
Rapporter från Språkrådet 13

Framtidens  Lexin
Användarundersökning 



Framtidens Lexin
Användarundersökning

Författare: Laila Höglund och Sofia Malmgård

Rapporter från Språkrådet 13

© Institutet för språk och folkminnen, 2022

Språkrådet
Institutet för språk och folkminnen
Box 20057
104 60 Stockholm
www.isof.se

ISBN: 978-91-86959-62-3

Permanentlänk: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sprakochfolkminnen:diva-2415 

Omslag och sättning: Stema Specialtryck AB
Omslagsfoto: Oleksandr Latkun/Mostphotos



Rapporter från Språkrådet 13

Framtidens Lexin
Användarundersökning

Laila Höglund och Sofia Malmgård

Utgiven av Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2022





Sammanfattning
Framtidens Lexin – Användarundersökning sammanställer och analyserar 
statistik från flera olika källor samt resultaten av en användarstudie med 
fokus på de flerspråkiga inlärningslexikonen i serien Lexin (Lexikon för in-
vandrare). Utifrån analysen ges  rekommendationer om hur Lexin bör ut-
vecklas för att bli mer användarvänligt och tillgängligt för nybörjare som lär 
sig svenska som andraspråk.

Rapporten är skriven på uppdrag av Språkrådet, Institutet för språk och 
folkminnen (Isof) och ingår i en större rapport i Språkrådets rapportse-
rie, Framtidens Lexin – målgruppsanpassning och utveckling av framtidens 
flerspråkiga lexikon. Syftet är att undersöka hur väl anpassad för sin mål-
grupp Lexinserien är i dag, nästan fyrtio år efter att det första lexikonet i 
serien gavs ut, samt 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 tvåspråkiga 
lexikon. Dessa lexikon finns tillgängliga i tryck och som digital resurs i form 
av en webbplats. Till lexikonserien hör även ett tematiskt ordnat bildlexi-
kon, ett videolexikon med verbfilmer samt en övningsbok. 

Nyanlända flyktingar eller invandrare i Sverige kommer, om de behärs-
kar något eller några av de tjugotalet språk som finns representerade i Lexin- 
serien, först och främst i kontakt med de tvåspråkiga lexikonen när de börjar 
studera svenska. 

Samhället har förändrats sedan det första Lexinlexikonet gavs ut i början 
av 1980-talet, 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 en snabbare integrering i samhället och goda kunskaper i svenska 
alltjämt ökar. Mot denna bakgrund behövs lexikon för nybörjarundervis-
ning i svenska mer än någonsin. Rapporten undersöker vad statistik inom 
områden som migration, demografi och utbildning tillsammans med an-
vändarstudier kan lära oss om hur Lexin bör anpassas och utvecklas för 
att möta denna breda och heterogena målgrupp med sinsemellan mycket 
olika förutsättningar att lära sig svenska. 



Bland slutsatserna fastslås att de förbättringar av den svenska ordboken 
som gjordes i samband med uppdateringen till nuvarande version (LSL 4) 
snarast möjligt bör komma Lexins målgrupp till godo genom att befintliga 
tvåspråkiga lexikon revideras och uppdateras. Efterfrågan bland användare 
på fler och bättre exempel kan förmodligen åtminstone delvis tillgodoses 
därigenom, eftersom definitioner och språkprov utökats och uppdaterats 
i LSL 4.

Förutom arabiska, persiska och somaliska, för vilka revidering och upp-
datering redan pågår, är tigrinska bland de språk som flest invandrade talar 
och bör därför prioriteras. Det tryckta svensk-tigrinska Lexinlexikonet är 
ålderstiget och litet i omfång. I och med det blir uppslagsorden mindre re-
levanta för dagens användare och det blir svårare att hitta den översättning 
man söker. Även om det digitala lexikonet uppdaterades senare än det tryck-
ta är urvalet i det fortfarande lika litet med enbart 7 000 uppslagsord, vilket 
i dagens informationssamhälle är otillräckligt. Det tigrinska lexikonet bör 
därför revideras och uppdateras i enlighet med den senaste versionen av den 
svenska orddatabasen (LSL 4) till ett fullstort digitalt lexikon för att bättre 
motsvara de behov användare har i dag.  

De största invandrarspråken i dag, liksom språk som saknar lexikala re-
surser bör prioriteras vid nyproduktion av lexikon. Dari är ett av de störs-
ta språken i Afghanistan, varifrån förhållandevis många har invandrat de 
senaste åren, något som ser ut att hålla i sig. Dari bör därför inkluderas i 
Lexinserien genom översättning av LSL 4. 

Vidare konstateras att de Lexinlexikon som i dag endast finns i tryckt 
format bör uppdateras och digitaliseras. Om en uppdatering av dessa äldre 
lexikon inte är möjlig av t.ex. ekonomiska skäl bör en digitalisering av det 
befintliga materialet ändå vara möjlig. Fortsatt utveckling av de digitala de-
larna av Lexin rekommenderas, då användarna i dag har större mobilvana 
än bokvana. 

Mobiltelefoner utgör också det självklara verktyget för att slå upp ord i 
Lexin. Webbgränssnittet för Lexin behöver därför anpassas till mobilan-
vändning och de möjligheter som det digitala formatet erbjuder bör utnytt-
jas i större utsträckning. Exempelvis bör möjligheterna att lägga till ljud på 
målspråket samt komplettera lexikonen med ytterligare ljud- och bildfunk-
tioner som stöd för mindre läsvana användare utforskas. Sökfunktionen i 
webbversionen bör förbättras så att den tillåter talspråksnära stavning och 
skrivfel av det slag som inlärare i svenska som andraspråk gör, samt även 
möjliggöra att de flerordsfraser som finns i artiklarna kan hittas vid en sök-
ning. Möjligheter att kunna slå upp ett ord på flera språk samtidigt skulle 
också gagna flerspråkiga användare och bör därför undersökas.

För att säkra fortsatt god kvalitet och långsiktig hållbarhet i arbetet med 
Lexin behövs förutom en genomgripande uppdatering utifrån dagens tek-
niska möjligheter även infrastruktur (verktyg) och rutiner för uppföljning 
och löpande uppdatering av innehållet i orddatabasen samt av de olika de-
larna av Lexin. För Lexins webbgränssnitt finns numera också lösningar för 
att ta fram statistik över användningen och få återkoppling om exempelvis 
ord som eftersöks men inte finns i Lexin i dag, information som är värdefull 
för vidareutvecklingen av Lexinlexikonen och övriga resurser. 



Sist men inte minst, behövs en långsiktig plan som inbegriper en definierad 
målgrupp och en policy för framtida utveckling och produktion samt urval 
av språk. I den bör även säkrandet av ett officiellt domännamn som är lätt 
att känna igen och hitta till för Lexins webbsajt samt riktlinjer för använ-
dande av varumärket Lexin ingå.
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Inledning
I föreliggande rapport redovisas resultaten av den 
användarundersökning som vi genomfört på upp-
drag av Institutet för språk och folkminnen (Isof). 
Utifrån användarundersökningen ges rekommen-
dationer om hur framtida lexikografiska resurser 
för nybörjare i svenska samt arbetet kring utveck-
landet av dessa resurser kan utformas.

Lexikonmaterialet Lexin (Lexikon för invand-
rare) vänder sig till andraspråksinlärare av svenska, 
bosatta i Sverige. Målgruppen har sedan projektet 
startades i början på 1980-talet varit nyanlända 
vuxna invandrare och asylsökande ”med begrän-
sad skolbakgrund och utan tidigare erfarenhet av 
lexikonanvändning” (Beijer och Fre Woldu 1997:3) 
och definitionen har legat till grund för såväl urva-
let av ord som hur ordboksartiklarna utformats. 

Efter 40 år är det dags att göra en översyn av Lex-
inprojektet för att ta reda på om användargruppens 
sammansättning har förändrats jämfört med när 
Lexin tillkom och även undersöka användarnas be-
hov av tvåspråkiga ordböcker mot bakgrund av till 
exempel den tekniska utvecklingen. 

1.1 Syfte 
Syftet med användarundersökningen är att besvara 
följande frågor (bland andra): Hur ser Lexins an-
vändargrupp ut i dag? Vilka behov har användar-
na? Hur skiljer sig användarna och deras behov i 
dag från när Lexin tillkom? Hur används Lexin i 
dag? Och slutligen: Hur bör Lexin se ut i framti-
den? 

Svaren har vi sökt med hjälp av tre delundersök-
ningar: 

• Analys av användargruppen (kapitel 3). 
Analys av (potentiella) användargrupper 
med avseende på utbildnings- och språkbak-
grund.

• Användarstudie (kapitel 4). Hur Lexin 
används i dag, inte minst med tanke på de 
senaste årtiondenas tekniska utveckling, och 
vilka behov och önskemål som finns i dag.

• Enkätundersökning riktad till lärare (kapitel 
5). 
Hur lärare i svenska som andraspråk (sva) 
och svenska för invandrare (sfi) ser på Lexin, 
hur de (och deras elever) använder det och 
vilka behov och önskemål de har.

Utifrån resultaten från dessa delundersökning-
ar presenteras ett antal rekommendationer för hur 
Lexins olika delar och format bör utvecklas för att 
svara mot användargruppens behov i framtiden. 

1.2 Metod
För att få en samlad bild av dagens Lexinanvändare 
och deras behov har vi genomfört tre olika delun-
dersökningar: en analys av offentlig statistik för att 
identifiera potentiella användargrupper och dessas 
olika behov (kapitel 3),  en användarstudie i form 
av dels observationer av hur Lexin används i dag i 
undervisningen av svenska som främmande språk 
(sfi) och svenska som andraspråk (sva) och dels in-

1
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tervjuer med inlärare kring deras användning och 
behov (kapitel 4), samt en enkät till lärare i sva och 
sfi för att ta reda på om de och deras elever använ-
der Lexin, hur de använder resurserna i Lexin och 
vilka behov och önskemål lärarna har (kapitel 5). 
Genomförandet och resultaten av delundersök-
ningarna redovisas i respektive kapitel. I slutet av 
respektive kapitel presenteras rekommendationer 
utifrån resultaten av delundersökningen för hur 
Lexins olika delar och format bör utvecklas för att 
möta användarnas behov.  

1.3 Disposition 
Det inledande kapitlet, vilket definierar syftet 
med projektet och föreliggande rapport, följs av 

en nulägesbeskrivning av de olika resurserna i 
Lexinserien (kapitel 2). I separata kapitel beskrivs  
genomförandet av de tre delundersökningarna: 
analys av användargruppen (kapitel 3), användar-
studie (kapitel 4) samt enkätundersökning riktad 
till lärare  (kapitel 5). Vart och ett av dessa tre ka-
pitel avslutas med rekommendationer utifrån re-
sultaten av respektive delundersökning (3.7, 4.4 
och 5.3). Därpå följer ett kapitel med våra övriga  
tankar inför den framtida utvecklingen av Lexin 
utifrån observationer under projektets gång samt 
våra tidigare erfarenheter av översättning, flersprå-
kiga projekt, pedagogiska undervisningsmaterial 
och redaktionellt arbete. Kapitlet avslutas med re-
kommendationer (6.7) utifrån vår erfarenhet och 
observationer.
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Lexin i dag – en översikt
Kärnan i Lexin utgörs av en svensk orddatabas, 
Lexins svenska lexikon, LSL, som i sin första ver-
sion togs fram på 1980-talet för att översättas till 
ett antal vanliga invandrarspråk. Därmed skapades 
så småningom ett 20-tal tvåspråkiga ordböcker som 
i dag finns tillgängliga såväl i tryckt format som på 
webben (Se Tabell 8 i Loenheim & Hult 2020:38 
för exempel). Sedan 2007 ansvarar Språkrådet vid 
Institutet för språk och folkminnen för Lexin.

Syftet med lexikonserien var att förse nyinvand-
rade som skulle lära sig svenska med ordböcker, dels 
på språk som inte återfanns bland de kommersiella 
ordböckerna, men också med ett innehåll och en 
uppbyggnad som gagnade nybörjare. Lexikonen 
i Lexinserien innehåller till exempel förenklade 
uttalsangivelser, både översättning och definition 
samt rikligt med språkexempel, såväl sammansätt-
ningar som meningar, knutna till uppslagsorden. 
Även om ambitionen redan från början var att ta 
fram lexikon såväl från som till svenska, har pro-
jektet fått prioritera den stora efterfrågan på nya 
lexikon och de tryckta lexikonen togs därför enbart 
fram från svenska till målspråket. Men när lexiko-
nen digitaliserades blev det möjligt att ”vända” dem 
och numera går det att söka på båda språken (till 
och från svenska) i alla Lexinlexikon på nätet, även 
om de inte är tvåspråkiga. (Se bl a Beijer & Fre Wol-
du 1997:34-35 samt Hult 2016:48.)

Lexin är således en viktig tillgång för språkinlä-
rare som i många fall annars hade saknat en ordbok 
mellan svenska och modersmålet. Antalet språk 
som ingår i Lexin har vuxit genom åren, dels som en 
följd av att nya grupper invandrare har tillkommit 
och dels genom språkpolitiska beslut.

