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Internet

SVENSK-BOSNISKT LEXIKON
PÅ INTERNET

Eftersom bra språklexikon för invandrare i stort sett saknades, beslöt skolöverstyrelsen, SÖ,
1979 att starta ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att utreda och skapa förutsätt-
ningar för produktion av lexikon. Projektet fick namnet Språklexikon för invandrare (Lex-in).

persiskt, svensk-rumänskt, svensk-serbokro-
atiskt, svensk-turkiskt.

I maxiserien (28 500 ord) har utgetts: svensk-
engelskt, svensk-finskt, svensk-bosniskt,
svensk-grekiskt, svensk-kroatiskt. Inom maxi-
serien pågår arbete med svensk-ryskt, svensk-
serbiskt och svensk-spanskt lexikon.

Distribution

Lexin-lexikonen säljs genom Liber Dist-
ribution Publikationstjänst, 162 89

Stockholm. Tel: +46 (0) 8 690 95 76, fax +46(0)8
690 95 50, e-post: skolverket.ldi@liber.se.

Om Lexin på WWW

Lexikonets webbsidor och sökningen i lex-
ikonet har utvecklats av Joachim Holl-

man och Viggo Kann vid Algoritmica Holl-
man & Kann.

Sunsite tillhandahåller datorkraft för ord-
boken och Nada (Institutionen för numerisk
analys och datalogi) vid KTH står för dator-
driften.

LEXIN
Bakgrund och syfte

Riksdagen har beslutat att målet för den
språkundervisning som vänder sig till

invandrarbarn och invandrarungdom skall
vara att främja aktiv tvåspråkighet. Vuxna in-
vandrare kan få liknande utbildning inom
vuxenundervisningen. Eftersom bra språk-
lexikon för invandrare i stort sett saknades,
beslöt skolöverstyrelsen, SÖ, 1979 att star-
ta ett forsknings- och utvecklingsprojekt med
syfte att utreda och skapa förutsättningar
för produktion av lexikon. Projektet fick nam-
net Språklexikon för invandrare (Lex-in).

Lexin-projektet genomfördes i samarbete
med Statens institut för läromedel (SIL)
och Statens invandrarverk (SIV). Det
grundläggande utvecklingsarbetet avsluta-
des 1984. Därefter övertog SIL huvudan-
svaret för att, i samråd med SÖ och SIV, pro-
ducera lexikon för invandrare. Från och med
1 juli 1991 ligger ansvaret på Skolverket.

Det svenska ordmaterialet

Det svenska ordmaterialet har getts ut i
form av en svensk-svensk ordbok i Lex-

in-serien med titeln Svenska ord - med uttal
och förklaringar. Denna upplaga innehåller
ett urval om cirka 28 500 ord.

Svenska ord - med uttal och förklaring skil-
jer sig från skolordlistor som har ungefär sam-
ma omfång genom att uppslagsorden i svens-
ka ord har försetts med en omfattande språk-
lig information som bland annat består av:
• uttalsangivelse,
• helt utskrivna böjningsformer,
• förklaring genom omskrivning och/eller sy-

nonym,
• stilistisk och grammatisk kommentar,
• satskonstruktion,
• språkexempel och uttryck.

Bildbilagan

Bildbilagan omfattar 32 bildteman, de fles-
ta i fyrfärgstryck, t ex människokroppen,

post, bank, och fåglar. Genom bilderna förkla-
ras företeelser och begrepp som annars kan
vara svåra att förklara med endast ord. Ord
och begrepp som hör samman har i bildformat
ordnats tematiskt på uppslag. Sådana teman,
som omfattar ca 1 700 ord. Ord som förklaras
med bild hänvisas till med tecknet <.>.

Översättningen

Beståndsdelarna som är översatta från det
svenska underlaget till målspråket (eng-

elska, finska e.d.) är:
• Uppslagsorden
• Sakuppgifter
• Exempelmeningar
• Idiom
• Sammansättningar och avledningar
• Kommentarraderna

Den ledande principen i översättningsar-
betet har varit att översätta eller att ge be-
ståndsdelarna i det svenska underlaget den
exakta ekvivalenten (=motsvarigheten) på
målspråket.

Den svenska ordförklaringen är översatt till
målspråket endast i de fall där ekvivalent till
svenska uppslagsorden helt saknas i målsprå-
ket.

Exempelmeningarna är översatta med en
enda översättning. Idiomen är redan förklara-
de på svenska. Om det finns en exakt motsva-
righet till idiomet på målspråket har man an-
gett den som översättning. När den exakta
motsvarigheten saknas så har man översatt
den svenska förklaringen.

Samhällsorden

Svenska ord innehåller förutom ett all-
mänt ordurval cirka 1 000 samhällsord

som är viktiga för den som vill orientera
sig i det svenska samhället. Den ständiga
förändringen i samhället gör att dessa ord
ändras snabbare än övriga. Det är därför
nödvändigt att lexikonanvändaren själv re-
gelbundet uppdaterar sin kunskap om det
svenska samhället.

Utgivning

Förutom Svenska Ord - med uttal och
förklaringar (28 500 ord), och bildteman

- särtryck svensk respektive engelsk version,
har hittills följande Lexin-lexikon utgivits:

I miniserien (5000 ordurvalet): svensk-ara-
biskt, svensk-nordkurdiskt, svensk- persiskt,
svensk-polskt, svensk-sydkurdiskt, svensk-
somaliskt, svensk-tjeckiskt, svensk-turab-
dinskt, svensk-vietnamesiskt.

I midiserien (8 000 ord) har utkommit
svensk-tigrinskt.

Följande stora lexikon (17 000 ord) har ut-
getts: svensk-albanskt, svensk- arabiskt,
svensk-kroatiskt, svensk-makedonskt, svensk-

Översättning av: kvinnlig
Svenskt uppslagsord

kvinnlig [²kv'in:lig] kvinnligt kvinnliga adj.
som hör samman med kvinnligt kön

Bosnisk översättning
ženski

Exempel
• en kvinnlig författare---književnica

Svenskt uppslagsord
kvinnlig [²kv'in:lig] kvinnligt kvinnliga adj.
som anses typiskt för kvinnor

Bosnisk översättning
ženstven

Exempel
• mjuk och kvinnlig---nježna i ženstvena !

Exempel
Översättning av: kvinna
Svenskt uppslagsord

kvinna [²kv'in:a] kvinnan kvinnor subst.
vuxen person av honkön
se bildtema 2

Bosnisk översättning
žena

Sammansättningar/avledningar
• indiankvinna---Indijanka
• yrkeskvinna---poslovna žena
• kvinnosyn---žensko gledište

Adress:
http://www-lexikon.nada.kth.se/

skolverket/sve-bos.shtml


