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Ett  språk kan ju  delas  upp i  grammatik  och ordförråd.  Struktur och 

innehåll.  Ordförrådet  i  sin tur kan beskrivas som idiomatiska uttryck, 

fraser, syntax och annat. Den som vill behärska ett främmande språk (L2, 

målspråk) måste naturligtvis tillägna sig både grammatik och ordförråd. 

I vilken takt och i vilka proportioner kan diskuteras. 

I verkligheten lyckas ju barn att ganska snart behärska sitt första språk (L1) 

utan att kunna någon grammatik. De har även en förunderlig förmåga att lära 

sig ett annat språk (L2) med rätt ljudbild. Även bland vuxna är det dåligt ställt  

med kunskaperna i grammatik, men språkbehandlingen är ändå hygglig. Barn 

har ofta ett betydande både passivt och aktivt ordförråd långt innan de börjar 

läsa. En central fråga är då hur man kan öka den takt som barn och ungdomar 

tillägnar sig ett ordförråd och, inte minst, hur vuxna elever ("falska nybörjare") 

snabbt  kan  utvidga  sitt  ordförråd  utan  att  hindras  av  ständigt  slående  i 

ordböcker.

I  den  traditionella  språkdidaktiken  studeras  korta  texter  intensivt  och  det 

ordförråd som då tillkommer ska läras in aktivt (”glospluggning”). Däremot 

tycks inte didaktiken ha tagit steget över till extensiv läsning av riktigt stora 

textmassor. Intensiv läsning (”närläsningen”) behöver förstås inte överges bara 

för att läraren lyckas få eleverna att även ta sig an större textvolymer. Själv är 
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jag förvånad över att möjligheterna till extensiv lästräning inte uppmärksam

mas mer. Dessutom är jag lite bedrövad över att mina lärare i gymnasiet inte 

tipsade om den utmärkta metoden med parallell textläsning.

Lektor  Mårten  Ramnäs  har  (Lingua  3/2019  s.  26  -  30)  fört  ett  intressant 

resonemang om betydelsen  av studenters  vokabulär  för läsförståelse  i  jäm

förelse med de 4 000 ord som ingår i  "Riksprovet i fransk grammatik och 

vokabulär",  vilket  används  på  grundkursen  i  franska  vid  våra  universitet. 

Ramnäs utgår från en definition av "att kunna läsa", som anges som "att eleven 

ska kunna läsa böcker med någorlunda god förståelse och innehåll och sam

manhang utan att behöva slå upp ord så ofta att läsningen ständigt avbryts" (I. 

S. P. Nation, Learning Vocabulary in Another Language, 2013, Cambridge, s. 

204 ff). Det är förmodligen helt riktigt när Ramnäs noterar att om täckningen 

(avkodningen) uppgår till  endast 90 procent av orden så förstår läsaren inte 

alls  texten.  Det  behövs troligen en täckning på 98 procent  för fullgod för

ståelse (bara 1 ord av 50 är obegripligt). Men varför inte sikta mot att läsaren  

ska förstå 100 procent av orden i en text? 

Det har alltid sagts att vid extensiv länsning ska man inte stanna upp inför ord 

som inte är avgörande betydelse för förståelsen utan i stället gå vidare i texten 

i förhoppning att så småningom ändå förstå sammanhanget. Men har det inte 

betydelse om polisen gömmer sig i hasselsnåren eller i granhäcken? Det är ju 

ord som sällan förekommer i en vanlig text. Problemet är att vi tvingas slå upp 

ordet för att verkligen förstå hela texten, samtidigt som det i hög grad hindrar 

läsningen. Finns det då en metod att undvika detta? Parallell läsning är svaret.

Vi har alla träffat på böcker med ”parallelltexter”. Texter på olika språk som 

är så arrangerade på boksidorna att läsaren kan välja vilken text han vill läsa. 

