga det proto-
typiska före målet” (se även Franker 2007, s. 21–22 
för en liknande argumentation). I LSL 4 har 
man valt denna modell, det vill säga  teckningar, 
 närmare bestämt teckningar i färg. Strävan tycks 
ha varit att använda så prototypiska bilder som 
möjligt. Men man kan inte komma ifrån att  bilder 
varken är universella eller entydiga, utan alltid 
måste tolkas (Franker 2007). De traditionella 
svenska symbolerna för herr- och damtoalett kan 
exempelvis vara svårtolkade för den som är van 
vid att män bär fotsid dräkt, vilket visar att bilder 
och symboler kan vara kulturspecifika. Eftersom 
bilder är mång tydiga är det inte heller givet på 
 vilken  abstraktionsnivå bilden ska tolkas. Illustre-
rar exempelvis bilden av en hund ordet djur, hund, 
valp eller tax (Franker 2007, s. 17–18, 35–36)? En 
 annan svårighet med att länka från en ordboks-
artikel till en bild kan vara att bilden inte fullstän-
digt motsvarar definitionen och/eller överensstäm-
mer med språkproven. För att ge ett exempel från 
LSL 4 ges under paket definitionen ’något som är 
förpackat eller inslaget’ till betydelsemoment 1. 
Språkproven till betydelse momentet omtalar så-
dana paket som man får på jul afton eller på sin 
födelsedag. Men lemmat illustreras med sådana 
paket som skickas på posten. En sådan bristande 
överensstämmelse skulle kunna orsaka förvirring 
(Loenheim 2012, s. 39). 

Med dessa svårigheter nämnda är det otvety-
digt så att bilderna utgör ett viktigt komplement 
till ordbokens definitioner och språkprov. De kan 
underlätta förståelsen av uppslagsorden, och de är 
särskilt värdefulla för de användare som är abso-
luta nybörjare i svenska och/eller är illitterata (se 
vidare Tarp 2008, s. 181). Bilderna i LSL 4 är över 
lag tydliga och illustrativa även om en del av dem 
behöver uppdateras för att hållas à jour med ut-
vecklingen i samhället. Detta gäller främst de bild-
teman som involverar tekniska föremål, men även 
illustrationen av mer abstrakta företeelser som 
familje relationer kan behöva ses över, så att stereo-
typi undviks (se vidare Bildtema, avsnitt 4.4.3). 

Eftersom bilderna är en så viktig resurs för an-
vändarna är det mycket olyckligt att resursen är 
omgärdad av tekniska problem och buggar. Länk-
ningen fungerar dåligt och bildresursen är därmed 
svår att nå. När man klickar sig fram mellan olika 
bildteman läggs dessutom det nya bildtemat över 

det gamla utan att det gamla försvinner, vilket ger 
ett rörigt och oprofessionellt intryck. Om använ-
daren ska ha glädje och nytta av bildresursen är det 
av yttersta vikt att dessa tekniska problem tas om 
hand, så att användaren kan lita på att länkningen 
fungerar varje gång. Det kan också vara värt att 
överväga om bilden skulle kunna placeras inne i 
ordboksartikeln utan att man behöver klicka sig 
vidare, eftersom bilden ger mest nytta i direkt an-
slutning till lemmat. 

4.2.11 Filmer
Förutom illustrationer förekommer det vid 700 
verb länkning till filmer som åskådliggör verb-
hand lingen, till exempel hickar, gäspar och  blinkar. 
Dessa filmer, som ger en värdefull genväg till 
förståel sen av verbet, ingår i sin tur i 15 olika 
anima tionsteman, till exempel Människa – rörelse 
och miner. Liksom när det gäller bilderna förelig-
ger visst behov av uppdatering (se till exempel 
 faxar och slår numret under Kontor – administra-
tion). Likaså är filmresursen på samma sätt som 
bildresursen omgärdad av tekniska problem, som 
behöver åtgärdas. Dessutom är kvaliteten på ljud-
inspelningen dålig, vilket är ett potentiellt pro-
blem för inläraren.

4.2.12 Artikeln som helhet: över-
skådlighet inom och mellan artiklar
När det gäller ordboksartiklarnas övergripande ut-
formning kan man konstatera att de i LSL 4 har en 
betydligt luftigare och mer överblickbar layout än 
i den förra elektroniska versionen (jämför exem-
pel 1 i avsnitt 4.2.1). De olika informationskate-
gorierna är tydligt åtskilda och de olika typerna av 
språkprov och uttryck ges under tydliga rubriker: 
”Sammansättningar”, ”Exempel” och ”Uttryck”. 
Presentationen skulle möjligen kunna göras än 
mer explicit genom rubrik på även uttal, böjning 
etc. I exempel 7, åskådliggörs hur den befintliga 
layouten i LSL 4 skulle kunna göras ännu tydligare 
genom sådana rubriker i en tänkt version LSL 5.

I LSL 4 har ordboksredaktionen infört som krav 
att det tydligt ska framgå vilken betydelse ett språk-
exempel illustrerar. I Svenska ord 3 och LSL 3 var det 
ibland oklart om ett exempel illustrerade den grund-
läggande eller den bildliga betydelsen (se Malm gren 
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2012, s. 459). Detta framgår av ordboksartikeln 
nyckel (exempel 1) och åskådliggörs även i exem-
pel 6. I LSL 4 är det, till skillnad från tidigare, 
uppenbart att den offentliga sektorn illustrerar den 
 bildliga betydelsen (Malmgren 2012, s. 459). 

Förutom förbättringarna inom ordboksartik-
larna har förändringar gjorts när det gäller hän-
visningen mellan artiklar. Kännetecknande för en 
ordbok är att de ingående orden hänger samman 
i ett system med hänvisningar mellan artiklarna. 
Inför LSL 4 har man arbetat vidare med en kon-
trollerad definitionsvokabulär. Alla ord i definitio-
nerna ska vara sökbara i lexikonet, antingen som 
lemman eller som morfologiska exempel. 

I denna rapport har vi sett prov på att konsulta-
tionskedjorna ibland kan bli väl långa, till exempel 
när ett ord förklaras på ett svårtillgängligt sätt, så 
att användaren troligen behöver slå upp orden i de-
finitionen. Vi har också sett prov på lemman där 
användaren inte får en förklaring utan en hänvis-
ning till en annan ordform av lemmat, till exempel 

Exempel 6
LSL 3

LSL 4

Exempel 7
LSL 4 (2011)            LSL 5
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när naprapat ges förklaringen ’person som ägnar 
sig åt naprapati’. Detta är inte helt  tillfredsställande 
i en inlärningsordbok, eftersom den måste vara 
lättill gänglig och ge rak guidning. I fallet med 
naprapat blir det särskilt märkligt att  förklaringen 
ges under naprapati, eftersom naprapat är den 
mer frekvent förekommande ordformen.

Sammanfattningsvis visar genomgången av in-
formationskategorierna att väsentliga  förbättringar 
gjorts i LSL 4, men i en framtida uppdatering  skulle 
man kunna gå ännu ett steg längre i målgrupps-
anpassning.

I exempel 7 illustrerar vi hur ordboksartiklarna 
i  Lexins svenska lexikon skulle kunna göras mer 
lättillgängliga genom införandet av fler rubriker, 
enklare utformade och tydligare åtskilda definitio-
ner samt symboler som hänvisar till bild och upp-
läst uttal, förslagsvis i form av ett öga respektive 
ett öra. 

Efter denna genomgång av den svenska ord-
databasen riktas i det följande intresset mot de 
tvåspråkiga lexikon i Lexin-serien som utarbetats 
utifrån den svenska orddatabasen. 

4.3 Tvåspråkiga lexikon 
Lexins svenskspråkiga orddatabas ligger till grund 
för det dryga tjugotal tvåspråkiga lexikon som före-
kommer i Lexin-serien. Dessa lexikon är huvud-
sakligen utformade som  receptionsordböcker 
från svenska (L2) till olika språk som fungerar 
som moders mål (L1) för olika minoritetsgrupper 
i  Sverige. Med det elektroniska formatet finns 
dock möjlighet att göra sökningar även från L1 till 
L2, om man vill veta vad exempelvis ett ord på 
arabiska heter på svenska. De tvåspråkiga lexiko-
nen ska kunna användas av absoluta nybörjare i 
 svenska. Även om de tvåspråkiga Lexin-ordböck-
erna framför allt är avsedda för reception, det vill 
säga för att förstå svenska ord, förekommer en hel 
del   uppgifter avsedda för produktion, till exempel 
angivelser om de svenska ordens uttal och böjning, 
liksom språkprov på svenska. 