2.1  Lexins olika delar
Den svenska orddatabasen har genom åren genom-
gått en rad uppdateringar. Den senaste var en stör-
re och mer genomgripande sådan som gjordes av 
Göteborgs universitet under ledning av Sven-Gö-
ran Malmgren 2008–2011 och resulterade i den 
version som kallas LSL 4. LSL 4 innehåller 30 000 
uppslagsord och har ännu inte implementerats i de 
tvåspråkiga lexikonen, men används vid  framtag-
ningen av nya lexikon och vid revideringar.

Det råder viss brist på dokumentation och där-
med avsaknad av överblick över de olika tvåspråki-
ga lexikonens innehåll. Bland annat kan det finnas 
olikheter mellan den tryckta och den nätbaserade 
versionen av ett och samma lexikon. (Se Loenheim 
& Hult 2020:17 för närmare beskrivning.) För vis-
sa språk, däribland tigrinska, finns endast en del-
mängd av orden (5 000–7 500 ord) översatta och 
hur detta urval har gjorts är oklart. Något tvåsprå-
kigt lexikon med version LSL 4 av orddatabasen 
har, som sagt, ännu inte publicerats, men flera av 
dem har inte heller uppdaterats till version 3. Några 
lexikon innehåller fortfarande den första versionen 
av den svenska orddatabasen.

En majoritet av de tvåspråkiga tryckta lexiko-
nen finns även tillgängliga digitalt på webbplatsen 
Lexin, (lexin.csc.kth.se eller lexin.nada.kth.se). Den 
drivs genom ett samarbete mellan Isof och Kungli-
ga Tekniska Högskolan. 

På webbplatsen finns förutom de digitala lexiko-
nen så kallade temasidor där man hittar tre andra 
resurser som hör till Lexin:

2
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Bildteman. Ca 1 800 illustrerade ord som är 
indelade i teman. Uttal finns inspelat på svenska 
och på 34 andra språk i den nuvarande versionen. 
En revidering och uppdatering pågår i samarbete 
med Nasionalt senter for flerkulturell opplæring 
(NAFO) i Norge . 

Animationsteman. Illustrerar runt 400 verb med 
hjälp av korta videofilmer. Konvertering av video-
formatet till mp4 och viss omstrukturering av det 
tematiska innehållet genomfördes under 2020, 
i och med att insticksprogrammet Adobe Flash 
Player togs ur bruk. De flesta verbfilmerna var ti-
digare försedda med ljud (och vissa av dem svenskt 
tal), vilket försvann tillfälligt i samband med kon-
verteringen, men planeras läggas på igen när det är 
möjligt. 

Dialogteman. Videofilmer med samtal från var-
dagliga situationer. Ett enspråkigt svenskt materi-
al. Även dessa filmer konverterades från formatet 
Flash under 2020. I samband med konverteringen 
av Dialogteman till de modernare formaten mp4 
och html lades även en textversion av dialogen till, 
vilken visas på webbsidan. 

En äldre, enspråkig svensk version av Bildteman 
ingår i de tryckta Lexinlexikonen. Den finns också 
utgiven som egen trycksak. Dock är den tryckta ver-
sionen ålderstigen och bör revideras. 

Utöver detta finns en övningsbok i hur man an-
vänder ett lexikon, utgiven av Språkrådet år 2010. 
Också den har ett antal år på nacken och bör ses 
över.

1.  https://www.isof.se/sprak/sprak-och-it/spraklig-infrastruktur/oppna-sprakdata.html

2.1.1 Appar som bygger på Lexin
Den svenska Lexinordbasen och de tvåspråkiga lex-
ikonen tillhandahålls även av Isof som öppna data. 
Databaserna är tillgängliga via licensen Creative 
Commons BY. Juridiskt innebär detta att Isof ”till-
låter andra att använda, sprida, göra om, modifiera 
och bygga vidare på materialet, även i kommersiella 
sammanhang – mot att den som använder, bearbe-
tar eller sprider materialet ser till att det framgår att 
Isof är upphovsman. Materialet får inte ändras eller 
användas på ett sätt som är kränkande för upphovs-
mannen”1. 

Praktiskt innebär detta att aktörer fristående 
från Isof använder dessa data bland annat för att 
utveckla lexikonappar för användning, i första 
hand, i mobiltelefoner – det finns åtminstone ett 
tiotal olika lexikonappar med orddatabasen som 
grund. Några av apparnas ikoner visas i figur 1. Li-
censavtalet har tolkats lite olika av apputvecklarna 
så att en del av apparna använder Isofs logga (inte 
sällan i förvanskad form) och namnet Lexin, andra 
gör det inte. 

Användarundersökningen visar att dessa appar 
är mycket spridda. För de allra flesta primära an-
vändare utgör därmed apparna troligtvis det gräns-
snitt varigenom de känner till och använder Lexin. 
Isof har inget inflytande över utvecklingen av dessa 
appar och heller ingen insyn i huruvida materialet 
”ändras eller används på ett sätt som är kränkande 
för upphovsmannen”.

Lexin Offline  
(Svensk Lexikon) 
Swedish Language SE

Lexin Pro
Riki Now

Lexin Smart – svenska 
ordbok
Muhannad Abdulhafiz

Lexin Lexikon – Lära 
dig Svenska – Svensk 
Ordbok   
Swedish Language SE

Lexin (Svensk 
ordbok)
Sergey Solovyev

Figur 1. Ikoner från några av de appar som använder namnet Lexin eller egna varianter av Isofs logotyp.
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I en bilaga till denna rapport finns en samman-
ställning över de vanligaste apparna.

Lexininnehållet har dessutom använts i flera 
andra typer av inlärningsresurser, som SVT Språk-
play. 

2.2 Statistik över  
användningen av Lexin

2.2.1 Bokförsäljningen går ner
Försäljningen av Lexin i bokform sjunker över tid, 
vilket är väntat med tanke på den digitala utveck-
lingen i samhället. Isof har inte tillgång till jäm-
förbar försäljningsstatistik över längre tid, men 
figur 2 visar en tydlig trend för den sammanlagda 
försäljningen under de senaste fem åren.

Även trycksaken Bildteman har gått ner i försälj-
ning, från 3 947 exemplar år 2016 till 1 396 exem-
plar år 2020, men den säljs ändå mer än det enskilt 
största språklexikonet, vilket är det arabiska som 
såldes i 1 598 exemplar 2016 jämfört med 192 ex-
emplar år 2020.

2.  Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistik#Antal_bes%C3%B6k

2.2.2 En av Sveriges mest använda 
webbresurser 
Lexins webbplats är välbesökt, en tid till och med 
en av Sveriges mest välbesökta webbresurser en-
ligt Domeij och Karlsson i Delaktig i det digitala 
samhället – ett flerspråkigt perspektiv (2013:531). 
Antal slagningar har varierat något över tid men 
sammantaget stadigt ökat med åren. År 2020 var 
antalet över en halv miljon om dagen. Det kan jäm-
föras med antalet slagningar i svenska Wikipedia2 
(ca 3 milj/dag) som har en betydligt bredare mål-
grupp än Lexin. (För en utförligare beskrivning av 
hur antalet webbslagningar har varierat över tid, 
vilket påverkats bland annat av att det engelska  
lexikonet togs bort, se Hult 2016, s 136–162, s 64)

I figur 3, vilken visar antal slagningar (sökning-
ar) på olika uppslagsord i Lexinlexikonen på Lexins 
webbplats över tid, ses användningen av lexikonen 
på Lexins webbplats till en början stadigt öka, för 
att sedan minska igen mellan åren 2016 och 2019.

Den brantare uppgången i antalet sökningar i 
Lexin åren 2014–2015 kan troligen tillskrivas den 
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Figur 3. Statistik över den totala bokförsäljningen för samtliga språk. 
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Lexin i bokform, uppdelat per språk. I kolumnerna till höger visas antalet slagningar 
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Figur 1: Ikoner från några av de appar som utvecklats helt utanför Isof och som 
använder namnet Lexin eller Isofs logotyp. 

2.2 Statistik över användningen av Lexin 

2.2.1 Antal uppslagningar totalt på webbplatsen över tid 

I figur 2, vilken visar antal slagningar (sökningar) på olika uppslagsord i Lexinlexikonen 
på Lexins webbplats över tid, ses användningen av lexikonen på Lexins webbplats till 
en början stadigt öka, för att sedan minska igen mellan åren 2016 och 2019.  

Figur 2. Antal slagningar på Lexins webbplats 2012–2020 

 
Figur 2. Totalt antal slagningar i Lexins webblexikon för samtliga språk sammantaget. 
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Figur 3. Totalt antal slagningar i Lexins webblexikon, samtliga språk, 2012–2020. (Antalet slagningar i appar som  
använder Lexins innehåll är inte inkluderade.)

ökade flyktinginvandringen under dessa år, medan 
nedgången de senaste åren kan bero på att allt fler 
användare går över till att använda mobilapparna 
i stället (varifrån det inte har gått att få fram sta-
tistik till den här rapporten). Isof har i dag ingen 
tillgång till användningsstatistiken för apparna. 
Om man väger in att apparna används i större ut-
sträckning än webbplatsen, vilket åtminstone den 
här begränsade användarundersökningen tyder på, 
så är användningen av Lexin betydligt större än fi-
gur 3  visar.

2.2.3 Statistik per språk, för både 
bokförsäljning och webblexikon- 
slagningar
Tabell 1 visar i kolumnerna på vänster sida försälj-
ningsstatistiken 2016–2020 för Lexin i bokform, 
uppdelat per språk. I kolumnerna till höger visas 
antalet slagningar (totalt ca 1,4 miljarder) i webb-
lexikonen för samma tidsperiod 2016–2020, också 
indelat per språk.
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TABELL 1. BOKFÖRSÄLJNING 2016–2020 OCH SLAGNINGAR I WEBBLEXIKON 2020

Språk (sorterade 
i storleksordning 
efter antal sålda 
ordböcker)

Antal sålda 
lexikon i 
bokform 
2016–2020

Procent 
av total 
försäljning 
i bokform

Språk (sorterade 
i storleksordning  
efter antal 
webbslagningar)

   Antal webb- 
   slagningar
   2016–2020  

Procent av  
totalt antal 
slagningar 
2016-2020

arabiska 3 687 26,61 % arabiska 590 645 039 42,75 %
persiska 2 813 20,30 % persiska 313 820 918 22,71 %
somaliska 1 602 11,56 % somaliska 105 600 402 7,64 %
tigrinska 982 7,09 % tigrinska 88 206 252 6,38 %
rumänska 618 4,46 % svenska 58 857 923 4,26 %
vietnamesiska 531 3,83 % ryska 54 566 373 3,95 %
albanska 465 3,36 % spanska 38 040 077 2,75 %
sydkurdiska 441 3,18 % turkiska 25 082 115 1,81 %
nordkurdiska 355 2,56 % serbiska (latinskt) 21 003 272 1,52 %
serbiska*   340 2,45 % grekiska 20 443 956 1,48 %
turkiska 327 2,36 % sydkurdiska 20 250 590 1,47 %
bosniska 327 2,36 % albanska 10 793 849 0,78 %
svenska ord 312 2,25 % kroatiska 9 849 351 0,71 %
kroatiska 239 1,73 % finska 7 186 618 0,52 %
spanska 194 1,40 % bosniska 6 071 368 0,44 %
finska 187 1,35 % amhariska 3 817 0,28 %
grekiska 146 1,05 % pashto 3 233 825 0,23 %
makedoniska 133 0,96 % nordkurdiska 2 191 975 0,16 %
romskt arli 104 0,75 % serbiska (kyrilliskt) 1 468 143 0,11 %
turabdinska 51 0,37 % azerbajdzjanska 633 748 0,05 %
ryska finns ej finns ej turabdinska Finns ej Finns ej
amhariska finns ej finns ej makedonska 3 817 222 Finns ej
pashto finns ej finns ej rumänska Finns ej Finns ej
serbiska (kyrilliskt) finns ej finns ej vietnamesiska Finns ej Finns ej
azerbjdzjanska finns ej finns ej arli (romska) Finns ej Finns ej

Totalt: 13 854 100,00 % 1 381 763 016 100,00 %
     
BILDTEMA 7 234   

ÖVNINGAR 161    

* Lexikonet på serbiska i bokform finns endast med latinska bokstäver, medan sökningarna på webben kan göras med 
båda alfabetena
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Analys av användarna
För att ta reda på hur invandringen till Sverige, 
och därmed Lexins potentiella användare, ser ut 
i dag jämfört med när Lexinprojektet först utfor-
mades i början av 1980-talet har vi samlat in sta-
tistik från SCB, Migrationsverket, Skolverket och 
från sfi-samordningscentrum i Stockholm. Vi har 
undersökt invandringens storlek och från vilka län-
der flest invandrare kommer, antal studerande på sfi 
och vilka språk som är de vanligaste modersmålen. 

3.1 Fler invandrar i dag
Vårt antagande vid projektstart var att den potenti-
ella användargruppen av Lexin har vuxit betydligt 
sedan Lexin först togs fram, och väntas även fort-
satt vara större än då.