Vanligt  är  ju  att  påkostade  utställningskataloger,  konstböcker,  fotoböcker, 

turisthandledningar och liknande har kommenterande texter intill illustrationer 

på åtminstone två språk. Det finns även en hel del barnböcker på svenska med 

parallell text på något av de vanligare invandrarspråken.
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Men på svenska finns det mycket få böcker tryckta med parallell text. På de 

stora språken finns det en del  ”bilingual books” (även kallade ”dual books” 

eller ”parallel text books”). Syftet med sådana böcker är förstås att den som 

studerar ett  språk ska kunna läsa en hel bok på L2 och samtidigt ha stöd i 

översättning i L1. 

För många år  sedan gav det  engelska förlaget  Penguin ut  en serie  pocket

böcker  med  parallella  texter.  Dessa  säljs  fortfarande,  men  antalet  titlar  är 

mycket  begränsat.  Naturligtvis  finns  ett  antal  med  engelska  och  något  av 

språken franska/tyska/spanska/italienska. 

Tekniken att läsa en text med stöd av en direkt tillgänglig översättning kan 

tyckas ytterst trivial, men tekniken är inte uppmärksammad på det sätt som är 

påkallat. Parallelläsning har dock kommit till användning förr, bland annat i 

klostren under medeltiden och i den tidens latinundervisning. Översättningen 

kunde då finnas på en rad under den latinska texten och i mindre  storlek. Det 

finns även en del berättelser om fångar som förr i tiden bara fick läsa Bibeln 

och då passade på att skaffa sig skriften på både det egna språket och andra 

språk. Det berättas att den ryske revolutionären Lev Trotskij, som satt fängslad 

några år, läste den ryska Bibeln parallellt med den tyska och den engelska. På 

så sätt ska han ha tillägnat sig i varje fall viss färdighet i att läsa text på de två 

språken. Finansministern Ernst Wigforss roade sig med att lära sig läsa italien

ska  med  stöd  av  svenska  texter.  Wigforss  var  språkvetare  och hade  under 

många år undervisat i tyska på latinläroverket i Göteborg innan han så små

ningom blev finansminister. Han berättade att han kunde läsa italienska obe

hindrat, men inte alls föra en konversation. Mark Twain lärde sig nya språk 

genom att skaffa en bok på det främmande språket och även en engelsk över

sättning. När han läste boken på det främmande språket och körde fast så jäm

förde han med texten i översättningen. Mark Twain konstaterade att han efter 

att  ha  läst  2   -  3  böcker  av  samma  författare  så  kunde  han  med  lätthet 

tillgodogöra sig ytterligare böcker av författaren, men om han i stället började 

läsa en annan författare gick läsningen betydligt sämre. Han menade att detta 

visade att många författare har en mängd egna favoritord och ordvändningar. 

Därför bör man, enligt Mark Twain, till en början försöka hålla sig till samma 
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författare vid läsning med stöd av översättningar.

Den  som  läser  böcker  på  språket  L2  kan  använda  sig  av  olika  tekniker 

beroende på var personen befinner sig i inlärningen. Vad jag förstår har det 

liten eller ingen betydelse om texten i L2 är en översättning från L1 eller om 

det är en originaltext med översättning i L1. Möjligen är det så att det är en 

fördel i början av studierna att texten i L2 är en översättning av från L1.

För  att  den  som tränar  sin  språkförståelse  genom att  läsa  böcker  parallellt 

måste två förhållanden föreligga. Texten ska alltid vara lagom svår och den 

ska  alltid  väcka  intresse  på  grund  av  sitt  innehåll.  Min  uppfattning  är  att 

lämplig text är sådan där eleven förstår 90 eller 95 procent av orden. Den får 

inte vara för svår eftersom läsningen då blir långsam, besvärlig och tråkig. Om 

L2-texten är på en sådan nivå att eleven inte förstår ett ord av tio är förståelsen 

90 procent. Själv menar jag att till och med en sådan text är för svår.  Krav på 

95 procent ordförståelse innebär att vart 20:e ord fortfarande är obegripligt. 