Som redan berörts (avsnitt 3.4) är det mycket 
som skiljer Lexins tvåspråkiga lexikon åt, både vad 
gäller omfång och utformningen av ordbokens 
informationskategorier. I det följande diskuteras 
behovet av mer genomtänkta principer för utform-
ningen av de tvåspråkiga lexikonen.

4.3.1 Urval av språk och omfång
De första tvåspråkiga lexikon som utarbetades 
(bl.a. ett svensk-turkiskt lexikon) utgick från en 
 gemensam källspråksbas om 17  000 lemman 
(Hult 2016, s. 50), men senare har både mindre 
och  större lexikon tillkommit i Lexin-serien. I 
tabell 8 ges en uppställning över de tvåspråkiga 

TABELL 8. PUBLICERADE  
OCH PLANERADE TVÅSPRÅKIGA 
 LEXIN LEXIKON

Språk Antal 
lemman

Tryckt 
version

Digital 

Albanska 28 500 x x
Amhariska 7 000 x
Arabiska* 28 500 x x
Azerbajdzjanska 7 000 x
Bosniska 28 500 x x
Finska 28 500 x x
Grekiska 28 500 x x
Kroatiska 28 500 x x
Makedonska 17 000 x x
Nordkurdiska 28 500 x x
Pashto 8 000 x
Persiska* 28 500 x x
Romska, arli 28 500 x
Rumänska 17 000 x
Ryska 28 500 x
Serbiska (latin) 28 500 x x
Serbiska (kyrill) 28 500 x
Somaliska 28 500 x x
Spanska 28 500 x x
Sydkurdiska 28 500 x x
Tigrinska 7 000 x x
Turabdinska 5 000 x
Turkiska 28 500 x x
Vietnamesiska 5 000 x
Under arbete samt planerade
Dari 30 000 x
Romska, arli 30 000 x
Romska, kelderash 28 500 x
Romska, lovari 28 500 x
Thailändska 30 000 x  
Tigrinska 30 000 x

Källa: Lexin-redaktionen, Språkrådet, 2019-12-18. 
* Revidering och uppdatering till LSL 4 pågår.
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lexikon som i dag ingår i Lexin-serien, samt deras 
format och omfång.

Som framgår av tabell 8 har de tvåspråkiga lexi-
konen olika omfång. Merparten av dem tillhör den 
så kallade maxiserien och omfattar 28 500 ord (vil-
ket motsvarar orddatabasen till LSL 3), men det fö-
rekommer också stora lexikon med 17 000 lemman 
och lexikon i midiserien med 7 000–8 000 lemman 
(t.ex. tigrinska) samt minilexikon om 4 500–5 000 
ord (t.ex. vietnamesiska). Formatet minilexikon 
tillkom eftersom man i ett läge av begränsade re-
surser bedömde det rimligt att för vissa mindre in-
vandrarspråk utarbeta mindre omfattande lexikon 
(Gellerstam 1999, bilaga, Malmgren 1999, s. 79). 

En intressant fråga är hur man gjort urvalet av 
lemman till de mindre lexikonen där bara en del-
mängd av orden i den svenska orddatabasen an-
vänts. Enligt Martin Gellerstam, som ledde den 
svenska delen av Lexin-projektet under många år, 
har urvalet till de mindre lexikonen inte gjorts en-
ligt systematiska principer. Tvärtom är urvalet till 
de mindre lexikonen enligt honom ad hoc-mässigt 
utfört (Gellerstam 1999, s. 6). Oklarheterna i 
urvals processen torde vara en av de främsta för-
klaringarna till de ”allvarliga tekniska och lexi ko-
grafiska brister” som Malmgren (1999, s. 86–89) 
identifierar i Lexin-ordböckerna i mini serien. 
Malmgren konstaterar att de som har utarbetat 
mini versionerna av Lexin inte har varit lexiko grafer 
och därmed inte varit tillräckligt medvetna om de 
lexikografiska grundregler som varje lexikograf har 
att förhålla sig till när en lemma uppsättning ska 
reduceras, inte minst när det rör sig om en så stor 
kondensering som från 28 500 ord till 5 000 ord: 

Det enklaste sättet är att börja med att helt 
enkelt stryka en del av artiklarna. Denna 
strykning måste baseras på rimliga 
lexikografiska principer – det är det första 
problemet. Men strykningen får konse-
kvenser också för de artiklar som kvarstår 
– och givetvis för ordbokens inledning. 
Hänvisningar till de strukna orden måste 
tas bort, numreringen av homografer 
måste ofta göras om, definitioner och 
språkprov som innehåller de strukna orden 
måste omarbetas och exempelord i den 
ursprungliga inledningen som saknas i den 
kondenserade ordboken måste bytas ut.

Malmgren (1999, s. 86)

Av citatet framgår att det är ett mycket  omfattande 
och resurskrävande arbete att reducera lemma listan 
och utarbeta ett lexikon med bara en delmängd 
av orden i en befintlig ordboksdatabas, eftersom 
strykningen av vissa artiklar får konsekvenser för 
andra. För Lexins del innebär det att det inte med 
självklarhet är resursbesparande att ta fram lexikon 
med bara en delmängd av orden i den svenska ord-
databasen. Om man ändå i viss utsträckning väljer 
denna väg behöver man utgå från tydliga krite-
rier för vilka ord som ska prioriteras i ordböcker 
av  olika omfång, och man behöver i lexi kon av 
 mind re storlek göra omarbetningar i exempel vis 
definitionerna, så att användaren inte där möter 
ord som inte kan slås upp i den förkortade lemma-
listan. Urvalet till lexikon av mindre storlek bör 
framför allt vara frekvens- och bruksbaserat. 
 Orden i den svenska orddatabasen kan med för-
del märkas upp i detta avseende, så att man enkelt 
kan förse översättarna med de ord som ska ligga till 
grund för lexikon av olika storlek.

Det bör dessutom upprepas angående lemma-
urval att det inte finns några teoretiska utan bara 
resursmässiga skäl att ge ut tvåspråkiga lexi kon 
med bara en delmängd av de lemman som före-
kommer i den svenska orddatabasen (jämför 
diskussionen från Tarp 2008, s. 176 angående 
lemma urvalet till receptionsordböcker, avsnitt 
3.3 ovan). Angående minilexikonen är Gellerstam 
(1999, s. 15) kritisk till valet att ge ut så många som 
ett tio tal mini lexikon, med tanke på att ett lemma-
urval om 5 000 ord framstår som alltför tunt. Som 
framgår av tabell 8 före ligger i dagsläget inte så 
många mini lexikon, efter som många av dessa 
seder mera har utökats. Det är svårt att avgöra en 
rimlig minimi nivå när det gäller antalet lemman 
i de tvåspråkiga lexikonen, men mot bakgrund av 
erfarenheterna av minilexikonen är det en rimlig 
slutsats att 5 000 lemman i vart fall utgör en allt-
för begränsad lemmalista. Det är otvetydigt så att 
den som kommer till ett land för att leva och verka 
där behöver ha tillgång till en betydligt mer om-
fattande ordbok än till exempel en turist som kan 
klara sig med en reseparlör på ett par tusen ord 
och fraser.

Frågan om vilka språk man ska utarbeta lexi-
kon för har alltid varit en central och svår fråga. 
I läges beskrivningen av Lexin från 1997 kan man 
angående urvalet av språk läsa följande:
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De faktorer som ligger till grund för 
bedömningen är bl.a. antal personer i 
Sverige som har språket i fråga som 
modersmål/umgängesspråk, populationens 
ålderssammansättning och utbildnings-
bakgrund, läsfärdighet på modersmålet 
hos de vuxna, antalet elever som deltar i 
hemspråksundervisningen samt eventuell 
tillgång till lexikon till och från andra 
språk (exempelvis engelska) som varit 
umgängesspråk i ursprungslandet. 