Under 1980-talet invandrade ungefär 40 000 
personer per år till Sverige. Sedan dess har invand-
ringen ökat och beräknades i början av 2020, vilket 
vi ser i figur 4, ligga stadigt över 100 000 personer 
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Figur 4. Invandring 1970–2019 med framskrivning 2020–2070, samt invandring 1970–2020 med framskrivning  
2021–2070 anpassad med hänsyn till pandemin.
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per år de närmaste åren. Under 2020 minskade 
dock invandringen mer än beräknat, från 115 805 
personer år 2019 till 82 518, förmodligen delvis 
som en följd av de reserestriktioner som infördes 
på grund av coronapandemin. Hur immigrations-
utvecklingen kommer att se ut efter pandemin är 
svårt att säga, men SCB har publicerat en anpassad 
framskrivning för åren 2020–2070, vilken infogats 
i Figur 4. 

3.2 Indien och Syrien är de 
vanligaste födelseländerna 
Bland de invandrade som blev folkbokförda i Sve-
rige under 2020 (totalt 82 518 personer) var 188 fö-
delseländer representerade. Sverige var det vanligas-
te ursprungslandet och Indien det näst vanligaste. 
Indien utgjorde tillsammans med Kina de två län-
der som flest arbetskraftsinvandrare kom ifrån. 

Arbetskraftsinvandrare med familjer har i ge-
nomsnitt utgjort 16 procent av den totala invand-
ringen av medborgare i länder utanför Norden och 
EU. Sedan 1990-talet har andelen utländsk arbets-
kraft i Sverige ökat kraftigt.  Mellan åren 2007 och 
2018 ökade antalet invandrade arbetsmigranter 
med medborgarskap i länder utanför Norden och 
EU tiofalt, från 2 000 till över 20 000 personer och 
år 2019 var arbetskraftsinvandringen från länder 
utanför Norden och EU fem gånger större än tio 
år tidigare. Av totalt 89 009 beviljade uppehålls-
tillstånd under 2020 utgjorde andelen med arbets-
marknad som grund en dryg tredjedel (36 procent), 
enligt Migrationsverkets statistik.

Historiskt har den största invandrargruppen i 
statistiken varit personer födda i Sverige som har 
bosatt sig utomlands under en period och sedan 
flyttat tillbaka hit. Under en rad år kom den största 
gruppen från Syrien (14 387 personer år 2018) och 
arabiska utgjorde det vanligaste modersmålet bland 
invandrade. Detta mönster bröts 2019 då svensk-
födda åter var den största invandrande gruppen 
med Afghanistan på andra plats. Syrien hamnade 
då på tredje plats och låg kvar där 2020, vilket vi 
kan se i tabell 2. Syrien står fortfarande för den 
största andelen av flyktinginvandringen och arabis-
ka är fortfarande, om inte det vanligaste moders- 
målet så ett av de vanligaste.

 Jämfört med 1980- och 1990-talen har flykting-
strömmarna under 2000-talet ökat framför allt 
från Syrien, Afghanistan och Eritrea. Invandringen 
från Jugoslavien, Chile och Libanon, som var stor 
på 1990-talet, har avstannat, medan Iran, Irak, och 
Somalia är vanliga ursprungsländer för flyktingar 
såväl nu som då.

TABELL 2: INVANDRING TILL SVERIGE 
2020 EFTER DE 20 VANLIGASTE FÖDELSE- 
LÄNDERNA FÖR DE INVANDRADE 

Födelseland Antal invandringar

 
2020 

Totalt Kvinnor Män

1 Sverige 11 660 5 737 5 923
2 Indien 4 061 1 754 2 307
3 Syrien 3 293 1 723 1 570
4 Polen 2 530 951 1 579
5 Pakistan 2 441 965 1 476
6 Tyskland 2 393 1 299 1 094
7 Irak 2 271 1 042 1 229
8 Afghanistan 2 270 999 1 271

9 Förenade 
kungariket 2 084 799 1 285

10 Iran 2 082 1 010 1 072
11 Turkiet 1 853 814 1 039
12 Kina 1 838 950 888
13 Finland 1 708 1 001 707
14 Danmark 1 679 773 906
15 USA 1 587 780 807
16 Eritrea 1 550 716 834
17 Norge 1 321 678 643
18 Rumänien 1 274 523 751
19 Thailand 1 198 962 236
20 Italien 1 087 482 605

 Övriga 
länder 32 338 15 790 16 548

  Totalt 82 518 39 748 42 770
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3.3 Antal deltagare i sfi
Ett annat sätt att mäta mängden potentiella använ-
dare av Lexin är att undersöka statistik över antal 
deltagare i undervisningen i svenska för invandrare 
(sfi). Vi kan konstatera att under perioden 2003–
2017 har antalet kursdeltagare på sfi nästan fem-
faldigats, från 45 000 år 2003, till 220 000 år 2017 
(Skolverket, Sök statistik3). Under 2018–2019 sked-
de en minskning av antalet elever inom sfi (eller en 
återgång till förväntade nivåer efter den stora flyk-
tingkrisen 2015), vilket tabell 3 visar. Den kraftiga-
re minskningen under 2020 skulle kunna bero på 
coronapandemin. 

För året 2020 sjönk såväl antalet kursdeltagare 
som antalet elever märkbart, vilket förmodligen 
beror på pandemin och omständigheterna kring 
den, som övergången till distansutbildning under 
våren 2020. 

Inom sfi och särskilt studieväg 1, vilken riktar 
sig till elever med mycket kort eller ingen skolbak-
grund, tycks utmaningarna med den ökade distans-
undervisningen ha varit störst. Skolverket noterar i 
sin rapport Covid-19-pandemins påverkan på skol-
väsendet, delredovisning 3  att det för vissa elever tog 
längre tid att fullfölja utbildningen:

”Den officiella statistiken bekräftar att fler elever 
fortsatte sina kurser in på hösten 2020 jämfört med 
föregående år, särskilt när det gäller elever inom sfi. 
Närvaron har påverkats negativt och studieavbrot-
ten har ökat inom framför allt sfi och komvux som 
särskild utbildning.” (Skolverket 2021:22)

3.  https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning

Orsaker till detta uppgavs vara digital ovana, 
eller avsaknad av teknisk utrustning hemma samt 
färre möjligheter att tala och lyssna till svenska. 
(Skolverket 2021:24) 

Det går inte att säkert säga hur pandemin kom-
mer att påverka statistiken framgent, men troligt är 
att deltagarantalet i takt med att omständigheterna 
med tiden stabiliseras kommer att närma sig för-
väntade nivåer. Användarunderlaget för tvåspråki-
ga lexikon på invandrarspråk är hur man än räknar 
mångdubbelt större i dag än på 80-talet och Lexin 
är därför en mycket viktig resurs att förvalta och 
utveckla. 

3.4 Om sfi-undervisningen
Innan vi går vidare är en översiktlig genomgång av 
hur sfi-undervisningen är uppbyggd på sin plats. 

Rätt till sfi har den som är bosatt i landet, från 
och med andra kalenderhalvåret det år man fyller 
16 år om man saknar de grundläggande kunskaper 
i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. 
Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) för-
delade på tre studievägar (1, 2 och 3), vilket figur 5 
Illustrerar. 

Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort el-
ler ingen skolbakgrund alls. Inom studieväg 1 finns 
kurserna A, B, C och D, där kurs A är inriktad på 
grundläggande litteracitet. Studieväg 2 riktar sig till 
elever med relativt kort studiebakgrund; eleverna 
studerar kurs B, C och D och förväntas ha en något 

TABELL 3. ANTAL DELTAGARE I KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SFI 2015–2020.
År Elever* Nybörjare** Kursdeltagare***
2015 138 386 53 027 183 158
2016 150 142 58 112 198 752
2017 163 175 63 168 221 659
2018 159 127 53 148 209 093
2019 153 003 46 679 197 932
2020 136 940 _ 167 511

* Elever är samtliga som studerar sfi på komvux.  
** Nybörjare är personer som inte tidigare har studerat på komvux.  
***En elev som deltar i fler än en kurs räknas som flera kursdeltagare. 
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snabbare studietakt än på studieväg 1. Studieväg 3 
vänder sig till elever med lång studiebakgrund, van-
ligen motsvarande svensk gymnasieskola eller mer, 
och som är studievana. Inom studieväg 3 finns kur-
serna C och D. Hur eleverna bedöms och delas in 
kan dock skilja sig åt mellan olika kommuner. Som-
liga sfi-studerande genomgår också först en grund-
läggande litteracitetskurs .

Utöver sfi finns möjlighet att studera svenska 
inom studieförbund eller genom självstudier med 
hjälp av språkcaféer och liknande. Det finns också 
möjlighet att läsa svenska med yrkesinriktning och 
sfi i komination med yrkesutbildning. 

När man avslutat kurs D inom sfi eller befin-
ner sig på motsvarande nivå kan man gå vidare till 
Komvux och läsa Svenska som andraspråk Grund 
för vuxna som består av fyra delkurser om 10 
veckor vardera och som tillsammans ska motsvara 
grundskolans utbildning i svenska. 

Därefter kan man läsa Svenska som andraspråk 
1, 2 och 3 som motsvarar gymnasiets kurser i svens-
ka som andraspråk 1, 2 och 3, och få gymnasiebetyg 
i svenska. 

3.5 Modersmål bland  
dagens sfi-studerande
Den tänkta progressionen i Lexin är att man går 
från användande av de tvåspråkiga lexikonen till 
att använda det enspråkig svenska lexikonet i takt 
med att man blir bättre på svenska.  

Behovet av tvåspråkiga lexikon anpassade för 
nybörjare torde alltså vara större bland de invand-
rare som har en kortare utbildningsbakgrund och 
mindre bland de som har en längre utbildning samt 
tidigare erfarenheter av språkstudier.  Vi har därför 
också undersökt hur modersmål respektive delta-
garantal fördelar sig över de olika studievägarna. 

De vanligast förekommande modersmålen hos 
dem som studerade på sfi 2018 framgår av figur 6, 
vilken bygger på statistik från Skolverket. Notera 
att det handlar om ackumulerad invandring över 
flera år, eftersom de som studerar på sfi kan ha kom-
mit hit samma år, några år tidigare eller för flera år 
sedan. 

Av diagrammet framgår att sju av de tio största 
språken redan täcks in av dagens Lexin. För kurdis-
ka finns två Lexinlexikon, ett på kurmanji och ett 
på sorani, medan Skolverket i statistiken inte har 
skilt på nord- och sydkurdiska. 

Slutnivå

Startnivå
Studieväg 1:
0–5 skolår

Studieväg 2:
6–11 skolår

Studieväg 3:
Mer än 11 skolår

Nivåindelning SFI

Kurs D

Kurs C

Kurs B

Kurs A

Kurs D

Kurs C

Kurs B

Kurs D

Kurs C

Figur 5. Studievägar och kurser inom sfi.
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 Ett lexikon på thailändska håller på att översät-
tas. Engelska ingick tidigare i Lexin men har tagits 
bort, polska har också ingått i Lexinserien tidigare, 
som tryckt ordbok, vilken dock har utgått, oklart 
vilket år. 

Lexikonet för tigrinska (som talas framför allt 
i Eritrea) är ett så kallat midilexikon med endast 
7 000 ord. Det är framtaget under en tid då språket 
inte tillhörde de stora invandrarspråken. I dag är tig-
rinska ett av de större invandrarspråken. Det utgjor-
de det näst största modersmålet efter arabiska bland 
sfi-eleverna 2018, vilket figur 6 visar. Kommenta-
rer i lärarenkäten tyder på att det tigrinska Lexin 
inte är tillräckligt omfattande för att lexikonet 

ska vara praktiskt användbart. Beslutet att endast 
göra mindre lexikon, i storleksordningen ”mini” 
(ca. 5 000 ord) eller ”midi” (ca. 8 000 ord), för vis-
sa av de tidigare mindre invandrarspråken fattades 
av ekonomiska skäl (Malmgren 1999, s. 79). Lex-
ins svensk-tigrinska lexikon behöver revideras och  
uppdateras till LSL 4, som de övriga större ord-
böckerna. 

Det bör påpekas att det i diagrammets stapel för 
persiska ingår dari. Dari är den varietet av persis-
ka som talas i Afghanistan och tillsammans med 
pashto är officiellt språk i landet. Men persiska och 
dari ses i dag av de flesta som olika språk – ungefär 
som danska och svenska. Eftersom invandringen 

Figur 6. Antal kursdeltagare i sfi år 2018  efter språk och studieväg: totalt 209 093. 
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De vanligast förekommande modersmålen hos dem som studerade på sfi 2018 
framgår av figur 6, vilken bygger på statistik från Skolverket. Notera att det handlar 
om ackumulerad invandring över flera år, eftersom de som studerar på sfi kan ha 
kommit hit samma år, några år tidigare eller för mycket länge sedan. 

Figur 6. Antal kursdeltagare på sfi år 2018 efter språk och studieväg. 

Figur 6. Antal kursdeltagare på sfi år 2018  efter språk och studieväg; totalt 209 093. 

 * I persiska ingår här även dari.
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från Afghanistan ökat kraftigt har behovet av ett 
lexikon på dari setts över och ligger i planeringen 
för kommande produktion. Tillgången på kva-
lificerade översättare i dari är dock liten och Isof 
har hittills inte kunna dra igång arbetet. I dag  
finns Bildteman på nätet på dari, men inga andra 
resurser. 