Men eftersom översättningen alltid finns nära till  hands behöver täckningen 

inte vara så hög som Ramnäs anger. 

Genom användning av frekvensordlistor (finns på nätet) kan man kontrollera 

att man  känner till de 2 000 vanligaste orden. I de flesta språk innebär det är 

man då är bekant med över 90 procent av orden i vanlig tidningsprosa. I början 

kan det därför vara nyttigt  att ägna sig åt glospluggning för att lära sig det 

frekventa ordförrådet. 

Om man nu redan behärskar ett av de stora språken kan man förstås använda 

detta som L1-språk i stället för svenskan, vilket gör att man mycket lättare kan 

finna parallelltexter  på lämplig  nivå med ett  innehåll  som intresserar.  Bara 

genom att läsa böcker som fångar intresset kommer eleven att ta sig igenom 

större textmassor. 

Läsning av  parallella  texter  behöver  förstås  inte  ske bara  med hjälp av  de 

ytterst  få  böcker  som har  texter  på  de  två  språken tryckta  parallellt  på en 

boksida eller på ett uppslag. Det finns ju mängder av översatta texter, men där  
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de två texterna återfinns i olika böcker! Simsalabim! Det är bara att ta fram 

den svenska eller tyska översättningen, lägga de två böckerna intill varandra 

och sätta  på sig läsglasögonen.  Om du hittar  böcker  med text  på rätt  nivå 

kommer du snart att finna att du kan läsa L2-texten nästan lika fort som du 

läser L1. Det är en ren njutning och du behöver ytterst sällan slå upp något 

ord. Många kan ju använda engelskan som L1, vilket ger rika möjligheter att 

finna  originaltexter  eller  översättningar  på  de  andra  stora  kulturspråken. 

Bengtssons  "Röde  orm"  finns  översatt  till  bland  annat  tyska,  franska  och 

ryska. Det kan möjligen locka någon att kasta sig in i vikingarna värld i fransk 

eller  rysk  språkdräkt.  Det gäller  alltid  att  hitta  något  som verkligen väcker 

intresse. Erfarenheten är att vissa författare är särskilt lämpliga för parallell 

läsning. Exempel som nämns är Remarques  Im Western nichts Neues och de 

flesta av Hemmingways böcker. 

Själv läste jag engelska två terminer på universitetet och använde mig alltid av 

parallell läsning av den litteratur som var anvisad. Men jag såg hur de andra 

studenterna slet med sina sönderbläddrade ordböcker. Jag rörde knappt ord

boken och begrep inte varför det bara var jag som ensam satt där på kammaren 

med de svenska översättningarna. Studierna var mycket lättsamma!

Trots att jag lärde mig tyska i grundskolan och gymnasiet har jag haft mycket 

slumrande kunskaper i språket. Men visst fanns där alltjämt ett centralt ordför

råd och en del kunskaper i tysk grammatik. När jag började träna upp mig var 

det till en början med några böcker av Astrid Lindgren på tyska. Därefter läste 

jag Henning Mankells sju ungdomsböcker, som har ett rakt och enkelt språk. 

Sedan gick jag över till att läsa några berättelser av Selma Lagerlöf. Vilhelm 

Mobergs utvandrarserie avnjöts i en god och följsam tysk översättning. Nästa 

steg blev ett antal deckare på tyska av Åke Edwardson och annan både svensk 

och tysk skönlitteratur. Läshastigheten blev tillräckligt hög för att läsningen 

ska vara riktigt njutbar. 