Beijer & Fre Woldu (1997, s. 11)

Citatet visar att urvalet av språk delvis baserats 
på antalet talare. Men också faktorer som talar-
nas utbildningsbakgrund och läsfärdighet samt 
tillgången till lexikon på ett annat (större) språk 
som talarna behärskar har spelat in. Med tanke på 
att Lexin riktar sig till användare med ”begrän-
sad skolbakgrund och utan tidigare erfarenhet av 
lexikon användning” (Beijer & Fre Woldu 1997, s. 3) 
får man anta att begränsad läsfärdighet hos talarna 
av ett specifikt språk i högre grad än mer utveck-
lad läsfärdighet har motiverat utarbetandet av ett 
tvåspråkigt Lexin-lexikon på det språket. När det 
gäller formuleringen om tillgång till lexikon på 
andra behärskade språk, såsom engelska, är det i 
sammanhanget relevant att nämna att det numera 
indragna svensk-engelska lexikonet delvis motive-
rades av att även användare med ett annat moders-
mål än engelska skulle kunna ha nytta av det, 
efter som engelska är ett världsspråk. Tanken var 
att engelskan i det svensk-engelska lexikonet skulle 
kunna fungera som ett slags hjälpspråk för en del 
av de språkbrukare vars modersmål inte utgjorde 
ett Lexin-språk (Gellerstam 1999, s. 4). Dessutom 
kan man tänka sig att det svensk-engelska lexiko-
net fyllde en funktion för en del användare som 
bara hade tillgång till ett tvåspråkigt Lexin-lexikon 
av mindre storlek men som hade viss kunskap i 
engelska. Intressant nog motiveras det norsk-engel-
ska Lexin-lexikonet delvis med just detta argu-
ment. Det norsk-engelska Lexin-lexikonet antas 
fungera som ett hjälplexikon för användare som 
bara har tillgång till ett tvåspråkigt Lexin-lexikon 
av mindre omfång, som enbart täcker in ett be-

4. Att man sedermera valde att dra in det svensk-engelska lexikonet motiverades med att man i ett läge av begränsade 
ekonomiska resurser ansåg det rimligt att prioritera de minoritetsspråk som helt saknade lexikon på ordboksmarknaden (Hult 
2016, s. 64).

gränsat ordförråd (Bjørneset 2016, s. 21–22).4 Men 
det viktigaste motivet bakom det svensk-engelska 
lexikonet var naturligtvis att det fyllde en viktig 
funktion för engelsktalande nybörjare i svens-
ka, eftersom det gav en tydligare guidning än de 
svensk-engelska lexikon på ordboksmarknaden 
som vänder sig till mer avancerade användare 
(dessutom ofta svenska inlärare av engelska) (Beijer 
& Fre Woldu 1997, s. 17). 

Det har nu gått drygt tjugo år sedan nuläges-
beskrivningen presenterades och med den moti-
veringen av urvalet av språk. Motiveringen står 
sig väl också i dag, men med tanke på ständiga 
förändringar avseende arbetskrafts-, asyl- och flyk-
tinginvandring behöver man kontinuerligt göra en 
inventering av den presumtiva målgruppen för de 
tvåspråkiga lexikonen i Lexin-serien: vilka språk 
behöver representeras och hur ser användarnas be-
hov ut med tanke på sådana faktorer som ålder, 
läsfärdighet och utbildningsnivå? 

4.3.2 Betydelsebeskrivning  
och  ekvivalenter 
Bristen på systematik i urvalet av ord till de mind-
re tvåspråkiga lexikonen ger som redan framgått 
(avsnitt 4.3.1) följdproblem när det gäller en kon-
trollerad definitionsvokabulär, eftersom många 
definitioner från den svenska orddatabasen kvar-
står oförändrade i de mindre lexikonen, trots ord-
bokens begränsade omfång. Därmed innehåller 
definitionerna ord som inte finns med och alltså 
inte går att slå upp i den till omfånget begränsade 
lemmalistan (Malmgren 1999, s. 87).

När det gäller förklaringarna av de svenska 
uppslagsorden var anvisningarna till  översättarna 
att de skulle ange en eller ett fåtal ekvivalenter till 
lemmat. Därutöver skulle den svenska betydelse-
beskrivningen från Lexins svenska orddatabas 
presenteras oöversatt. Syftet med att redovisa 
den svenska betydelsebeskrivningen var delvis 
pedagogiskt (att ge en svenskspråkig kontext till 
ordet). Dessutom bedömde man att den svenska 
betydelsebeskrivningen kunde fungera som en 
gardering ifall översättaren inte kunde finna en 
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ekvivalent. Men i många av lexikonen kan man se 
att instruktionen inte har följts, utan att betydelse-
beskrivningen  består både av ekvivalenter på L1, 
betydelse beskrivning på svenska och en över-
sättning av den senare till L1 (Gellerstam 1999, 
s.  12–13). Från det svensk-serbokroatiska lexi-
konet  presenterar Malmgren (1999, s. 86) exem-
pellemmat  januari som ges ekvivalenten imenica 
på serbokroatiska. Därtill ges en översättning av 
den svenska betydelsebeskrivningen, ’årets  första 
 månad’. Så var inte tanken, och i de flesta fall 
framstår det inte som nödvändigt att komplettera 
ekvivalenten med detta. När man översätter den 
svenska betydelsebeskrivningen (utöver ekvivalen-
ter) kan det dessutom i sämsta fall ge ett infan-
tiliserande tilltal, framhåller Dahl (1999, s. 48). 
Dahl ger själv exemp let stol, där det enligt honom 
är onödigt att definiera företeelsen utöver att ge en 
ekvivalent. Han bedömer det dock som motiverat 
att översätta definitionen vid avancerade begrepp 
i lexikonet, till exempel plåtschabrak och oljestopp 
(Dahl 1999, s. 48). 

Gellerstam (1999, s. 10) lyfter också fram pro-
blemet med att det i vissa fall ges för många ekviva-
lenter, trots att det i översättarnas  anvisningar ges 
rådet att vara restriktiv med synonymer och i 
stället välja den bästa ekvivalenten. Å andra sidan 
finns det i vissa fall enligt Dahl (1999, s. 51) behov 
av att ange flera ekvivalenter, till exempel under 
lemman som har både en bokstavlig och en bildlig 
betydelse, såsom ankdamm och slagpåse. I dessa 
fall blir riktlinjerna om att välja en ekvivalent miss-
visande. 

Sammanfattningsvis är det uppenbart att det 
krävs tydliga och väl genomtänkta och – inte 
minst – motiverade anvisningar för hur översätt-
ningarna ska genomföras för att generera en en-
hetlig beskrivning av de svenska orden på de olika 
Lexin-språken. De anvisningar som översättarna 
förses med behöver granskas ur såväl ett översätt-
ningsteoretiskt som ett lexikografiskt perspektiv. 
Därtill behöver man på ett pedagogiskt sätt förkla-
ra och exemplifiera hur anvisningarna ska imple-
menteras i översättningsarbetet av lexikonen, efter-
som det att översätta ordboksartiklar är något helt 
annat än att översätta prosa av olika slag. 

4.3.3 Språkexempel
Liksom i LSL 4 presenteras både morfologiska och 
syntaktiska språkprov i de tvåspråkiga lexikonen 
– på svenska följt av en översättning. Malmgren 
(1999, s. 82–83) framhåller dock problemet med 
att en del av sammansättningarna inte är  översatta. 
Han förefaller vända sig emot frånvaron av ekviva-
lenter till de ogenomskinliga  sammansättningarna, 
men ur receptionshän seende torde det vara be-
fogat att översätta även de sammansättningar som 
framstår som genomskinliga. Dahl (1999, s. 47) 
diskuterar just svårigheterna med att översätta 
sammansättningarna i den svenska  orddatabasen. 
Enligt honom förekommer många svåröversat-
ta samman sättningar (t.ex. sakkunnigutlåtande). 
Denna synpunkt illustrerar betydelsen av att 
göra ett noggrant urval av sammansättningar till 
den svenska ord databas som ligger till grund för 
 översättningarna. Förekomsten av lågfrekventa 
sammansättningar som språkexempel är inte bara 
ett problem i översättningsarbetet utan dessutom 
ett problem med tanke på målgruppen för den 
svensk-svenska ordboken (LSL 4). Som diskuterats 
tidigare bör ur valet av sammansättningar göras 
inte bara utifrån ett produktionsperspektiv (upp-
lysningar om samman sättningsfogen) utan också 
utifrån ett receptionsperspektiv, där sammansätt-
ningen helst ska understödja förståelsen av upp-
slagsordet. 