Engelska, som är det sjätte största modersmålet 
enligt diagrammet, har tidigare ingått i Lexin men 
gör det inte längre. Det utgick ur sortimentet ef-
tersom man ansåg att personer som hade behov av 
engelsk-svenska lexikon redan hade många andra 
lexikon att välja mellan på marknaden. Det är dock 
bara Lexin som är anpassat för inlärare av svenska 
i ett tidigt stadium och eftersom engelska används 
som andraspråk av en del invandrare vars språk 
inte finns med i Lexin (till exempel olika indiska 
språk) kan detta beslut behöva ses över. Det engel-
ska lexikonet var också det som hade allra störst an-
vändning när det fortfarande fanns med på Lexins 
webbplats.

Man bör också notera att stapeln för ”Övriga 
språk” är hög, och att det däri ingår flera språk som 
inte har något Lexin. Vid våra klassrumsbesök möt-
te vi elever med till exempel mongoliska och bengali 
som modersmål, som beklagade att Lexin och lexi-
kon i stort saknades på deras språk. Avsaknaden av 
lexikon försvårar deras inlärningssituation jämfört 
med klasskamraternas.

Lexin i bokform finns på 20 språk och även Lex-
in på nätet finns på 20 språk, men de är inte helt 
desamma. Fem av de tryckta lexikonens språk finns 
inte med i den digitala versionen, och fem språk i 
den digitala versionen finns inte i tryckt version. Då 
användarundersökningen visar att fler och fler går 
över till att använda Lexin digitalt vore det önskvärt 
att de lexikon som i dag inte tillhandahålls digitalt 
konverteras och publiceras för användning digitalt. 

3.6 Lexin och analfabetism
Invandringen är mer heterogen i dag än på 1980-ta-
let. Vi har på senare år haft stora flyktingströmmar 
från oroshärdar runt hela världen, samtidigt som 
vi har olika former av arbetskraftsinvandring från 
både Europa och andra delar av världen. 

Heterogeniteten gäller inte minst studiebak-
grund och studievana. Medan vissa grupper är 
högutbildade, har fler invandrare som kommit hit 

på senare år liten eller ingen utbildningsbakgrund 
och sämre förutsättningar än vi sett tidigare. I dag 
saknar allt fler vuxna med svenska som andraspråk 
helt grundläggande kunskaper i att läsa och skri-
va vid invandringstillfället, enligt en rapport från 
Skolverket: nästan 8 procent av deltagarna i sfi åren 
2014–2018 deltog i läs- och skrivinlärning. (Skol-
verket 2016)

Den grundläggande läs- och skrivundervisning-
en för vuxna som inte haft möjlighet till att lära 
sig detta tidigare, så kallad alfabetiseringsunder-
visning, växte fram parallellt med sfi och integre-
rades i sfi-undervisningen så sent som 2007. Man 
kan därför anta att personer med behov av alfabe-
tiseringsundervisning är en typ av målgrupp som 
tidiga Lexin knappast behövde ta hänsyn till i sam-
ma omfattning som i dag och att Lexins roll som 
nybörjarlexikon för personer med begränsad skol-
bakgrund och som saknar grundläggande läs- och 
skrivundervisning ytterligare kan utvecklas.

Med hjälp av den tekniska utvecklingen skulle 
förmodligen mycket kunna göras för att anpassa 
lexikonen för denna grupp, framför allt vad gäller 
webbversionen av Lexin. Olika uppläsningsfunk-
tioner kan exempelvis underlätta för ovana läsare 
men det allra mest närliggande för Lexins del är 
kanske en bättre stavningshjälp som tar hänsyn 
till exempelvis talspråksnära stavning och andra 
nybörjarfel. Även olika former av bilder eller filmer 
som stöd borde kunna användas men hur och i vil-
ken omfattning bör utredas närmare och med hän-
syn den här gruppens behov.

En del kommentarer i användar- och lärarunder-
sökningarna tyder även på att exempelmeningar 
och definitioner i Lexin behöver förenklas ytterli-
gare. 

3.7 Rekommendationer för 
Lexin utifrån analysen
Mot bakgrund av ovanstående vill vi ge följande re-
kommendationer för Lexin:

• Ta fram ett fullstort Lexinlexikon på 
tigrinska. Tigrinska är bland de största 
språken bland både om man ser till de 
senaste årens invandring och till vilka 
modersmål studerande på sfi har. Inget  
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av de tvåspråkiga lexikonen på nätet är ännu 
uppdaterat efter den senaste stora revide-
ringen av den svenska orddatabasen som 
gjordes 2008–2011 innehållande ca 30 000 
ord, även om en revidering av det somaliska 
lexikonet har påbörjats och arbete med att 
revidera och uppdatera det arabiska och 
persiska lexikonet pågår. Dessa revideringar 
och uppdateringar bör prioriteras. För 
tigrinska finns Lexin dessutom endast i ett så 
kallat ”midiformat”, om ca 7 000 ord, vilket 
visat sig vara alltför lite för att lexikonet ska 
vara praktiskt användbart. 

• Ta fram ett lexikon på dari. Dari är ett av de 
största språken i Afghanistan. Det är ett 
språk som bör ingå i Lexinserien eftersom vi 
haft en stor invandring från Afghanistan de 
senaste åren, som ser ut att fortsätta. 

• Andra stora invandrarspråk som också är 
vanliga modersmål på sfi är engelska, polska 
och kinesiska. Engelska är andraspråk för 
många av de indier4 som kommer hit och för 
många andra vars modersmål är för litet för 
att kanske någonsin komma i fråga för Lexin. 
Som vi sett tidigare i tabell 6 har den största 
invandrargruppen under 2020 Indien som 
födelseland. Engelska bör därmed eventuellt 
nyöversättas och läggas in i Lexin, åtmins-
tone digitalt. Behoven av Lexin på polska 
och kinesiska behöver utredas närmare. 

Med tanke på den grupp av invandrare som har 
mycket kort eller ingen skolbakgrund alls bör det 
undersökas hur Lexin kan anpassas för att fylla be-
hoven hos denna grupp. Här krävs en vidare utred-
ning, men åtminstone följande åtgärder bör gagna 
gruppen liksom andra användare: 

• Utveckla eller se till att implementera en 
bättre stavningshjälp som bättre fångar upp 
felskrivningar till följd av talspråksnära 
stavning etc. 

4.  I Indien talas omkring 300-400 språk så om något av dessa ska komma i fråga för Lexin måste man först undersöka närmare 
vilket eller vilka. Å andra sidan talar de flesta indier engelska som andraspråk vilket kan göra att behovet av lexikon på indiska språk 
kan antas vara mindre. Indien var största födelseland bland invandrare under 2020.

• Utforska möjligheterna att kombinera 
lexikonen med fler ljud- och bildmöjligheter 
(se även Forskningsöversiktens förslag till en 
mer användarvänlig layout av ordboksartik-
larna). 

• Fortsätta att utveckla den digitala delen av 
Lexin – den här målgruppen har större 
mobilvana än bokvana.

• Uppdatera och digitalisera de Lexinord-
böcker som i dag endast finns i tryckt format.
Om en uppdatering inte är möjlig av t.ex. 
ekonomiska skäl, bör en digitalisering av det 
existerande materialet ändå vara möjlig. 

Slutligen ska påpekas att det inte är säkert att det 
är de största språkgrupperna som har det största 
behovet av inlärningslexikon. Faktorer som ålder, 
läsfärdighet och utbildningsnivå hos de potentiella 
användarna behöver också vägas in, liksom utbu-
det av befintliga lexikon från andra utgivare. Vidare 
kan språkgrupperna snabbt förändras.

• En process bör därför implementeras för att 
från Isofs sida följa invandringen och 
behoven så att välgrundade beslut kan fattas 
om Lexinspråken i framtiden. Processen 
måste, liksom övrigt arbete med Lexin, ha 
långsiktigt fokus och försöka blicka in i 
framtiden eftersom det tar minst ett par, tre 
år att ta fram fullstora lexikon på ett nytt 
språk. Eftersom invandringen är så hetero-
gen, både vad gäller härkomst, utbildnings-
nivå och grund för invandring, bör det också 
tas fram en policy för vilken typ av använ-
dare som ska prioriteras – vilken är Lexins 
huvudsakliga målgrupp? 
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4

Användarstudie  
För att undersöka hur dagens målgrupp för Lexin 
slår upp ord genomförde vi en användarstudie. In-
för denna fanns ett behov av att ta reda på var vi 
hittar dagens inlärare av svenska. Sfi kändes som ett 
naturligt första steg.

4.1 Observationer och  
intervjuer
Utifrån användaranalysen utformade vi en använ-
darstudie, vilken eftersträvade att inkludera en bred 
grupp av Lexinanvändare med syfte att undersöka 
deras användning av tvåspråkiga lexikon och vad de 
anser om de resurser som står till buds.

Användarstudien bestod av en enkät med frågor 
(bilaga 1), vilken utgjorde underlag för klassrums-
diskussioner inledningsvis och därefter intervjuer i 
företrädesvis små grupper om två eller tre personer, 
alternativt enskilt, klassrumsobservationer samt 
samtal med elever och lärare. 

Delstudien inleddes med att besöka fyra oli-
ka sfi-klassrum (svenska för invandrare) på tre 
olika skolor för observationer och samtal kring 
ordboksanvändning. Därefter utformade vi en 
enkät med våra frågeställningar kring tvåspråkig 
ordboksanvändning och användarnas åsikter om 
de olika resurser som finns att tillgå. Enkäten ut-
formades så att det på första sidan fanns ett antal 
frågor, vilka var preparerade så att de kunde följas 
upp eller fördjupas där möjlighet gavs (och såvida 
det var möjligt utan tolk). På den andra sidan fanns 
bilder av olika resurser för språkinlärning. Utifrån 

bilderna kunde vi fråga inlärarna vilka resurser de 
kände till, vilka de använde, hur ofta och till vad, 
samt vad de ansåg om resurserna. De intervjuade 
inlärarna förväntades alltså inte läsa frågorna och 
skriva svaren själva.

Tidigare undersökningar av ordboksanvänd-
ning och användning av Lexin har gjorts med an-
vändare av det svenskspråkiga Lexinlexikonet. I 
Hult (2016, kap. 7, s. 163–199) finns t ex en mycket 
större användarundersökning (800 användare) som 
är utförd i form av en skriftlig enkät bland använ-
dare av Lexins svenska lexikon, vilket innebär att 
det är personer som kommit längre i sin svenskin-
lärning än många av våra respondenter. 

Men innan invandrare som lär sig svenska från 
grunden är redo att använda ett enspråkigt svenskt 
lexikon måste de bygga upp ett tillräckligt stort 
svenskt ordförråd. Vissa behöver dessförinnan 
också lära sig läsa och skriva, många behöver lära 
sig hur man använder ordböcker. De lexikon som 
Lexinanvändarna allra först kommer i kontakt med 
är därför något av de tvåspråkiga lexikonen. Vart- 
efter svenskkunskaperna ökat tillräckligt kan man 
gå vidare till att använda det enspråkigt svenska 
Lexinlexikonet och därefter småningom övergå till 
att använda icke-anpassade enspråkiga ordböcker. 

Eftersom vi ville undersöka användningen av 
de tvåspråkiga lexikonen, kunde vi inte förutsät-
ta att de intervjuade användarna utan hjälp kun-
de läsa frågorna i en enkätundersökning. Vi valde 
därför intervjuformatet samt att använda bilder 
och samtala om vilka resurser för språkinlärning 
respondenterna kände till och vilka de använde. 
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Med enkäten som underlag och med hjälp av min-
nesanteckningar genomförde vi intervjuer med del-
tagare på tre olika språkverkstäder och språkcaféer. 
Enkäten (bilaga 1) och en utförlig redovisning av 
vilka platser vi besökte (bilaga 2)  återfinns i slutet 
av rapporten.

Inom sfi är studieteknik ett återkommande 
tema, i synnerhet inom de studievägar där eleverna 
har kort eller ingen utbildning alls sedan tidigare. 
Genom studiebesök i sfi-klasser och diskussioner 
med sfi-elever, där de på ett otvunget sätt samtalat 
och tipsat varandra om olika metoder för att förstå 
och lära sig ord har vi kunnat observera och anteck-
na hur de gör.

I de olika miljöerna genomförde vi dels inter-
vjuer med enkäten som grund, dels mer informel-
la samtal och observationer, utifrån vad som var 
möjligt i de olika situationerna. Sammantaget har 
vi följt, pratat med, eller intervjuat ca 50 personer 
som håller på att lära sig svenska. 

4.2 Deltagarna i studien
För vår användarstudie inriktade vi oss på sfi-stu-
derande på studieväg 1 och 2 eftersom vi bedömde 
att det är de som har störst användning av ett två-
språkigt inlärningslexikon på grundläggande nivå. 
När man blivit bättre på svenska kan man ofta över-
gå till att använda en enspråkig svensk ordbok med 
förklaringar. Vi har dock inte undersökt på vilken 
nivå man behöver vara för att kunna göra detta. 

För att få lite större spridning besökte vi också 
några språkcaféer och språkverkstäder där vi träf-
fade personer med andra utbildningsbakgrunder 
än sfi, en del av dessa hade också varit i Sverige en 
längre tid. Några språkverkstäder hade formen av 
informella fikastunder, andra bedrevs som klass-
rumsundervisning. För en komplett redovisning av 
samtliga intervjutillfällen och hur antalet respon-
denter fördelade sig på dessa, se bilaga 2. Enkäten 
återfinns i bilaga 1.