Det finns förstås olika sätt att läsa två böcker parallellt. Man kan göra så att  

man först  läser  en eller  två sidor i  L1 för att  därefter  i  ett  enda svep läsa 

samma text i L2. Det är en långsam och lite tråkig metod, men kan vara bra 



6

när man inte kommit så långt i sin träning. En variant av metoden är att först 

bara läsa 2-3 meningar, eller ett längre stycke, på svenska och så omedelbart 

läsa samma text på L2. Men den bästa metoden är dock, enligt min mening, att 

gå direkt in i den L2-texten och läsa den rakt av. Så snart man kommer till ett 

ord eller  uttryck  som är obekant,  sneglar man i  den svenska texten för att 

sedan omedelbart gå vidare i L2-texten. Tekniken är att hela tiden följa med i 

den svenska texten så att man genast finner det ord som man tvekar inför. Det 

finns  säkert  olika  sätt  för  detta.  Själv  har  jag  vid  skrivbordet  stöd  av  två 

genomskinliga plastskivor som jag enkelt sakta drar nedför raderna i samma 

takt i båda böckerna. Då är det mycket  enkelt  att  snabbt finna det svenska 

ordet och sedan lätt gå tillbaka till L2-texten. Med en plastskiva ser man texten 

både över och under kanten,  som fungerar som referenslinje.  Men även ett 

pekfinger på textraden kan ju göra nytta.  Själv har jag valt att alltid ha L1-

texten till vänster, men det är förstås en vanesak.

Nu är ju inte texterna parallellställda i två vanliga böcker. Man får helt enkelt 

vända sidorna i olika takt. Men jag lovar att det är inte något problem. Ett 

problem kan däremot lätt uppstå om man blir avbruten och tappar bort var man 

var är i L1-texten, även om man vet var man är i L2-texten. Det gäller då att ha 

pennan till hands för att göra en markering eller också sätta dit ett gem.

På olika nätforum finns det en del personer som diskuterar nyttan med att läsa 

”bilingual books” och faktiskt även några som berättar om hur de läser tryckta 

böcker parallellt. Alla tycks vara överens om att det är en oöverträffad metod 

för att  snabbt bygga upp ett  stort  ordförråd.  Orden serveras dessutom i sin 

kontext. Några menar att med mycket intensiva studier under tre månader kan 

de flesta lära sig att obehindrat läsa normal tidningsprosa på ett nytt  språk. 

Möjligen  är  detta  överdrivet.  Flera  är  av  uppfattningen  att  studierna  bör 

bedrivas koncentrerat och intensivt i stället för bara under några få timmar per 

vecka. En person i ett diskussionsforum liknade det med att ta sig uppför en 

ishal backe: Det gäller att ta ordentlig fart och springa så fort som möjligt tills 

man är uppe på krönet! En annan har berättat att hon läser extensivt och låter  

det nya språket "duscha över mig". Några har tillsammans kommit fram till 

uppfattningen att om någon väl en gång har lärt sig läsa ett språk så förlorar 
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personen sedan aldrig färdigheten senare i livet.  Men däremot kan man förlora 

en stor del av sitt aktiva vokabulär, men aldrig läsförmågan. Jag vet inte om 

det finns vetenskapliga belägg för detta.

Vad är då de pedagogiska fördelarna med denna teknik? Det är lätt att finna en 

översättning som du verkligen även skulle vilja läsa på L1-språket och som är 

lagom svår. Fördelen med all parallell läsning är att du hela tiden har tillgång 

till  en  ofta  kvalificerad  översättning  som  förklarar  ord  och  begrepp  i  sitt 

sammanhang. Kvaliteten i översättningar varierar naturligtvis och även i vil

ken grad som översättaren avvikit från originaltexten. Även om översättaren 

gjort större avvikelser kan man ändå följa berättelsen på L1-språket. En själv

ständig  översättning  bjuder  ofta  på  insikter  i  de  problem  som  översättare 

tvingas lösa.  Men se till att du redan från början använder dig av en oavkortad 

översättning så att du slipper upptäcka en bit in i boken att översättningen är 

en omarbetning eller förkortning.

Vilka är då nackdelarna? Det är förstås att  det bara handlar om ren läsför

ståelse  och avkodning.  Hörförståelse,  konversationsförmåga  och grammatik 

får man försöka tillägna sig med andra tekniker. Genom oundviklig subvoka

lisering kan uttalet bli helt felaktigt. Det är dock fullt möjligt att lyssna på en 

ljudbok i L2-språket samtidigt som man med blicken följer texten i L1-språket 

i den tryckta boken. Är inte språket för svårt så hänger man lätt med genom att 

hela tiden följa i texten i L1-språket.