Ett annat översättningsteoretiskt problem som 
Dahl diskuterar är att det kan vara oklart om en 
sammansättning ska översättas så att den  speglar 
den bokstavliga eller bildliga betydelsen, till exem-
pel vid sammansättningar som  bergsprängare, 
blindskär, bullermatta (Dahl 1999, s. 47–48). I 
det fortsatta översättningsarbetet torde denna 
problematik till viss del vara överspelad. Till den 
svenska orddatabasen motsvarande LSL 4 har 
man  nämligen dels åtskilt bokstavliga och bild-
liga betydelser (och därmed även språkexemplen), 
dels försökt att vara restriktiv med att som språk-
exempel ansätta ogenomskinliga sammansättning-
ar (se dock Loenheim 2019, s. 217–218 om den 
svåra gränsdragningen mellan genomskinliga och 
ogenom skinliga sammansättningar). 

Eftersom de flesta tvåspråkiga lexikon i Lexin-
serien tillkommit innan den senaste revideringen 
2008–2011 och därmed bygger på en orddatabas 
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motsvarande LSL 3 (eller en ännu tidigare version 
av databasen) har förbättringen avseende de syn-
taktiska språkproven (från infinitivfraser i LSL 3 
till hela satser i LSL 4) inte implementerats i dem. 
Detta illustreras genom språkprovet vrida om nyck
eln i ordboksartikeln nyckel i det svensk-persiska 
lexikonet (exempel 8). Förändringen från infini-
tivfraser till hela satser i det svenska underlaget 
har dubbelt goda effekter. Förutom att det är mer 
användarvänligt med hela satser som språkprov är 
det också enklare för översättaren att översätta ett 
språkprov med en något mer omfattande kontext. 
Denna aspekt tas upp av Gellerstam (2004, s. 109) 
i en översättningsteoretisk artikel, där han bely-
ser olika svårigheter som översättaren möter. Ett 
exempel som nämns är just att översättarna till 
de tvåspråkiga Lexin-lexikonen haft svårigheter 
att översätta språkliga uttryck med alltför korta 
kontexter i det svenska underlaget. 

En viktig förbättring från LSL 3 till LSL 4 är 
som sagt att språkexempel som tillhör olika be-
tydelsemoment hos lemmat presenteras tydligt 
åtskilda under rätt betydelsemoment i LSL 4 (se 
avsnitt 4.2.12). I ordboksartikeln nyckel (exem-
pel 1 i avsnitt 4.2.1) presenteras i LSL 4 nyckel
knippa  under definitionen av grundbetydelsen och 
nyckel roll under det betydelse moment som speglar 
den utvidgade betydelsen, till skillnad från i LSL 3 

där alla språkprov presenterades tillsammans 
oavsett betydelsemoment. Även i detta fall följer 
 svagheterna från den version av orddatabasen som 
motsvarar LSL 3 än så länge med till de tvåsprå-
kiga lexikonen. Inte sällan är det svårt att urskilja 
till vilket betydelsemoment olika språkprov hör, se 
ordboksartikeln för nyckel i det svensk-persiska 
lexikonet (exempel 8). 

I ordboksartikeln (exempel 8) ges först en ekvi-
valent till nyckel följt av en ordförklaring som 
redogör för både den bokstavliga och den överförda 
betydelsen. Därefter presenteras osorterat olika 
(syntaktiska och morfologiska) språkexempel som 
hör till de olika betydelsemomenten. Det  skulle 
alltså vara betydligt tydligare att presentera de 
olika betydelsemomenten åtskilda och att sortera 
in språkexemplen under rätt betydelsemoment, 
såsom i LSL 4 (jämför exempel 1 i avsnitt 4.2.1).

4.3.4 Konklusion
När det gäller historien runt de tvåspråkiga lexi-
konens utformning är bristen på enhetlighet och 
konsekvens slående. Detta gäller exempelvis ur-
valet av ord till de tvåspråkiga minilexikon som ut-
arbetats utifrån en delmängd av den svenska ord-
databasen. Urvalet är inte gjort efter systematiska 
lexikografiska principer och man har inte lyckats 

Exempel 8
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upprätthålla en kontrollerad definitionsvokabulär 
där de ingående orden i lexikonen går att slå upp. 
Som påtalats är det ett stort och resurskrävande 
arbete att kondensera en lemmalista utan att detta 
får negativa återverkningar på de återstående ord-
boksartiklarna. Detta bör man vara medveten om 
vid planeringen av lexikonens storlek. För Lexins 
del är det därför inte självklart att framtagandet 
av ett lexikon med en delmängd av orden i den 
svenska orddatabasen kräver mindre resurser än 
ett fullstort lexikon som omfattar samtliga ord i 
den svenska orddatabasen. Ett tyngre argument 
mot alltför små lexikon är att de ger otillräcklig 
vägledning för den som ska bo och verka i ett land 
och därmed behöver tillägna sig, förstå och kunna 
använda ett avsevärt ordomfång. 

Bristen på enhetlighet syns också i presentatio-
nen av informationskategorierna. Olika lösningar 
förekommer i de enskilda lexikonen i Lexin-serien. 
I många fall har inte heller de anvisningar som 
översättarna fått till fullo följts. Detta illustrerar 
behovet av tydliga, välavvägda anvisningar som 
motiveras och som är enkla att följa. I framtagandet 
av sådana fordras ett samarbete mellan översättare 
och lexikografer.

Många av de svagheter som kan iakttas i de två-
språkiga lexikonen härrör från äldre versioner av 
den svenska orddatabasen. De förenklingar som 
genomförts i LSL 4 med avseende på presentatio-
nen av ordboksartiklarnas informations kategorier 
har ännu inte implementerats i de tvåspråkiga 
lexi konen. Därför är layouten mindre luftig och 
de olika informationskategorierna presenteras 
på ett mindre tydligt sätt. Detta diskuterades i 
samband med språkproven, men det gäller också 
andra informationskategorier. Många av de två-
språkiga lexikonen använder exempelvis krångliga 
konstruktionsuppgifter med A, B, x, och y (från 
LSL 3). 

Sammanfattningsvis finns det ett brådskande 
behov av att implementera de förbättringar som 
gjordes i samband med revideringen till LSL 4 
(2011) inte bara i nya utan också i de befintliga 
tvåspråkiga lexikonen. Bristen på enhetlighet i 
de tvåspråkiga lexikonen illustrerar, som tydligt 
framkommit, behovet av lexikografisk och över-
sättningsteoretisk expertis (se även Malmgren 
1999, s. 89, Tarp 2008, s. 143). 

Hittills har det svenska lexikonet (LSL 4) och 

de tvåspråkiga lexikonen utvärderats separat. I 
det följande diskuteras variabler som kan ha rele-
vans för både det enspråkiga och de tvåspråkiga 
lexikonen. 

4.4 Andra variabler 
I följande avsnitt diskuteras Lexins webbgräns-
snitt, rättstavningsfunktion, bildtema och anima-
tions- och dialogtema. Dessutom ges en kortfattad 
presentation och utvärdering av användaranvis-
ningen till lexikonen samt en övningsbok som hör 
till det enspråkiga lexikonet.

4.4.1 Webbgränssnittet
Webbgränssnittet i dess nuvarande utformning 
har flera viktiga funktioner att bevara och vidare-
utveckla. I anslutning till uppdateringen av LSL 3 
till LSL 4 förbättrades åtkomstmöjligheterna till 
orden och därmed innehållet ordböckerna. Det-
ta har i hög grad förbättrat träffstatistiken, tillika 
användarvänligheten (Hult 2016, s. 61). Exem-
pelvis gjordes fler ordformer sökbara, inte bara 
 sådana som redan förekommer i artiklarna utan 
även sådana former som inte anges explicit, till 
 exempel genitivformen fiskarnas. På så sätt blev 
också samman sättningar och avledningar som 
före kommer i artiklarna sökbara. Sökningen på 
sammansättningen äppelpaj, som inte finns som 
eget uppslagsord, leder exempelvis till ordboks-
artikeln paj, där äppelpaj förekommer som morfo-
logiskt språkprov. Man får dessutom träff på stav-
ningsvarianten äpplepaj. En väsentlig förbättring 
som infördes är också att partikelverb och reflexiva 
verb förekommer som sökbara lemman i ordboken 
(Hult 2016, s. 151). Före uppdateringen möttes 
 användaren av informationen att ordet inte fanns 
i lexikonet, vilket ju helt enkelt inte var sant, men 
de upptogs då endast under respektive enkla verb. 
En annan användarvänlig funktion är också den 
rullista med förslag på existerande lemman som 
dyker upp när man har skrivit in de första bok-
stäverna i sökrutan (Hult 2016, s. 61).