När vi presenterade oss för deltagarna undvek vi 
att tala om att vi arbetade med Lexin, utan sa att vi 
kom från Språkrådet och ”arbetade med att ta fram 
ordböcker”. Detta för att undvika att deltagarna 
skulle anpassa sina svar efter vad de trodde att vi 
ville höra. Det går naturligtvis inte att undvika att 
en del svar ändå kan ha varit färgade av att man till 
slut förstått att vi arbetade med Lexin. 

Några grupper av potentiella Lexinanvändare 
som inte är representerade är elever på gymnasiet, 
människor som inte alls kommer ut till språkcafé 
eller går på sfi (yrkesarbetande, hemmaarbetande) 
samt deltagare i Svenska för yrkesutbildade (sfx) 
och elever som läser i studiegrupp 3 på sfi.

Respondentgruppen är dock heterogen på 
många andra sätt:

• Olika åldrar (uppskattningsvis 18–65 år)
• Olika modersmål och ursprungsländer 
• Olika nivåer av svenskkunskaper 
• Olika utbildningsbakgrund (från analfabeter 

till högskoleutbildade)
• Olika studievägar och sysselsättning: de 

flesta studerande, några yrkesarbetande. 
Studieväg 1 och 2 samt självstudier och 
Komvux.

• Olika metoder för att lära sig svenska 
(självlärda, sfi-studerande, med/utan partner 
som talar svenska)

• Skolorna/språkcaféerna där vi träffats har 
haft olika huvudmän och legat i både förort 
och innerstad. (Se bilaga 2 för en redogörelse 
om var.)

4.3 Resultat från användar- 
studien 

4.3.1 Ofta användes fler än ett 
språk för att slå upp ett ord
Följande språk och språkkombinationer har va-
rit aktuella för respondenterna att slå upp ord på. 
Snedstreck betyder att eleven eller eleverna har flera 
språk och tar hjälp av dem alla:

• arabiska (ett flertal)
• tigrinska/amhariska/engelska
• nyarameiska 
• mongoliska,
• spanska 
• albanska
• dari/engelska/danska
• ryska/ukrainska/polska
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• uzbekiska/ryska/turkiska
• franska/engelska/ryska
• estniska
• bangla
• portugisiska
• somaliska/arabiska/engelska

Som synes är många flerspråkiga och tar hjälp av 
detta vid språkinlärningen. Våra intervjuer visade 
att om man inte hittar det man söker på det ena 
språket försöker man med ett annat. Och samma 
gäller för lexikon eller appar. Därför vore det tro-
ligen en fördel om man skulle kunna slå upp ord i 
mer än ett lexikon åt gången i Lexin. Det kan ock-
så finnas skäl att ta tillbaka det utgångna engelska 
lexikonet.

4.3.2 Mobilen är det självklara 
verktyget 
I stort sett alla som vi träffat (49 av 50) uppger att 
mobilen är det naturliga hjälpmedlet att slå upp ord 
med, och de flesta hade även med sig mobilen och 
kunde visa oss vilka appar de använder. Endast en 
person, en äldre man, hade ingen mobil. Det hän-
der också att man tar hjälp av någon kompis eller fa-
miljemedlem när man träffar på ord som man inte 
förstår. En del påpekar att för att lära sig på riktigt 
måste man ha svensktalande människor av kött och 
blod att tala med och att det visserligen går snabbt 
och bekvämt att slå upp ord i mobilen, men att det 
är svårare att få dem att fastna i huvudet. 

Några få uppgav att de även använder dator eller 
surfplatta som de har hemma för att slå upp ord och 
dessa kände i allmänhet igen webbsidan för Lexin, 
men ”telefonen har man alltid med sig”. Någon en-
staka äldre cafébesökare hade med sig ett tummat 
arabiskt papperslexikon (ej Lexin), och några fler 
uppgav att de har använt papperslexikon tidigare, 
men ”det var länge sedan, mobilen går snabbare” 
och ”böcker är gamla”. 

Apparna i mobilen har också den fördelen fram-
för webbsidan att de i många fall kan användas 
offline och utan surf genom att man kan ladda ner 
lexikonet till sin mobiltelefon.

Bland mobilanvändarna fanns en övervikt av 
Android-telefoner framför Iphones – av 17 som 
svarade på frågan om mobilens operativsystem 

angav 13 att de hade Android och 4 att de hade en  
Iphone. Även eleverna på Studieväg 1, varav en del 
inte kunde läsa och skriva, använde mobiltelefon. 
Här var möjligheten som finns i Google Translate 
att fotografera av en text, markera ett ord i texten, 
få det översatt och sedan även uppläst, mycket 
uppskattad, liksom möjligheten att säga sökordet i 
stället för att behöva skriva det. Dessa elever kunde 
även använda QR-koder på lärarens övningsblad 
för att få texten på bladen uppläst (QR-koden län-
kar till en sida där läraren läst in texten i förväg). 

4.3.3 Både Google Translate och 
Lexin används
De allra flesta i studien använde dels Google Trans-
late, antingen som app eller som webbplats, dels en 
eller flera Lexinappar för att slå upp ord i mobilen. 
Några hade fler än en Lexinapp, några hade endast 
Google Translate. Några hade även en enspråkig 
svensk ordbok installerad i mobilen, främst SAOL. 
Flera av de som inte hade någon Lexinapp i mobilen 
fick snabbt hjälp av kompisen att ladda ner den, när 
den kom på tal. Lexin var en viktig resurs för alla 
som kände till den och vars språk fanns med, vil-
ket gällde de flesta vi träffade. Google Translate och 
Lexinapparna fyller olika syften och kompletterar 
varandra – se tabell 4.

Trots den heterogena respondentgruppen har 
de metoder man använder för att slå upp ord varit 
samstämmiga.

Nedan redovisas användarnas åsikter om och 
jämförelser mellan Google Translate (som webbsi-
da eller som app) och Lexin – de två absolut största 
hjälpmedlen för att slå upp ord.

Svaren visar att de två resurserna används på oli-
ka sätt och för olika syften. De som använde båda 
var i allmänhet medvetna om fördelar och brister 
med båda verktygen, och använde dem komplette-
rande beroende på situation och syfte. 

4.3.4 Önskade förbättringar av 
resurserna
Vi frågade också användarna vad de skulle önska sig 
mer av Lexin eller de andra resurser de använder för 
att slå upp ord. Vad tycker de är bra och vad skulle 
de vilja se för förbättringar? 
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Många prisar möjligheten att slå upp hela fraser 
och texter som finns i Google Translate. ”I Lexin 
kan man bara slå upp ett ord i taget.” Detta är ett 
viktigt och återkommande perspektiv. Den upp-
levda avsaknaden av fraser skulle till viss del kunna 
åtgärdas med en förbättrad sökfunktion. Många 
fraser har också lagts till i den senaste stora uppda-
teringen av det svenska lexikonet, men denna ligger 
inte till grund för de digitala Lexin som användar-
na når i dag. 

Möjligheten att tala in ord eller fraser man vill 
söka på används också i Google Translate, till ex-
empel om man har svårt för att stava men också för 
att det går snabbare. För analfabeter är det viktigt 
att också kunna få ordet uppläst på modersmålet,  
eftersom man inte kan läsa det på modersmålet hel-
ler. Denna möjlighet finns inte i Lexin i dag.

Något som flera deltagare tar upp att de upp-
skattar i Lexin är exempelmeningarna som ges till 
många av uppslagsorden. Där återfinns idiomatiska 
uttryck och exempel på hur orden används i sam-
mansättningar och meningar med olika betydelser. 
Man vill gärna ha fler exempelmeningar. De hjälper 
en att förstå om man hittat rätt ord, och man kan få 
hjälp med hur man ska använda det.

Möjlighet att söka på flera språk samtidigt efter-
frågas av ett par stycken. Man vill kunna jämföra 
svaren man får på olika språk för att på så sätt förstå 
om man hittat rätt ord. 

4.4 Rekommendationer för 
Lexin utifrån användar- 
studien
Vår undersökning pekar på att det är digitalt som 
gäller – och mobilt. Det är mobilen som används 
för att slå upp ord bland de primära användarna 
och därför är det viktigt att hela Lexin mobilanpas-
sas och att en plan läggs upp för ”digitalt först”.

• Anpassa webbgränssnittet till mobilanvänd-
ning snarast, mobiltelefonen är det mest 
använda verktyget. 

Genom att få användarna att använda webbgräns-
snittet finns också möjligheter för Isof att ta reda på 
vilka ord man söker efter men inte hittar och använ-
da informationen för att utveckla Lexin – en möj-
lighet som inte är lika lätt tillgänglig via de externt 
framtagna apparna.

TABELL 4. JÄMFÖRELSE MELLAN GOOGLE TRANSLATE OCH LEXIN*
Google Translate Lexinapp

Fördelar Det går att fotografera av och få hela 
meningar och till och med texter översatta 
– ovärderligt i vardagen.

Har ljudfunktion för både till- och 
frånspråket (bra för analfabeter och för att 
det går snabbare att tala in det man vill slå 
upp). 

Även fotofunktionen underlättar för elever 
som inte kan skriva så bra ännu.

Man vet att det är korrekt översättning.
Det finns exempel så att man kan se hur or-
det används och få bekräftelse på att man 
fått fram rätt ord.

Man kan spara ord i en lista för att plugga 
in eller ha till hands.

Nackdelar Det blir ofta fel och man kan inte lita på 
översättningen.

Man lär sig inte mer svenska om man bara 
slår upp hela meningar/texter.

Kan användas för att fuska (åsikt från 
lärare)

Det är inte alltid det ord man vill slå upp 
finns med. 

Det går bara att slå upp enskilda ord, inte 
fraser eller hela meningar och texter. 

Man måste skriva in ordet och ibland vet 
man inte hur det stavas.

* Användarna är medvetna om dem och använder verktygen kompletterande.
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• Eftersom det är mobilt och digitalt format 
som gäller bör Isof överväga att ta fram en 
egen app. Licensavtalet för öppna data 
behöver eventuellt också ses över för att 
säkerställa att externa apputvecklare följer 
det, till exempel vad gäller användningen av 
Isofs logotyp. 

• Sökfunktionen i de digitala lexikonen bör 
förbättras så att den tillåter felstavningar av 
den typ man gör som inlärare i svenska som 
andraspråk och så att de flerordsfraser som 
finns i artiklarna kan hittas vid en sökning. 

• Undersök möjligheterna att lägga till ljud på 
modersmålet, samt bilder, i lexikonen. Det 
skulle kunna underlätta för lässvaga använ-
dare.

• Efterfrågan på fler och bättre exempel kan 
förmodligen åtminstone delvis tillgodoses 
genom att de översatta lexikonen uppdateras 
till LSL4, eftersom definitioner och språk-
prov utökats och uppdaterats där. 

• Undersök förutsättningarna för att möjlig-
göra sökning efter ett ord på flera språk 
samtidigt.
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Enkätundersökning, lärare
Vi genomförde även en enkätundersökning bland 
sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk för att 
undersöka kännedomen om Lexin bland lärare och 
ta reda på om och i så fall hur ordböcker används 
aktivt i undervisningen. Lärarna utgör inte den 
primära målgruppen för de tvåspråkiga Lexin-lex-
ikonen, men de spelar en viktig roll för att sprida 
information om Lexin och för att utbilda de primä-
ra användarna i lexikonanvändning. Lexikonmat-
erialet kan också vara en viktig resurs i undervis-
ningen. Undersökningen genomfördes i början av 
december 2019 genom en enkät i några Facebook-
grupper riktade till lärare i sfi och sva och vi fick in 
29 svar. 

Enkäten presenterades så här i Facebook- 
grupperna:

 Språkrådet (Isof) undersöker användningen av 
tvåspråkiga ordböcker inom sfi och vuxenut-
bildningen. Hjälp oss att utveckla framtidens 
Lexin-ordböcker genom att svara på några frå-
gor!

(Hela enkäten återfinns i bilaga 3.)

5.1 Deltagarna i under- 
sökningen
Av de 29 personer som svarade undervisade 15 på 
olika studievägar och kurser inom sfi, 9 arbeta-
de som lärare i ämnet svenska som andraspråk på 
grundskolan eller gymnasiet, 1 arbetade på kom-
vux, 1 inom vuxenutbildningen och 1 på yrkes-sfi. 

En tredjedel av respondenterna undervisar alltså 
barn eller ungdomar.

Det är rimligt att anta att lärare som är intres-
serade av tvåspråkiga lexikon och använder sådana 
i sin undervisning är överrepresenterade bland de 
som svarat, och resultatet bör ses mot bakgrund av 
detta.

Materialet är för litet för att det ska gå att dra 
några generella slutsatser, men vi har ändå bedömt 
att det är relevant att redovisa svaren. 

5.2 Resultat från enkät- 
undersökningen 

5.2.1 Lexin och Google Translate är 
viktiga resurser
Både elever och lärare uppger att man använder 
framför allt Lexin och Google Translate i sökand-
et efter översättningar av ord och fraser. Andra 
resurser som nämns är NE, ”svenska ordböcker”, 
Pedagog Värmlands hemsida, Folkets lexikon (som 
baseras på den engelska versionen av Lexin, vilken 
inte längre ingår i Lexin och som byggts ut genom 
crowd sourcing) samt Skolverkets matematik- 
ordlistor.