Man måste skaffa samma bok på båda språken. Svåra ord och uttryck kan mar

keras i boken så att man kan gå tillbaka och närmare granska ordet med hjälp 

av lexikon eller nätet. När du skaffar dig texten på L2 måste du ta reda på 

bokens titel på L1 eller tvärtom. Boktitlarna är ofta helt andra än den titel som 

en direkt översättning ger. 

Parallell läsning innebär läsning av stora textmängder, vilket vidgar ordförrå

det  men  även innebär  ständig  repetition  av  redan kända  ord  och ordvänd

ningar. Repetitionen kan förstärkas av att samma bok läses flera gånger. Själv 

har jag läst en av Åke Edwardsons deckare tre gånger på tyska och funnit att 
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sådan repetition är mycket nyttig. 

Den enda verkliga nackdelen med att läsa parallellt är att det är besvärligt att 

hålla två böcker samtidigt i handen. Bäst är förstås att läsa vid skrivbordet. 

Men  man  lär  sig  ändå  påfallande  snabbt  hur  man  kan  hålla  två  böcker 

samtidigt i händerna (eller en hand). Tycker man att det är jobbigt att ha med 

sig två böcker på resor kan man naturligtvis ”slakta” L1-boken och häfta ihop 

10-15 sidor till små häften och bara ta med sig dessa. Då blir det enkelt och 

häftena  kan  sedan  kastas  i  närmaste  papperskorg.  För  övrigt  kan  man 

naturligtvis också göra tunna häften av sidor ur L2-boken eller till och med av 

båda  böckerna.  Ett  alternativ  är  att  kopiera  sidor  ur  en  av  böckerna.  Då 

behöver man ju inte avslöja på tåget eller flyget att man är så kluven att man 

håller två böcker framför ögonen samtidigt. Några slaktade böcker kan ju ändå 

offras för att snabbt lära sig läsa ett nytt språk. 

Det är även fullt mjöligt att fotografera båda uppslagen i böckerna och sedan 

läsa  sidorna  på  en  Ipad   eller  datorskärm.  Det  är  dock  tidskrävande  och 

knepigt att göra eftersom texterna inte löper jämnt sida upp och sida ned. Men 

någon kan säkert finna det mödan värd att göra det till  en klassuppsättning 

(inom ramen för upphovsrätten). I ett ordbehandlingsprogram går det att lägga 

texter i parallella spalter. För övrigt finns det visst några program som redan är 

anpassade för att lätt skapa parallella texter som står mitt emot varandra. Själv 

har jag experimenterat med att skapa parallella texter genom att ta texter från 

Wikipedia  och  maskinöversätta  texten  med  Google  translate  och  Bing 

translator.  Även de  parallella  texter  som då skapas  blir  ett  stöd  för  språk

inlärningen,  men är  förstås  betydligt  sämre  än en översättning gjord av en 

kvalificerad översättare. Bäst är alltid en god översättning av en lagom svår 

och intresseväckande text. Ibland kan facklitteratur vara lättare att läsa än en 

skönlitterär text.

Den elev som tar sig igenom förslagsvis 20 böcker genom parallell läsning har 

säkert tillägnat sig ett mycket stort ordförråd och dessutom gjort det på ett för 

eleven intresseväckande sätt. Sedan må det vara deckare, Harry Potter-böcker 

eller boken "Jag är Zlatan". Den senare finns översatt till engelska, tyska och 
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franska  samt  ytterligare  ett  antal  språk.  Troligen  en  utmärkt  bok  att  läsa 

parallellt för den som mest har fotboll i huvudet. En av Harry Potter-böckerna 

finns för övrigt översatt till latin - om  det kan locka någon.

Thorulf Arwidson

thorulf.arwidson@gmail.com
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