I en vidareutveckling av Lexin skulle det däre-
mot vara mycket önskvärt att kunna söka och 
få träff på en hel sträng även vid andra typer av 
flerordsuttryck, oavsett om de förekommer som 
lemman eller ingår i själva ordboksartikeln.  Detta 
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gäller i hög grad de idiomatiska uttrycken, till 
exem pel vänta barn eller som natt och dag. Men 
det skulle också vara relevant att kunna söka på 
andra mer eller mindre utbyggda fraser av olika 
 karaktär, till exempel kollokationer (dra en slutsats) 
och enkla nominalfraser (en bil), eftersom det kan 
vara svårt att dels segmentera uttrycken, dels veta 
på vilket ord man ska söka. 

För den användare som vill slå upp ett ord i en 
definition underlättar vidare de hypertextlänkar 
som tillkommit. Tack vare dessa kan man klicka 
på ett ord i definitionen och komma till motsva-
rande lemma (Loenheim 2012, s. 306, 308). Om 
man till exempel är osäker på ordet redskap som 
återfinns i definitionen till ordet nyckel kan man 
dubbelklicka på redskap och då förflyttas till denna 
artikel (Hult 2016, s. 61). Frågan är bara i vilken 
mån användare uppfattar denna möjlighet. Det 
står beskrivet i användaranvisningen, men för den 
som inte läst användaranvisningen finns ingen 
ledtråd till att orden i definitionerna är klickbara. 
Funktionen hade troligen utnyttjats i större ut-
sträckning om det hade funnits information om 
denna möjlighet i anslutning till artikeln.

De hypertextlänkar som förekommer till 
 bilder, animationer och uppläst uttal är mycket 
värde fulla. Här finns mer explicita hänvisningar 
genom orden ”BILD SVENSKA”, ”VISA FILM” 
och ”LYSSNA”. Det finns emellertid skäl att göra 
hänvisningarna ännu tydligare. En förbättring 
skulle vara att använda symboler; ett öga kunde då 
hänvisa till bilder och filmer, medan ett öra kunde 
vara symbolen för att lyssna på det upplästa uttalet. 
Som redan nämnts kan det vara värt att överväga 
om bilden skulle kunna poppa upp i direkt anslut-
ning till lemmat.

Sist, men inte minst, skulle webbsidan ha  mycket 
att vinna på att ha en adress som är enkel att 
 komma ihåg (och stava till), men ännu viktigare är 
att webbsidans utseende och innehåll ses över och 
renodlas. Det ska vara enkelt att använda Lexin. 
Sidan ska fungera smärtfritt och användare ska till 
exempel inte behöva stöta på problem när de vill 
lyssna på uppläst uttal eller se på en bild, film etc. 
Som det är nu läggs exempelvis bilder från bild-
teman över varandra och gör visningen mycket 
rörig och nästintill oanvändbar. Något är helt en-
kelt fel. Rent generellt kan man också undra över 
placeringen av och ibland även innehållet i vissa 

delar av kringinformationen på webbsidan. Ett ex-
empel är ingångssidan till webbsidan där det dels 
förekommer i sammanhanget mindre viktig infor-
mation, dels daterad information. 

Det här avsnittet har tagit upp några av de 
funktioner som webbgränssnittet har och påtalat 
möjliga ytterligare förbättringar av sökfunktiona-
liteten och även visat på vissa tekniska brister. 
Genom gången gör inte anspråk på att vara uttöm-
mande, men den illustrerar behovet av en översyn 
av webbgränssnittet.

4.4.2 Rättstavningsfunktionen 
Lexins webbversion har en rättstavningsfunktion 
och nödvändigheten av en sådan kan inte nog 
under strykas. Den måste dock bli avsevärt bättre. 
Vid en uppslagning i Lexin som inte ger en direkt 
träff i ordboken reagerar rättstavningsfunktionen 
på ett av följande tre sätt (Hult 2016, s. 62):

1.  Sökordet automatkorrigeras till ett 
 exi sterande uppslagsord, som slås upp. 

2.  Användaren informeras om att ”Ordet x 
finns inte i lexikonet, men följande  liknande 
ord finns: y, z, å etc.” 

3.  Användaren informeras om att ”Ordet x 
finns inte i lexikonet.” 

Vid smärre felstavningar leds användaren direkt 
till ett närliggande, rättstavat existerande uppslags-
ord (om ett sådant finns), det vill säga alternativ 1. 
I dessa fall fungerar rättstavningshjälpen utmärkt. 
I de två andra fallen är det i och för sig bra att an-
vändaren får information om vad som kan vara an-
ledningen till att hen inte får en direkt träff. Men 
det problematiska med rättstavningshjälpen blir 
uppenbart i fallet med alternativ 2 och 3 och det 
hör ihop med dels hur rättstavningsprogrammet 
är framtaget, dels den typ av ordbok Lexin är och 
den målgrupp den riktar sig till. Rättstavningspro-
grammet är nämligen baserat på editerings avstånd 
(Hult 2016, s. 63), det vill säga ordförslagen (möj-
liga uppslagsord) som ges genereras på basis av 
söksträngen genom att bokstäver i denna tas bort, 
läggs till eller flyttas om (se vidare Kann 2016). 
Om man råkar slinta på tangentbordet och söka 
på ordet fiskussion eller diksusion automatkorrigeras 
sökningen till uppslagsordet diskussion (Hult 2016, 
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s. 63). Gott så. Men, en rättstavningshjälp i en in-
lärningsordbok för nybörjare borde förstås också 
även kunna ta hänsyn till mer uttalsmässiga stav-
ningar av ord (Hult 2016, s. 154). Om man till ex-
empel söker på ordformen diskochon möts man av 
alternativ 2, det vill säga beskedet att det  ordet inte 
finns men att däremot finns ordet diskhon. Och en 
sökning på ordformen disskution leder till alterna-
tiv 3, det vill säga att ordet inte finns i lexikonet. 
I de här två fallen borde naturligtvis användaren 
kunna få träff på uppslagsordet diskussion. 

Än mer problematiskt (och onödigt tidsödande) 
blir det när användaren presenteras med alltför 
många förslag på existerande uppslagsord. Ibland 
kan det röra sig om så många som 20–30 stycken. 
För användarvänlighetens skull borde man i dessa 
fall fundera på att införa ett maximalt antal ord-
förslag (Hult 2016, s. 63, 155). Viktigare är dock 
att de förslag som ges kommer i en ordning från 
det som är mest relevant (efter att både editerings-
avstånd och ljudlikhet så att säga ”har slagit till”). 
Ordningsföljden i dag verkar komma i  ordningen 
från de förslag som har editerats minst till de som 
har editerats mest. Ett exempel är sökordet  twitter 
som genererar tolv ordförslag varav de två sista 
är twittra och twittrar (Hult 2016, s. 63). Det är 
rimligen inte heller en enkel sak att värdera rele-
vansen hos ordförslagen, och avfärda irrelevanta 
sådana, för en inlärare med begränsade kunskaper 
i  svenska språket och inte minst ifråga om stavning 
(Hult 2016, s. 155). 

En mer avancerad rättstavningshjälp borde 
 heller inte vara känslig för versaler och gemener. 
En sökning på ordet eu ger 15 förslag på vad man 
kan ha menat, men inget av dem är det existerande 
uppslagsordet EU. 

Ett exempel på en elektronisk resurs som har 
en rättstavningshjälp baserad på både stavning 
och uttal är SAOL Plus (2007), cd-versionen av 
SAOL 13 utvecklad av Oribi AB (Berg m.fl. 2008) 
(se vidare Hult 2016, s. 154). 