Bland kommentarerna kommer det fram att lä-
rarna försöker få eleverna att i första hand använda 
Lexin och avråder från Google Translate. Bara om 
det aktuella språket saknas i Lexin kan man tänka 
sig att rekommendera Google Translate.

5
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”Mina sva5 och nyanlända elever använder Lex-
in om deras språk finns med. De flesta använder 
Google translate när de börjar hos mig men det 
får de inte. Efter ett litet tag förstår de att Lexin 
är mycket, mycket bättre.”

”Jag använder bara Lexin. Väldigt sällan Google 
 Translate för thai och swahili.” [som inte finns 
med i Lexin, förf. anm]

Sammantaget tycks Lexin-lexikonen vara en mycket 
 vanligt förekommande resurs i undervisningen hos 
samtliga lärare – även om det framför allt är elever-
na som använder den på egen hand. Bland fritext-
svaren på frågan ”Kommentera gärna på vilket sätt 
du använder tvåspråkiga lexikon i undervisningen” 
finns svar som:

”De vuxna eleverna slår upp ord i Lexin under 
lektioner och översätter. Hela tiden.”

”Eleverna har ordböcker digitalt och använder 
dem ständigt”

”Eleverna lär sig att använda Lexin som ett 
ständigt närvarande hjälpmedel i samtliga  
ämnen.”

”Till allt.”

5.2.2 Lärarna använder dator i 
större utsträckning än eleverna
Bland lärarna, som ofta har tillgång till dator, är 
Lexins webbsida mer känd än hos de primära an-
vändare vi intervjuat; i lärarenkäten är det de resur-
ser som används på datorn som är de mest välkända 
(se tabell 5) och även de som används mest i under-
visningen (tabell 6). 

Värt att notera är att samtliga lärare känner till 
och nästan samtliga använder de digitala lexikonen 
i webbresursen Lexin på nätet. Det är den överlägset 
mest använda resursen här, följt av Lexin Bildteman 
på nätet, Lexins tryckta lexikon och Lexinapparna. 
Av detta kan man sluta sig till att lärarna använder 
dator i högre utsträckning än eleverna på sfi, som 
mestadels använder sina mobiler. Detta stöds också  

5.  Svenska som andraspråk

av våra klassrumsbesök, där läraren i de flesta fall 
haft tillgång till (en) dator. Datorer för eleverna i 
klassrummen har vi inte sett på sfi, men troligen är 
datorer vanligare i gymnasiet och i grundskolan – 
en av lärarkommentarerna tyder på det:

”Har mer och mer gått över till Lexin på nätet 
då eleverna numera har egna datorer.”

TABELL 5. SAMMANSTÄLLNING AV SVAR 
PÅ FRÅGAN ”VILKA DELAR AV ORDBOKS-
SERIEN KÄNNER DU TILL?” (29 SVARAN-
DE)
Lexin tryckta lexikon 20

Lexin lexikon mobilapp 20

Lexin lexikon på nätet 29

Lexin bildteman på nätet 24

Lexin bildteman (tryckt) 13

Lexin övningsbok (utbildningsmaterial 
i lexikonanvändning)

2

Totalt antal svarande 29

TABELL 6. SAMMANSTÄLLNING AV SVAR 
PÅ FRÅGAN ”VILKA DELAR AV ORDBOKS-
SERIEN LEXIN ANVÄNDER DU I DIN UN-
DERVISNING I DAG?” (29 SVARANDE)
Lexin tryckta lexikon 12
Lexin lexikon mobilapp 11
Lexin lexikon på nätet 27
Lexin bildteman på nätet 14
Lexin bildteman (tryckt) 3
Lexin övningsbok (utbildningsmaterial  
i lexikonanvändning)

0

Inte svarat 1
Totalt antal svarande 29

Det är många av de svarande lärarna som känner 
till de tryckta lexikonen. Mer än en tredjedel av de 
som svarat säger att de också använder dem i un-
dervisningen – några lärare nämner i kommenta-
rerna eller i fritextsvaren att de tryckta lexikonen är 
nödvändiga att använda vid prov, eftersom eleverna 
inte får ha tillgång till mobil eller dator då. Det här  
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behovet bör belysas inför ett beslut om lexikonen 
ska fortsätta att uppdateras och tryckas i pappers-
form. Flera kommenterar dock, liksom eleverna i 
användarstudien, att det är digitalt som gäller nu-
mera:

”Använde tryckt lexikon tidigare men digitalt 
känns mer funktionellt och tillgängligt för 
eleverna. Skulle gärna använda bildteman men 
de känns tyvärr utdaterade och till viss del för 
svåra för elever med kort skolbakgrund.”

”Vi använder mycket sällan tryckta lexikon nu, 
för alla har telefoner.”

”Främst de digitala lexikonet, för eleverna har 
apparna och alla kan jobba simultant.”

Övningsboken är det endast två svarande som 
känner till. När det gäller Bildteman bekräftar lä-
rarna att det har funnits tekniska problem6 med att 
använda dem digitalt, vilket skulle kunna var en 
delförklaring till den lägre användningen av Bild-
teman på nätet jämfört med de digitala lexikonen. 
Efterfrågan på Bildteman är stor, framför allt på 
studieväg 1, där lärarna använder mycket bildbase-
rat material – annars vanligen egenproducerat. 

”Använt bildtema på lägre nivå, men undervisar 
 nu bara i gymnasiekurserna.”

”Bildtema och animationstema fungerar inte 
längre på dator/ipad/telefon.”

Avslutningsvis en kommentar som visar att även 
lärarna anser att Lexin är viktigt och behövs – även 
mot bakgrund av att Google Translate finns:

”Ser bara större användningsområde av lexins 
tjänster med tiden. Fördelen gentemot t.ex. 
Google translate är att olika betydelser ges och 
även att exempel på sammanhang presenteras.”

6.  I och med att insticksprogrammet Adobe Flash Player inte längre uppdaterades var det behäftat med upprepade störningar un-
der 2019 och 2020 och slutade helt att fungera 20201231. Under hösten 2020 ersattes Flash-formatet med html i Animationsteman 
och Bildteman omdirigerades till den norska Bildtemanversionen från 2021. 
7.  Vid ev. funderingar på swahili som nytt Lexin-språk måste man ta med i beräkningen att även om swahili talas av uppemot 500 
miljoner människor och används som lingua franca så är det bara knappt 3 miljoner som har det som modersmål och det kan där-
med vara svårt att hitta tillräckligt kompetenta översättare.

5.2.3 Fler språk önskas, framför allt 
tigrinska
Bland fritextsvaren finns flera önskemål om fler 
språk. I första hand är det tigrinska som efterfrågas:

”Bättre ordböcker för tigrinska. I nuläget är 
de väldigt dåliga vilket gör det mycket svårare 
för deltagare med tigrinska som modersmål. 
Oftast får vi använda ordbok från engelska till 
tigrinska för att hitta lite bättre ordböcker/lex-
ikon.”

”Ja, först måste den tigrinska delen utvecklas, 
det behövs fler ord.”

De andra språk som efterfrågas är swahili7 
och thai (2 lärare vardera) samt dari (1 lärare).

Annat, förutom fler språk, som efterfrågas i 
fritextsvaren är ”flerords-/frasöversättningar”(2 
st), ”att de utländska orden ska kunna läsas upp” 
(2 st), ”grammatik”, ”bildstöd”, ”ordböcker som är 
uppdelade i skolämnen eller teman”, ”yrkesinrikta-
de filter”, ”en lista med uttal av ord som skrivs med 
tecken”, ”något enklare språk i förklaringarna alt. 
en variant för nyanlända”, ”uttal/ljud av böjda for-
mer”.

Det finns också synpunkter på att Lexin behöver 
vidareutvecklas och uppdateras, främst i digitalt 
format, och att sökfunktionen behöver förbättras 
så att den fångar upp fasta uttryck bättre: 

”Önskar ett utvecklat digitalt lexin med enk-
lare exempelfraser som sätter orden i samman-
hang, nu känns många exempel föråldrade eller 
alltför litterära.”

”Skulle också önska att fasta uttryck med fle-
ra ord (t.ex. substantiv med artikel, verbfraser, 
partikelverb) var sökbara.”

Samtliga fritextsvar finns redovisade i bilagorna 4 
och 5.
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5.3 Rekommendationer för 
Lexin utifrån enkätunder-
sökningen

• Ta fram ett fullstort lexikon på tigrinska.
• Ta fram lexikon på thailändska (är redan på 

gång) och dari.
• Uppdatera de tvåspråkiga lexikonen till 

version LSL 4. Därigenom tillgodoses 
åtminstone till viss del behoven av fler och 
bättre uppdaterade exempelmeningar samt 
fler och sökbara flerordsfraser.

Behoven av ett lexikon på swahili måste utredas 
närmare innan ett sådant kan komma i fråga.

Frågan om digitalt eller analogt kompliceras nå-
got av lärarnas svar och kan behöva utredas vidare, 
då flera av dem uppger att de analoga lexikonen är 
nödvändiga i provsituationer. Det råder dock inga 
tvivel om att webbplatsen och apparna används 
mycket brett och är det som används i vardagen.
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Övriga tankar om Lexins 
framtida utveckling
Under arbetet med användarundersökningen har 
flera andra tankar kring den fortsatta utveckling-
en av Lexin aktualiserats. Dessa sammanfattar vi i 
detta avsnitt.

Råden i detta avsnitt bygger dels på erfarenhet-
er hos Språkrådet av projektet i dagsläget, dels på 
erfarenheter av tidigare översättningsprojekt. Till 
detta har vi förstås också lagt de kunskaper som vi 
inhämtat på olika sätt under den föreliggande un-
dersökningen, genom samtal med språkteknologer-
na på Språkrådet, genom läsning av olika rapporter 
och tidigare undersökningar av Lexin etc.

Ytterligare ett sätt att få in användarsynpunkter 
kring Lexin har varit att söka efter ordet ”Lexin” 
i olika diskussionsforum för lärare på Facebook. 
Detta har vi inte inför denna rapport gjort tillräck-
ligt systematiskt och under tillräckligt lång tid för 
att det ska kunna ligga till grund för några slutsat-
ser, men det finns många synpunkter i dessa forum 
som är samstämmiga med de svar vi fått genom lä-
rarenkäten. Det vi hittat i dessa forum tyder också 
på att Lexin är en vitt använd resurs med gott an-
seende, samtidigt som det finns behov av uppdate-
ringar, både innehållsmässigt och tekniskt. Att följa 
inläggen om Lexin i dessa forum kunde vara en me-
tod för att även fortsättningsvis få in feedback om 
Lexin och hålla kontakt med användarna.

6.1 En långsiktig plan 
Det är vår fasta övertygelse att arbetet med Lexin 
behöver bedrivas mer långsiktigt än vad som hittills 
varit fallet. Det behöver finnas en produktionsplan 
på plats som säkerställer att uppdateringar av det 
svenska lexikonet också implementeras i de översat-
ta lexikonen. Samarbetet med översättarna behöver 
också vara långsiktigt för att säkerställa kontinui-
tet och kvalitet. Lexikografisk kompetens behöver 
knytas till projektet. En noggrann dokumentation 
och versionshistorik behöver finnas på plats, samt 
en plan för hur lemmaurvalet ska hållas uppdaterat 
över tid (löpande uppdatering, se nedan).

6.2 Ett omtag utifrån dagens 
tekniska möjligheter 
Utifrån användarnas, och särskilt nya användar-
gruppers, behov skulle man behöva göra en översyn 
över hur hela materialet kan anpassas till den digita-
la verklighet som gäller i dag och som ger helt andra 
förutsättningar för till exempel hur ordboksartik-
lar kan utformas och hur bild och ljud kan använ-
das som resurser.

6
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6.3 Rutiner för uppföljning 
och löpande uppdatering
Arbetet med löpande uppdatering av lemmaurvalet 
är förmodligen en mindre uppgift än vad man kan-
ske först tänker sig. Det basala ordförrådet, som ut-
gör grunden i Lexin, är sig ganska likt genom åren. 
Men däremot behövs regelbundet en översyn av 
urvalet av t.ex. samhällsorden i takt med att sam-
hället och språket förändras. Härvid kan olika for-
mer av korpusar vara till hjälp, liksom statistik över 
ord som användarna söker efter men som inte finns 
med i lexikonet. 

En funktion som följer upp användarnas söksta-
tistik och sparar information om vilka ord de söker 
efter, vare sig de ingår i lexikonet eller inte hittas, är 
värdefull information för den vidare utvecklingen 
av ordurvalet. Den informationen går svårligen att 
få ur appar om dessa utvecklas av externa parter och 
om de används offline. Detta gör det extra viktigt 
att ha en sådan funktion i webbversionen av Lexin.

Korpusar som kunde vara aktuella i dag (utbu-
det förändras ständigt) för att jämföra med och 
uppdatera lemmaurvalet mot skulle kunna vara:

• 8 sidor, nyhetstidning på lätt svenska 
(används mycket i undervisningen på SFI)

• Nationella proven för SFI (utformas av inst. 
för språkdidaktik, SU)

• Handbok i svenska som andraspråk (utgiven 
av Språkrådet)

• Olika läromedel som används i sfi- och 
sva-undervisningen

• Resurser som t ex studi.se (textade webbfil-
mer med ämnesområden som följer läropla-
nen för högstadiet) 

• Svenska för alla (sfa.nu) – portal med 
lärresurser

• Pedagog Värmlands ordlista ”Skolord – 
ämnesord på olika språk”. Det finns även 
bilder till orden.

8.  Av utrymmesskäl skriver vi här ”översättning” trots att det inte handlar om översättning i vanlig mening (som med löpande 
text), utan något mycket mer komplext. Processen kräver såväl lexikografisk kompetens som översättningskompetens i samarbete. 
9.  ”Skolverksprojektet” (inofficiellt namn), 2015-2019, var ett projekt med Skolverket som huvudman och Stockholms universi-
tet som utförare och som syftade till att få fram ett obligatoriskt skolmaterial för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. I 
projektet översattes delar av materialet till 35 språk och materialet används i dag i samtliga svenska skolor och även i flera andra 
länder.

6.4 En kvalitetssäkrad och 
långsiktig process för över-
sättning8 
Att kvalitetssäkra översättning görs bäst genom att 
man kvalitetssäkrar den process som leder fram till 
den färdiga översättningen. Få beställare har kom-
petens att göra en kontroll av den färdiga översätt-
ningens kvalitet. Att själva processen är viktig, och 
att den måste innehålla fler steg än just bara över-
sättningen, är också något som understryks i den 
internationella ISO-standard som finns framtagen 
för översättningstjänster, ISO 17100 – Require-
ments for translation services:

As with the previous UNE EN-15038 Quali-
ty Standard, the most important feature of the 
IS0 17100 Quality Standard is the definition 
of the translation process, in which the trans-
lation is just one of the steps of the process and 
does not guarantee quality if no revision by a 
second translator is carried out, as well as the 
precise definition of the professional abilities of 
each of the participants in the translation pro-
cess, principally the translators, revisers and 
translation project managers.

Standarden föreskriver alltså att processen in- 
kluderar minst två tvåspråkiga personer per språk, 
samt att dessa personers professionella kom-
petens ska vara noggrant specificerad. Denna 
modell användes också med gott resultat i det så 
kallade Skolverksprojektet9, där de två översättarna 
arbetade parallellt i team snarare än i följd efter var-
andra som översättare och granskare. 

Andra kvalitetssäkrande moment som prakti-
serades i Skolverksprojektet var att samtliga över-
sättare tillsammans fick en ordentlig genomgång 
av projektet och dess förutsättningar under ett in-
ledande seminarium. En sådan modell bör kunna 
vara fruktsam även för Lexin – för att bland annat 
föra ut kunskaper om lexikografi till översättarna.



33

För de flesta av de språk som är aktuella för Lexin 
kommer det att vara svårt att hitta utbildade och/
eller erfarna översättare som samtidigt har kompe-
tens inom lexikografi. Icke desto mindre behövs 
denna kompetens – att översätta en ordboksartikel 
är inte som vilken översättning som helst och inne-
bär i stort sett samma arbete som att skriva den från 
grunden. 

Om man samlar översättarna till en seminarie-
dag kan de få grundläggande kunskaper i lexiko-
grafi, en bakgrund till Lexin och mycket annat som 
kan vara viktigt för att de ska kunna utföra ett bra 
arbete. Dessutom får de möjlighet att träffa varan-
dra och projektledningen. Genom att översättar-
na arbetar i team, och känner att de har någon på 
Språkrådet att bolla eventuella frågor med kan man 
förhoppningsvis få till stånd ett långsiktigt arbete 
med en öppen dialog, något som kan borga för både 
engagemang och kontinuitet från översättarnas 
sida. Om en översättare skulle hoppa av finns den 
andra kvar och kan ansvara för kontinuiteten och 
upplärningen när någon ny behöver anlitas. 

Några sammanfattande råd om hur översätt-
ningsprojektet Lexin bör läggas upp: 

Se till att källtexten är väl genomgången och fri 
från fel innan översättningen påbörjas. Detta gäller 
oavsett om det handlar om en hel ordbok som ska 
översättas till ett nytt språk eller vid löpande upp-
dateringar eller nytillskott av enskilda ordboksar-
tiklar. 

Anlita två översättare (alternativt en översät-
tare och en granskare) per språk och ställ krav på 
deras kompetens och erfarenhet inom översätt- 
ning10. 

Innan översättningsarbetet påbörjas ska pro-
jektledare, lexikograf och översättare tillsammans 
ha gått igenom ordboksartiklarnas struktur och 
kommit fram till vad i dessa som ska översättas, och 
vilka typer av anpassningar som får och/eller bör 
göras i enskilda artiklar på grund av att målspråket 
eller målspråken kan ställa krav på sådana anpass-
ningar.

10.  Se ISO 17100:2015 för förslag på vilka krav man klan ställa på översättarnas kompetens.

• Teckna långsiktiga avtal med översättarna 
som inkluderar ett inledande seminarium i 
lexikografi. Kontraktet ska reglera hur större 
och mindre översättningsuppdrag ska 
avropas och ersättas över tid.

• Översättarna behöver också veta att de är 
välkomna att kontakta projektledaren och 
varandra vid frågor. För kvalitetssäkringens 
och kontinuitetens skull kan man ordna 
möten upp till två ggr/år där Språkrådet och 
de olika översättarna kan ha en löpande 
dialog med varandra. 

• Projektet bör ha tillgång till en svenskspråkig 
lexikograf att bolla feedback kring källtex-
terna med.

6.5 Infrastruktur att  
arbeta i
En undersökning bör göras av huruvida det nu-
varande verktyget (Transtool) fyller Lexins fram-
tida behov. Om diskussioner kommer att föras 
kring eventuella nya servrar, databaser och verktyg 
för Språkrådet och Isof i stort – där orddatabaser 
som Lexin, men även exempelvis Rikstermbanken 
och Ordlista för tolkar kunde samlas – så behöver  
Lexins behov beaktas och inkorporeras där. Några 
av Lexins behov:

• Källspråk, målspråk (flera), betydelsebeskriv-
ningar, språkexempel, grammatikkommenta-
rer etc. Även redigeringsmöjlighet för 
redaktören av källspråk, för att säkerställa att 
Lexininnehållet är aktuellt när samhället 
förändras)

• Versionshantering (viktigt för att ändringar 
ska kunna föras in i det svenska lexikonet 
och sedan följas upp i översättningarna)

• Möjlighet att lägga ut grupper av termer/
lemman på någon för granskning, sedan för 
översättning etc., ev. med ett sista steg i form 
av automatisk webbpublicering av nya 
termer/lemman
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6.6 En policy kring Isofs roll 
som avsändare och varu-
märket Lexin
Lexin är ett välkänt varumärke bland såväl lärare 
som elever. I dag möter dessa dock främst Lexin ge-
nom de tredjepartsappar som tagits fram av andra 
aktörer och som Språkrådet inte har något infly-
tande över. Lexin på nätet är i dag den enda kon-
taktyta där Lexin-användarna möter Isof direkt, 
och allt färre använder denna kontaktyta, eftersom 
den inte är mobilanpassad. Det kan bli svårt för 
användarna att hitta rätt, och veta vad som bygger 
på Lexin och vad som inte gör det, det blir en gli-
dande skala. Eventuellt behövs någon form av kon-
sumentupplysning alternativt en officiell Lexinsajt 
eller Lexinapp.

Webbgränssnittet för Lexin på nätet kan ock-
så göras mer lättillgängligt för användarna och  
webbadressen förenklas genom att säkra ett enkelt 
och lättytt domännamn som lexin.se företrädesvis. 

Lexin som öppna data finns i många andra appar 
och hjälpmedel, varav en del riktigt välkända och 
utbredda, som SVT Språkplay. Men hur många 
och vilka går inte att svara på, eftersom utvecklar-
na inte har någon skyldighet att informera Isof om 
användningen. Kanske bör Isof göra en riskbedöm-
ning och formulera en policy för användningen av 
öppna data, Isofs logotyp och varumärket Lexin. 

För användarna är det inte alltid tydligt vem som 
står bakom olika resurser som exempelvis appar, 
men namnet Lexin är välkänt bland invandrare 
som lär sig svenska som ett varumärke man litar på. 

6.7 Rekommendationer 
utifrån våra övriga tankar
Sammanfattningsvis ser vi följande uppgifter som 
mycket angelägna för att säkra en sådan kvalitet och 
långsiktighet i arbetet med Lexin som resursen för-
tjänar, med tanke på hur väl använd och viktig den 
är:

• en långsiktig plan (bl.a. en policy för mål-
grupp och urval av språk)

• ett omtag (en genomgripande uppdatering) 
utifrån dagens tekniska möjligheter och 
säkrande av ett domännamn som är lätt att 
känna igen och hitta till 

• rutiner för uppföljning och löpande upp- 
datering

• en kvalitetssäkrad och långsiktig process för 
översättningsarbetet, med lexikografisk 
kompetens knuten till projektet

• infrastruktur (verktyg) att arbeta i 
• en policy kring Isofs roll som avsändare och 

”varumärket” Lexin.

Figur 7. Mejl från Lexinanvändare via formuläret på 
webbsidan www.lexin.csc.kth.se.

Hej!

Ljudet fungerar bra på den adressen 
men på appen som man laddar ner 
fungerar inte. Det är bra om ni löser 
problemet.

Tack på förhand 
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BILAGA 1 

Användarstudie – Enkät

Enkäten användes som intervju- och anteckningsunderlag av oss, respondenterna behövde alltså inte läsa och 
skriva svaren i enkäten. Texten på första sidan är:

Underlag för intervjuer med användare (på språkcaféer etc.)

SPRÅK:      

Iphone/Android? 

Nivå/studieväg/utbildningsbakgrund:

Fråga: Hur gör du när du behöver ta reda på vad ett svenskt ord betyder, eller när du behö-
ver veta vad något heter på svenska?

 Prata ev. om skillnader i olika situationer (i skolan, hemma, ute på stan), reception/produktion.

Papper, digitalt, frågar en kompis etc.

Följdfrågor: (om de har flera sätt, jämför dem gärna)    

Vad är bra, vilka funktioner använder du/?

Finns det något som är dåligt? Är det något du saknar?

Hur kommer det sig att du använder just denna metod? Känner du till några andra?

Använder du någon gång papperslexikon? Har du något sådant hemma/i skolan?

Enkätens fram- och baksida:
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BILAGA1  

Användarstudie – Enkät 
Enkätens fram- och baksida:

 

Enkäten användes som intervju- och anteckningsunderlag av oss, respondenterna 
behövde alltså inte läsa och skriva svaren i enkäten.  

Texten på första sidan är: 

Underlag för intervjuer med användare (på språkcaféer etc.) 

SPRÅK:       

Iphone/Android?  

Nivå/studieväg/utbildningsbakgrund: 

Fråga: Hur gör du när du behöver ta reda på vad ett svenskt ord betyder, eller 
när du behöver veta vad något heter på svenska? 

 Prata ev. om skillnader i olika situationer (i skolan, hemma, ute på stan), 
reception/produktion. 



BILAGA 2 

Användarstudie – Redovisning av intervjutillfällen
Användarstudien bland inlärare av svenska som andraspråk grundar sig på enkäter och anteckningar från 
studiebesök/intervjubesök vid följande åtta tillfällen under september–november 2019. I de olika miljöerna 
genomförde vi intervjuer (ibland med enkäten som grund), informella samtal och observationer utifrån vad 
som var möjligt i de olika situationerna.

• Sfi i kommunal regi, Vuxenutbildning Söderort, Vårberg. Studiebesök i en klass på studieväg 2,  
kurs D. Följde en lektion med ett 20-tal elever, pratade med en handfull elever om hur de slår upp 
ord. 

• Sfi i ABF:s regi, Stockholms innerstad. Studiebesök i en klass på studieväg 2, kurs D. Följde en lektion 
med knappt tio elever. Några av eleverna kommenterade hur de slår upp ord, och om Lexin.

• Sfi i ABF:s regi, Liljeholmen. Studiebesök i en klass på studieväg 1, kurs A2. Följde en lektion med ca 
12 elever. Gick runt bland eleverna och tittade på hur de slog upp ord.

• Sfi i ABF:s regi, studiebesök i en klass på studieväg 1, kurs D med ett tiotal elever. Lektionen utforma-
des som ett samtal om hur eleverna slår upp ord och hur man lär sig ord och vi fick tillfälle att 
intervjua alla 8 eleverna. Svaren samlades in i en gemensam enkät.

• Språkverkstad, Röda korsets regi, Åsö gymnasium, onsdagskvällar. Nivå: Avancerad. Klassrums- 
undervisning, eleverna fick lämna undervisningen två och två för att bli intervjuade utanför (vilket 
nog störde lektionen en del). Intervjuade 6–7 elever utifrån en enkät.

• Språkverkstad, Röda korsets regi, Åsö gymnasium, fredagseftermiddagar. Nivå: Avancerad. Klass-
rumsundervisning, vi tog ut elever två och två samt pratade med några i grupp i klassrummet. 
Intervjuade 6 personer utifrån enkäten.