Till syvende och sist syftar rättstavningsfunk-
tionen till att användaren ska kunna komma åt det 
innehåll som faktiskt finns i ordboken, och inte 
vara alltför beroende av att kunna stava ett ord helt 
rätt. 

4.4.3 Bildtema
Ordbokens bilder har redan uppmärksammats i 
denna rapport (se avsnitt 4.2.10), men det som är 
speciellt med ordbokens bilder är att de är organise-
rade i bildteman, där orden ges ett sammanhang. 
Bland de 30 olika bildtemana förekommer Familj 
och släkt, Människokroppen, Sjukvård och SOS, 
Bostad och möbler samt Tid – klocka och kalen-
der, se figur 1. 

Förutom att resursen Bildtema ingår i de  tryckta 
upplagorna av ordboken och i den  elektroniska LSL 4 
ges Bildtema även ut som ett separat häfte. Bilderna 
i dessa bildteman kan dels användas som resurs 
för inlärningen av enskilda ord som användaren 
slår upp (eftersom de kompletterar definitionen av 
lemmat), dels som en inlärningsresurs i sin egen 
rätt där man på ett strukturerat sätt kan lära sig 
olika ord som tillhör ett visst tema, till exempel 
ord för familjerelationer eller tidsord. Inte minst 
är Bildtema en viktig resurs för absoluta nybörjare 
och personer som ännu inte är litterata. 

Bildtema innehåller överlag mycket fina och 
tydliga illustrationer i ett sammanhang, men det 
finns ett behov av att se över och uppdatera 
 bilderna i vissa bildteman, främst dem som rör tek-
niska före mål. Det är också värt att uppmärksam-
ma att bilderna i den elektroniska versionen inte är 
identiska med de tryckta bilderna (se exempelvis 
bild temana Kläder och smycken samt Idrott och 
sport). I vissa fall har man i den elektroniska ver-
sionen upp daterat bilderna jämfört med den tryck-
ta versionen, så att de  bättre motsvarar moderna 
förhållanden, men i många fall har även dessa 
 modernare versioner hunnit bli passé. Exempelvis 
illustreras telefon med en något nyare version av 
knapptelefon i den elektroniska versionen än i det 
trycka bild temat, men någon bild av en mobiltele-
fon (t.ex. en smartphone) förekommer inte i någon 
av versionerna. Likaså är illustrationerna av pengar 
av olika valör daterade i båda versionerna, även om 
den elektroniska versionen presenterar en något 
moder nare bild. I vissa fall har man löst problema-
tiken med föråldrade bilder med att i den elektro-
niska versionen ta bort länkningen till bild.  Medan 
den tryckta ordboken hänvisar från tv till en bild 
av en tjock-tv förekommer ingen hänvisning till 
bild från lemmat tv i LSL 4. Det är naturligtvis 
önskvärt att man kompletterar med en uppdaterad 
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bild av en modern platt-tv. Man kan också ifråga-
sätta förekomsten av bilder av föremål som inte 
längre är aktuella, till exempel telefonkatalog och 
telefon kiosk, även om telefonkiosk i ordbokens 
lemmalista försetts med en bruklighetsmarkör 
<delvis historiskt>. I andra fall kan man sakna bil-
der för företeelser som tillkommit eller blivit vanli-
gare  efter det att bildtemat publicerats, till exempel 
en kompostpåse intill soppåsen i bildtemat Kök 
och badrum (kompost är ett lemma i LSL 4). När 
det gäller representationen av mer abstrakta ord 
kan man exempelvis – ur ett ideologiskt perspektiv 
– diskutera frånvaron av regnbågsfamiljer när or-
det familj illustreras i bildtemat Familj och släkt, 
även om de kärn- och styvfamiljer som illustreras 
är mer prototypiska representanter för lemmat. 

Sammantaget är Bildtema en mycket viktig in-
lärningsresurs. Försäljningsstatistiken tyder också 
på att den är uppskattad. När det gäller den elek-
troniska versionen av Bildtema är det av yttersta 
vikt att komma tillrätta med de tekniska problem 
som omgärdar resursen. I nuläget är det ofta svårt 

att rent tekniskt få fram bildresursen. Det är också 
angeläget att uppdatera resursen för att hålla den à 
jour med samhällsutvecklingen. 

4.4.4 Animations- och dialogtema 
(filmer)
Det elektroniska formatet öppnar också upp för 
möjligheten att ha rörliga bilder. I just LSL illustre-
ras till exempel som redan nämnts (avsnitt 4.2.11) 
ca 700 verb med hjälp av korta videofilmer. Dessa 
fördelar sig över 15 animationsteman, till exempel 
Människa – rörelse och miner och Fritid – idrott 
och spel, se figur 2. Liksom när det gäller Bildtema 
är det en pedagogisk poäng att kunna studera ord 
som tillhör samma tematiska område och att lära 
sig hur de förhåller sig till varandra. Det finns som 
redan nämnts visst behov av uppdatering av de 
verb handlingar som illustreras (jämför faxar och 
slår numret under Kontor – administration och 
kommunikation).

Dessutom förekommer tre dialogteman med in-

Figur 1. Bildteman i LSL 4.
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spelade samtal som ska ge användaren en mall för 
konversation i vissa specifika sammanhang, till ex-
empel en arbetsintervju. Dessa inspelningar fyller 
en viktig funktion, även om de inte når ända fram 
med avseende på naturlig dialog och kommunika-
tion (Loenheim 2012, s. 310).

Som redan nämnts behöver filmresursen ses 
över när det gäller tekniken. Det är i många fall 
svårt att nå resursen och dessutom är ljudkvalite-
ten på inspelningarna bristfällig.

4.4.5 Övningsbok
Språkrådet gav 2010 ut en övningsbok till Lexin 
(MacShane 2010). Den är i behov av uppdatering 
främst när det gäller utdrag ur lexikonen vilka är 
hämtade från äldre versioner av ordböckerna. I öv-
rigt är det endast smärre ändringar (rättning och 
korrekturläsning) som behöver göras. Övningsbo-
ken kan med fördel tillgängliggöras digitalt, till-
sammans med facit till övningarna (som i dagsläget 
finns gratis åtkomliga via Lexins nätbokhandel). 

Därmed skulle ”Lexin-paketet” förstärkas. Öv-
ningsboken borde dessutom marknadsföras som 
ett viktigt redskap i andraspråksundervisningen, 
som ett medel att ge hjälp till självhjälp, så att inlä-
rarna blir mer kompetenta när det gäller tolkning-
en av den information som Lexin tillhandahåller. 
Vissa av övningarna kan behöva knytas tydligare 
till Lexin, eftersom övningsbokens främsta syfte 
är just att göra användarna säkrare på hur denna 
ordbok kan användas.

4.4.6 Användaranvisningen
Användaranvisningen till LSL 4 har potential att 
ge god hjälp åt användaren. Men problemet är att 
den är svår att hitta. På Lexins webbsida behöver 
man klicka sig vidare från en välkomsttext till en 
kortfattad text om uppdateringen som ledde fram 
till LSL 4. I denna kortfattade text ges en hänvis-
ning vidare till användaranvisningen Om Lex
inordböckerna (2011). Användaranvisningen borde 
naturligtvis vara mer lättillgänglig än så. För den 

Figur 2. Animationsteman i LSL 4.
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som ändå hittar fram till användaranvisningen 
väntar en pedagogisk och lagom omfattande för-
klaring till ordbokens informationskategorier och 
hur de ska uttolkas. Resursen Bildtema borde dock 
lyftas fram mer, gärna tidigt i texten. När det gäl-
ler metainformation innehåller anvisningen en 
diskussion om partikelverb och svårigheterna med 
dem. Dessutom ges i en bilaga en lista över ore-
gelbundna verb och adjektiv. Ytterligare metain-
formation som skulle kunna hjälpa användaren är 
upplysningen om att 95 procent av substantiven 
har utrum som genus, varför det är en bra form 
att välja om man i en kommunikationssituation 
behöver gissa. Dessutom kunde den utbredda po-
lysemin i svenskan med fördel avhandlas. 

Något som saknas i användaranvisningen är en 
diskussion om ordbokens funktion och målgrupp 
samt redogörelse för avvägningar vid lemmaurval. 
Sådan information skulle kunna vara relevant för 
exempelvis lärare (men det har också ett värde 

för ordboksredaktörerna själva att ”tvingas” for-
mulera sina avvägningar). Det hävdas ibland att 
”ingen läser ordbokens användaranvisning” men 
tvärtom uppger så många som en fjärdedel av de 
800 informanterna i Hults (2016) studie att de läst 
instruktionerna till Lexin, vilket framstår som en 
överraskande stor andel (Hult 2016, s. 180–181; 
se även liknande resultat i Holmer m.fl. 2015, 
s.  363). Även om denna siffra samtidigt påvisar 
att det är många som inte läser och tar hjälp av 
användar anvisningen så ”förtar det inte dess vär-
de” (Malmgren 1999, s. 84). Det är angeläget att 
användare kan få guidning till dels uttolkningen 
av upp gifterna i ordboken, dels metaspråklig kun-
skap om till exempel svenska verbs konstruktions-
mönster. Problemet med användaranvisningen 
för Lexins vidkommande är – förutom att den är 
svår att hitta – att den inte är översatt till de övriga 
Lexin språken.
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5.

Slutsatser och 
 rekommendationer
I denna avslutande del presenteras först några över-
gripande slutsatser, följt av mer konkreta rekom-
mendationer för Språkrådet att ta ställning till.

5.1 Slutsatser
I samband med uppdateringen till LSL 4 gjordes 
många förbättringar av ordboken. Förutom tilläg-
get om 3 000 ord gjordes innehållet i ordboken 
mer tillgängligt genom en tydligare presentation 
av innehållskategorierna i ordboksartiklarna, 
viss förenkling av definitionerna och förbättrade 
sök- och åtkomstmöjligheter. Vi har dock konsta-
terat att man skulle kunna komma ännu  längre 
i målgruppsanpassningen av resursen genom ett 
mer genomtänkt och uppdaterat underlag till 
lemmaurvalet (där man även drar nytta av statis-
tik över användarnas uppslagningar), ytterligare 
förenkling av definitionerna, fler språkprov samt 
förbättring av sökmöjligheterna. Därtill skulle 
ordboksartikeln kunna göras än tydligare och mer 
spatiös, jämför prototypartikeln för en tänkt ver-
sion LSL 5 i exempel 7 (avsnitt 4.2.12). En genom-
gripande förändring för att kvalitetssäkra Lexin 
och skapa en enhetlighet mellan de tvåspråkiga 
lexikonen är att omarbeta (alternativt nyöversätta) 
dessa utifrån den senaste versionen av den svenska 
orddatabasen (LSL 4) och därigenom implemen-
tera de förbättringar som genomfördes i och med 
denna uppdatering. 

5.2 Rekommendationer
I det följande presenteras de konkreta rekommen-
dationer som forskningsöversikten utmynnar i. 
Dessa är ordnade tematiskt i avsnitten 5.2.1–5.2.5 
under rubrikerna Lemmaurval i den svenska ord-
databasen, Presentation av informationskategorier, 
Tvåspråkiga lexikon, Funktionalitet och anvis-
ningar (andra variabler) och Konceptet Lexin och 
marknadsföring av detsamma.

5.2.1 Lemmaurval i  
den svenska orddatabasen
Under denna rubrik ges rekommendationer avse-
ende lemmaurvalet: antal lemman, adekvata källor 
samt metod för att hålla lemmaurvalet à jour.

1.  Angående antalet lemman: Det finns inga 
teoretiska, utan bara praktiska skäl att 
begränsa lemmalistan. Lemmaurvalet i LSL 4 
(ca 30 000 ord) täcker ett svenskt basordförråd 
väl. Hellre förbättra presentationen i artiklarna 
än att avsevärt utöka lemmaurvalet, dock 
behöver fler sammansättningar lemmaansättas. 

2.  Angående källor till lemmaurvalet utifrån de 
fyra kategorier av ord som täcks in:

• Frekventa ord ur ett skriftspråkligt basordför
råd. Basordförrådet är förhållande vis 
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beständigt, men komplettera med moder-
nare korpusar som kan fånga upp nyare 
ord och ord från texter av mer informell 
karaktär. Inkludera för målgruppen särskilt 
relevanta och anpassade underlag (t.ex. 
nyheter på lätt svenska).

• Ett ”praktiskt” ordförråd hämtat ur lärome
del. Relevant kategori, men använd nyare 
källmaterial. Förutom sfi-material, inklusi-
ve provunderlag, moderna läromedel inom 
svenska som andraspråk.

• Samhällsord, det vill säga ord som behövs 
för att kunna orientera sig i det svenska 
sam hället. En stramare definition behövs 
som avgränsar kategorin till ord som 
framför allt hör till offentlig sektor av i dag 
(t.ex. förskola och moms, men knappast ord 
som adel och addition), och därtill natur-
ligtvis en kontinuerlig uppdatering, så att 
såväl orden som deras beskrivning hålls à 
jour. Ett viktigt underlag skulle kunna vara 
myndighetstexter.

• Talspråkliga ord och ”svåra” ord enligt 
läsförståelseundersökningar. Talspråkliga ord 
bör med tanke på målgruppen ges större 
utrymme i Lexin. Detta kan uppnås 
genom andra källor (företrädesvis tal-
språks korpusar). När det gäller de ”svåra” 
orden: använd andra underlag än läs-
förståelseundersökningar med L1- talare 
(från 1970-talet). Dra nytta av de senaste 
decenniernas flerspråkighetsforskning som 
uppmärksammar  generella svårig heter vid 
ordinlärning i ett andraspråk, till exempel 
partikelverb och andra fler ordsuttryck samt 
polysema ord såsom till synes genomskinli-
ga sammansättningar

• Lägg till en femte kategori, användar
statistik för att upptäcka lemmaluckor. 
Registrera användarnas uppslagningar över 
tid för att få ett statistiskt underlag.

5.2.2 Presentation av  
informationskategorier
I detta avsnitt sammanfattas rekommendationerna 
när det gäller utformningen av ordboksartiklarna 
och de ingående innehållskategorierna (jfr exem pel 
7 i avsnitt 4.2.12).

1.  Lemmatecknet: Komplettera lemmat med 
framförställd artikel, det vill säga ange en 
eller ett framför uppslagsordet. Denna 
information ges redan i Bildtema. 

2.  Uttal: Rätta till de ord som fått fel uttal i 
ljudfilerna (uppläst uttal).

3.  Ordklass: Skriv ut förkortningar, till exempel 
subst. adj. 

4.  Böjning: Lägg till komparativformer även för 
regelbundna adjektiv, till exempel glad, 
gladare, gladast. Presentera komparativ-
formerna åtskilt från andra böjningsuppgifter 
såsom genus och numerus (glatt, glada).

5.  Betydelsemoment: Använd genomgående 
siffror för att markera olika betydelsemoment 
(i stället för ”även bildligt”).

6.  Betydelsebeskrivning: Förenkla definitions-
sättet, till exempel genom att frångå substituer-
barhetsprincipen, välja mer konkreta och 
vardagsnära ord i definitionerna och undvika 
svårtillgängliga konstruk tioner som passiv 
och perfekt particip. Var dess utom restriktiv 
med regelrätta synonym förklaringar. An-
vändningen av semikolon i förklaringen för 
att åtskilja olika betydelsenyanser är heller 
inte helt genomskinlig (se exemplet trevlig).

7.  Språkproven är centrala för förståelse. Satsa 
på dem, inte minst på att utöka antalet 
syntaktiska språkprov. Tänk på att samman-
sättningar som språkprov sällan hjälper till 
med receptionssidan (förståelse av uppslags-
ordet) eftersom de är svåra att segmentera 
och principiellt mångtydiga. Dessa språk-
prov har dock ett värde i situationer av 
produktion.

8.  Konstruktionsuppgifter: Skriv ut förkort-
ningar, till exempel ngn/ngt. 

9.  Idiom: Språkprov till idiomen skulle i hög 
grad underlätta förståelsen av dessa, men 
man skulle även komma långt med enklare 
definitioner (se punkt 6). Vi ser däremot inte 
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komplettering med språkprov till idiomen 
som en högprioriterad insats.

10. Bilder: Se över och uppdatera vissa bilder, 
framför allt i de teman som rör tekniska 
föremål, men även se över bilderna i till 
exempel familjetemat för att undvika stereo-
typi. Placera bilderna i närmare anslutning 
till uppslagsordet (jämför NoKSO 2001). 
Kontrollera att bilderna understödjer den 
förklaring och de språkprov som ges i artikeln.