• Språkcafé, Sofia kyrka, Stockholm, måndagseftermiddagar. Eleverna satt en och en eller två och två 
och pratade med en volontär vardera. Olika nivåer. Vi gick runt och pratade med sammanlagt 6 
personer (medan volontären fick en paus).

• Språkcafé, Hagabergs folkhögskola i Södertälje, torsdagseftermiddagar. Lite bullrig cafémiljö. Andra 
intervjuare, från UNHCR(?) var där samtidigt och konkurrerade om intervjuoffren. Lite förvirrat. 
Lexin Bildlexikon låg framme på borden att prata utifrån om man så ville. Nivå: Blandad.  
Intervjuade 6 personer utifrån enkäten.



BILAGA 3 

Lärarenkät
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BILAGA 3  

Lärarenkät 
Några frågor om tvåspråkiga ordböcker 

1. Använder du någon form av tvåspråkiga ordböcker (analoga eller digitala) i din undervisning? Om ja, 
vilka? 

 

2. Kommentera gärna på vilket sätt du använder tvåspråkiga ordböcker i undervisningen. 

 

3. Vilka delar av ordboksserien Lexin känner du till? Se bilder längst ned i enkäten 

 Lexin tryckta lexikon  

 Lexin lexikon mobil-app  

 Lexin lexikon på nätet  

 Lexin bildteman på nätet  

 Lexin bildteman (tryckt)  

 Lexin övningsbok (utbildningsmaterial i lexikonanvändning)  

Kommentar: 

4. Vilka delar av ordboksserien Lexin använder du i din undervisning i dag? 

Se bilder längst ned i enkäten. 

 Lexin tryckta lexikon  

 Lexin lexikon mobil-app  

 Lexin lexikon på nätet  

 Lexin bildteman på nätet  

 Lexin bildteman (tryckt)  

 Lexin övningsbok (utbildningsmaterial i lexikonanvändning)  

Kommentar (kommentera gärna om du använt någon del av Lexin tidigare, och varför du i så fall slutat) 

 
5. Har du några önskemål/tips/idéer om tvåspråkiga ordböcker för framtiden? 

6. Och så sista frågan: Vilken skolform och kurs undervisar du i? 



BILAGA 4 
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BILAGA 4  

Lärarenkätens samtliga svar på fritextfrågan ”Kommentera 
gärna på vilket sätt du använder tvåspråkiga ordböcker i 
undervisningen.” 

De vuxna eleverna slår upp ord i lexin under lektioner och översätter. Hela 
tiden! Vid prov får de enbart ha boklexikon. 
Elever får använda ordböcker nör de ska skriva egna texter. Ibland 
använder vi ordbok när vi ska informera om skola, tex likabehandling. 
Eleverna får slå upp ord, men visar också hur de får hjälp med böjning, 
en/ett, och att använda i mening 
Eleverna gör det. 
Eleverna har ordböcker digitalt och använder dem ständigt 
(Språkintrodiktion) 
 
Länkad också i ”stängda” provsystem som digiexam 
Eleverna lär sig att använda Lexin som ett ständigt närvarande hjälpmedel 
i samtliga ämnen. Vi använder det både när vi medvetet tränar olika 
språkstrategier och som ett hjälpmedel vid läsning/skrivning. 
Framför allt för att översätta från svenska till modersmålet. Utvalda viktiga 
nyckelord och begrepp som bär sammanhanget. 
Främst när eleverna läser olika sorters texter på egen hand, samt alltid vid 
provtillfällen. 
För att översätta enstaka ord, aldrig meningar. Risken är att eleverna tror 
att just det ordet bara fungerar i just den meningen. 
För swahili på Google använder jag det i samråd med eleven. Jag läser upp 
ordet för hen och vi diskuterar vad det betyder eller om Google gjort fel 
etc. 
För att översätta ord 
Ser ord i sammanhang 
Hittar nyckelord till eleverna 
För översättning samt för bildteman. Även där ett ord har flera betydelser 
i olika sammanhang 
Hjälp förstå nya ord vid läsförståelse. 
Jag lär dem söka upp orden direkt. Förklarar för dem hur man använder 
sidan bäst. Visar dem bildteman osv.  
Efter ett tag använder de mest Lexin. 
Jag slår upp ord, jag lär eleverna att slå upp ord. 
Läsförståelse, ordlistor... 
Med flerspråkiga elever, främst nyanlända. Vid t.ex. textläsning eller 
samtal. 
Ordsökning och användning av fraser och uttryck 
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Slå upp ord som eleven inte förstår samt vid egen textproduktion då 
eleverna oftast kan det på modersmålet och inte alltid vet det på svenskan 
Slår upp ord på ipad, dator och telefon 
Använde bildtema och animationstema förut men nu fungerar de inte 
Slår upp ord som kommer upp i samtal och som eleven inte förstår 
Utskrift av svenska lexin bildordlistor 
Till allt 
Uppmuntrar andraspråkselever att använda Levin vid behov. 
Vi slår upp ord tillsammans. Förhoppningsvis är det någon elev i klassen 
som kan läsa på modersmålet och hjälper de andra 
Visar i klassrummet och översätter tillsammans med eleverna. Använder 
själv när det kan vara ord eller begrepp som jag vet att eleverna kan ha 
svårt med och gör ordmoln eller liknande med översättningar på fler 
språk. 
Visar mina elever på sfi hur de kan kolla ord och verbböjningar. 
Översättning, ordklass, böjningsmönster, exempelmeningar 
Översättning 

 
  



BILAGA 5 
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BILAGA 5 

Lärarenkätens samtliga svar på frågan ”Har du några 
önskemål/tips/idéer om tvåspråkiga ordböcker för framtiden?” 

1. Fler språk. 
2. Flerords-/frasöversättningar 
Att de utländska orden kan läsas upp, mina elever kan inte alltid läsa på 
modersmålet 
Bättre ordböcker för tigrinska. I nuläget är de väldigt dåliga vilket gör det 
mycket svårare för deltagare med tigrinska som modersmål. Oftast får vi 
använda ordbok från engelska till tigrinska för att hitta lite bättre 
ordböcker/lexikon. 
Bättre övetsättningsmöjligjeter tigrinja! 
Fler språk! Thai, swahili t.ex 
Fler språk!! 
Grammatik! 
Gärna med bildstöd. 
Gärna ordböcker som är uppdelade i skolämnen och teman. 
I fler språk då det är svårare att fuska på gymnasiet jämfört med Google 
translate. 
Ja, först måste den tigrinska delen utvecklas, det behövs fler ord. 
Sen önskar jag swahili. Google används bara för att jag bara har det, men det är 
verkligen inte bra. Lexin är överlägset. Vi har många kvotflyktingar från Kongo 
och vi behöver bra verktyg, som ett tvåspråkigt lexikon sve-swa. 
Jag vet inte om dari finns, men det är ju ett aktuellt språk 
Det skulle vara bra om det fanns en ordlista med uttal av ord på språk som 
skrivs med tecken 
Något enklare språk i förklaringarna av ord alt en variant för nyanlända. 
Uttal/ljud av böjda former vore strålande att ha 
Utveckla den tigrinska delen på nätet. Det tryckta lexikonet innehåller många 
fler och och uttryck.  
Lägg gärna till thai på nätet.  
Utveckla gärna en ”grammatikdel” där man lätt kan slå upp grammatiska 
uttryck, t.ex. huvudsats, bisats, tempus mm. 
Yrkesinriktade/filter, gärna med yrkessvenska. 
Önskar ett utvecklat digitalt lexin med enklare exempelfraser som sätter orden 
i sammanhang, nu känns många exempel föråldrade eller alltför litterära. 
 
Skulle också önska att fästa uttryck med flera ord ( t ex substantiv med artikel, 
verbfraser, partikelverb) var sökbara. 
 
Gärna uppdaterat bildtema också. 



BILAGA 6

Lexinappar
Detta är ett utdrag ur en längre sammanställning på 18 sidor som gjordes i början av projektet.
Bilden nedan visar exempel på appar som man får upp när man söker efter ”Lexin” på Google Play 
(sökningen gjord med dator):



SAMMANSTÄLLNING AV NÅGRA VANLIGA LEXINAPPAR (UPPSTÄLLNINGEN MOTSVARAR ENDAST  
DELVIS BILDERNA OVAN):
Namn Antal 

nedladdningar
Antal 
recensioner

Betyg Senast  
uppdaterad*

E-post

Lexin Svensk 
Lexikon Ordbok

100 000+ 2 088 4,7 5 nov 2018
(ver. 1.1.28)

Swedish.dictionary@gmail.com

Lexin lexikon 100 000+ 479 4,1 29 april 2019  
(ver. 1.8)

lexand@ljungh.net

Lexin Smart – 
svenska ordbok

50 000 + 2 323 4,6 2 april 2019 Mba77a@gmail.com
Facebook: Lexin svenska

Lexin Translator 
– Folkets

100 000+ 1 446 4,4 29 mars 2015 s.lexinandroid@yahoo.com

Lexin – Svensk 
ordbok & Lexikon 
Offline Ordlista

10 000+ 569 4,6 5 nov. 2018 Swedish.dictionary@gmail.com

Lexin – Lära dig 
svenska – Ord-
bok och Lexikon

50 000+ 232 4,3 4 aug. 2019 Swedish.dictionary@gmail.com

Lexin (Svensk 
ordbok)

50 000+ 542 4,7 17 dec. 2016 Se.solovyev@gmail.com

Lexin Pro 10 000+ 102 4,5 8 maj 2018 info@rikinow.com

* Undersökningen genomfördes i september 2019.



Framtidens Lexin
– användarundersökning
Framtidens Lexin – användarundersökning 
sammanställer och analyserar statistik från 
olika källor tillsammans med resultaten av 
en användarstudie med fokus på använd-
ningen av tvåspråkiga inlärningslexikon. 
Rapporten är skriven på uppdrag av Språk-
rådet, Institutet för språk och folkminnen, 
som en del av en större rapport, Framtidens 
Lexin – målgruppsanpassning och utveckling 
av flerspråkiga lexikon. 
    Syftet med användarundersökningen är 
att undersöka hur väl anpassad till mål- 
gruppen Lexin (lexikon för invandrare) är i 
dag och ge rekommendationer om hur 
framtida Lexin bör utformas. 
    Samhället har förändrats sedan det första 
Lexinlexikonet gavs ut i början av 1980-talet, 
inte minst genom den pågående digitalise-
ringen, en ökad invandring från utomeuro-
peiska länder samt högre krav på svensk-
kunskaper och snabb integrering i 
samhället. Lexikonresurser för nybörjar-
undervisning i svenska behövs mer än 
någonsin. Rapporten undersöker vad 
statistik inom områden som migration, 
demografi och utbildning tillsammans med 
användarstudier kan lära oss om hur Lexin 
bör anpassas och utvecklas för att möta 
denna breda och heterogena målgrupp med 
sinsemellan mycket olika förutsättningar att 
lära sig svenska. 

ISBN: 978-91-86959-62-3


	Sammanfattning
	Innehåll
	Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Metod
	1.3 Disposition

	Lexin i dag – en översikt
	2.1 Lexins olika delar
	2.1.1 Appar som bygger på Lexin

	2.2 Statistik överanvändningen av Lexin
	2.2.1 Bokförsäljningen går ner
	2.2.2 En av Sveriges mest användawebbresurser
	2.2.3 Statistik per språk, för bådebokförsäljning och webblexikonslagningar


	Analys av användarna
	3.1 Fler invandrar i dag
	3.2 Indien och Syrien är de vanligaste födelseländerna
	3.3 Antal deltagare i sfi
	3.4 Om sfi-undervisningen
	3.5 Modersmål blanddagens sfi-studerande
	3.6 Lexin och analfabetism
	3.7 Rekommendationer för Lexin utifrån analysen

	Användarstudie
	4.1 Observationer ochintervjuer
	4.2 Deltagarna i studien
	4.3 Resultat från användar-studien
	4.3.1 Ofta användes fler än ett språk för att slå upp ett ord
	4.3.2 Mobilen är det självklara verktyget
	4.3.3 Både Google Translate och Lexin används
	4.3.4 Önskade förbättringar av resurserna

	4.4 Rekommendationer för Lexin utifrån användar-studien

	Enkätundersökning, lärare
	5.1 Deltagarna i undersökningen
	5.2 Resultat från enkätundersökningen
	5.2.1 Lexin och Google Translate ärviktiga resurser
	5.2.2 Lärarna använder dator i större utsträckning än eleverna
	5.2.3 Fler språk önskas, framför allt tigrinska

	5.3 Rekommendationer för Lexin utifrån enkätundersökningen

	Övriga tankar om Lexinsframtida utveckling
	6.1 En långsiktig plan
	6.2 Ett omtag utifrån dagenstekniska möjligheter
	6.3 Rutiner för uppföljning och löpande uppdatering
	6.4 En kvalitetssäkrad och långsiktig process för översättning8
	6.5 Infrastruktur attarbeta i
	6.6 En policy kring Isofs roll som avsändare och varumärket Lexin
	6.7 Rekommendationer utifrån våra övriga tankar

	Referenser
	BILAGA 1
	BILAGA 2
	BILAGA 3
	BILAGA 4
	BILAGA 5
	BILAGA 6