11. Filmer: Se över och uppdatera vissa filmer, 
till exempel de som rör Kontor – administra-
tion och kommunikation, Post/Bank/Pass 
och Utbildning och arbete. Kontrollera att 
filmerna understödjer den förklaring och de 
språkprov som ges i artikeln.

12. Artikeln som helhet: Ännu mer spatiös 
utformning av artikel och fler förtydligande 
rubriker till de olika informations katego-
rierna samt symboler som hänvisar till ljud 
och bild, se vår prototypartikel för en tänkt 
version LSL 5 (exempel 7 i avsnitt 4.2.12). 
Förkorta konsultationskedjan och undvik 
vidarehänvisning (t.ex. naprapat till napra-
pati). Det hör ihop med ett förenklat defini-
tionsformat. 

5.2.3 Tvåspråkiga lexikon
Under denna rubrik ges några sammanfattande 
rekommendationer avseende lemmaurval till samt 
framtagning och utformning av de tvåspråkiga 
lexikonen.

1.  Utgå från LSL 4 både vid framtagningen av 
nya tvåspråkiga lexikon och vid uppdate-
ringen (eller nyöversättningen) av befintliga 
lexikon: Uppdatera lemmaurval (3 000 nya 
ord från LSL 4). Tydligare presentation av 
informationskategorierna (med avseende på 
till exempel böjnings- och konstruktions-
uppgifter, tillgängliga definitioner, tydligt 
differentierade betydelsemoment och 
placering av språkexempel under rätt 
betydelsemoment). 

2.  Antal lemman: Det finns inga teoretiska skäl 
att bara använda en delmängd av orden i den 
svenska orddatabasen. Om detta är nöd-
vändigt av resursmässiga skäl bör man med 

tanke på tidigare  erfarenheter av minilexikon 
om 5 000 ord dra  slutsatsen att ett sådant 
lemmaurval är för litet för målgruppen.

3.  Markera orden i den svenska databasen 
utifrån frekvens/bruklighet, så att man kan 
plocka ut ”rätt” ord till ev. mindre om-
fattande lexikon (se dock punkt 2).

4.  Tvåspråkiga lexikon: Säkerställ att användar-
anvisningen och andra metaspråkliga avsnitt 
finns översatta och anpassade till respektive 
Lexin-språk.

5.  Återta svensk-engelskt lexikon: Även engelsk-
talande nybörjare i svenska har behov av en 
inlärningsordbok på nybörjarnivå. Dessutom 
kan engelska fungera som hjälpspråk för dem 
som antingen har ett modersmål som inte 
täcks in av existerande tvåspråkiga lexikon 
(och kanske heller aldrig kommer att bli 
aktuellt för Lexin) eller för dem vars moders-
mål endast förekommer i ett Lexin-lexikon 
av mini format. Vid tidpunkten för det 
svensk-engelska lexikonets borttagande 
utgjordes inte mindre än ca 60 procent av 
uppslagningarna i Lexin på nätet av uppslag-
ningar i just detta lexikon.

6.  När det gäller vilka språk man ska satsa på 
framöver i produktionen av nya tvåspråkiga 
lexikon ger de urvalskriterier som framgår i 
lägesbeskrivningen från 1997 även fortsätt-
ningsvis god vägledning (antalet talare, 
utbildningsbakgrund och läsfärdighet).

7.  För att kvalitetssäkra de tvåspråkiga lexikonen 
och säkerställa enhetlighet mellan lexikonen 
finns det förutom tydliga riktlinjer behov av 
att, på kontinuerlig basis i Lexins projekt-
grupp, ha tillgång till översättningsteoretisk 
och lexikografisk expertis avseende både 
enspråkig och tvåspråkig lexikografi.

5.2.4 Funktionalitet och  
anvisningar (andra variabler)
I följande avsnitt behandlas variabler som har med 
funktionalitet och användning att göra, nämligen 
webbgränssnittet, rättstavningsfunktionen och 
 användaranvisningen.
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Webbgränssnittet 
1.  Webbsidans utseende och innehåll: Se över 

och renodla innehållet och placeringen av 
kring information. Granska vad som egentligen 
är nödvändigt (se till exempel ingångssidan där 
det dels förekommer i sammanhanget mindre 
viktig information, dels daterad information).

2.  Byt till en webbadress som är enkel att 
komma ihåg (och stava till).

3.  Bevara och vidareutveckla sökfunktiona-
liteten, det vill säga åtkomstmöjligheterna till 
innehållet i artiklarna. Mycket bra att man 
numera kommer åt morfologiska språkprov 
(sökningen ”äppelpaj” leder till exempel till 
lemmat paj och lemmat äpple i vilka det 
sammansatta ordet återfinns). Vidareutveck-
ling: möjlighet att söka på fraser, både idiom 
(som natt och dag) och andra fraser, till 
exempel verbfraser (köra bil) och enkla 
nominal fraser (en bil). 

4.  En smidig funktion i LSL 4 är att de ingående 
orden i definitionerna är klick bara, så att man 
enkelt kan slå upp svåra ord i dem.  Funktionen 
presenteras i användaranvisningen, men 
informera tydligare om denna funktion i 
närmare anslutning till ordboksartikeln.

5.  Hänvisa till uppläst uttal samt bilder och 
filmer med hjälp av symboler, till exempel ett 
öga för hänvisning till bild och film, respek-
tive ett öra för till uttal. Bilder och filmer bör 
dessutom poppa upp på söksidan utan att 
man flyttas/hänvisas till en ny sida. Med 
tanke på tillgängligheten bör även ljudkvali-
teten i filmerna ses över. 

Rättstavningsfunktionen 
1.  Förbättra rättstavningsprogrammet. I tillägg 

till editeringsavstånd måste en rättstavnings-
hjälp i en inlärningsordbok förstås även 
kunna ta hänsyn till uttals mässiga stavningar 
av ord. Vikten av en sådan förbättring kan 
inte nog under strykas. Ett  exempel på en 
elektronisk resurs som har en rätt-
stavningshjälp baserad på både stavning och 
uttal är SAOL Plus (2007), cd-versionen av 
SAOL 13 utvecklad av Oribi AB.

2.  Begränsa antalet ordförslag som en icke-träff 
kan generera och presentera förslagen i en 
mer användaranpassad ordning. 

Användaranvisningen
1.  Gör användaranvisningen mer tillgänglig. 

Man ska inte behöva klicka sig fram i flera 
steg för att hitta den.

2.  Gör användaranvisningen tillgänglig på alla 
Lexin-språk.

3.  Presentera resursen Bildtema tidigare i 
anvisningen.

4.  Presentera mer metafakta om svenska 
språket: till exempel att 60 procent av orden 
har mer än en betydelse och att 95 procent av 
substantiven har utrum som genus. 

5.  Redogör för avvägningar när det gäller 
ordbokens funktion och målgrupp.

5.2.5  Konceptet Lexin och mark-
nadsföring av detsamma
Med konceptet Lexin avses de olika delar som 
Lexin utgörs av. Rekommendationerna rör hur 
Lexin-konceptet kan kvalitetssäkras och göras till-
gängligt för så många i målgruppen som möjligt.

1.  Skapa enhetlighet mellan seriens ingående 
lexikon. 

2.  Arbeta aktivt med marknadsföring av 
”Lexin- paketet”: ordböcker i olika format, 
Bildtema, Animationstema, Dialogtema och 
övningsbok (med facit).

3.  Säkerställ kontinuerlig uppdatering av Lexins 
alla delar, inklusive övningsboken som nu 
bygger på Svenska ord 3/LSL 3. 

4.  Uppdatera och gör övningarna tillgängliga 
digitalt, ev. med automatisk rättning, för att 
ge användarna bättre förutsättningar att 
förstå hur man söker och tillgodogör sig 
innehållet i Lexin. 

5.  En vision är att även Lexin går in under para-
plyet svenska.se, så att man kan söka i Lexin 
även där. Framför allt bra för avancerade 
användare att kunna använda alla resurserna 
samtidigt (exempelvis försöka förstå precisa 
definitioner i Svensk Ordbok utgiven av 
Svenska Akademien, men kunna växla över 
till Lexin om det blir för svårt).
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