
Zo leer je lezen in een nieuwe taal

1. Leer de eerste duizend woorden in een lijst met de meest voorkomende woorden in 
de  nieuwe  taal.  Frequentie-woordenlijsten  zijn  online  beschikbaar.  Gebruik 
"flashcards" om die eerste duizend woorden te leren. Flashcards zijn stukjes papier 
waarop je het vreemde woord op de ene pagina schrijft en de vertaling aan de andere 
kant. Eerst leer je de betekenis van woorden en dan kun je de stapel vellen papier 
omdraaien en oefenen met vertalen van de moedertaal naar de nieuwe taal. Leg de 
aantekeningen  weg  met  woorden die  je  al  goed kent.  Sorteer  de  woorden  die  u 
moeilijk kunt onthouden. Er zijn programma's met flash-kaarten voor de mobiel en 
de computer. Gebruik Google translate om te oefenen met het schrijven van kleine 
zinnen met de woorden die je al hebt geleerd.

2.  Als  je  duizend woorden kent,  kun je  beginnen met  het  lezen  van eenvoudige 
teksten. Begin met het lezen van eenvoudige kinderboeken in de taal en doe dit met 
ondersteuning van vertalingen van de boeken in het Zweeds. Lees vertalingen van 
Zweedse kinderboeken met ondersteuning van de Zweedse vertalingen. Er zijn veel 
kinderboeken die in vele talen zijn vertaald.

3. Lees veel. Wijd jezelf niet aan grammatica - het komt uiteindelijk vanzelf.

4. Lees de teksten parallel en lees veel. Lees teksten in de nieuwe taal en zorg dat de 
Zweedse vertaling ernaast beschikbaar is. Lees uitgebreid en maak je geen zorgen als 
je niet elk woord begrijpt,  je hebt altijd de steun van de Zweedse tekst.  Markeer 
woorden waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn om te leren en schrijf  ze op uw 
flashcards.

5. Lees parallelle eenvoudige boeken en boeken waarin je zoiets als 95 of 97 procent 
van  alle  woorden  begrijpt.  De  meest  voorkomende  woorden  zijn  verschillende 
vormen van afgebroken woorden en andere veel voorkomende woorden die je snel 
leert (bijvoorbeeld: en, of, tijdens, over, voor, zoals, dat kan hij, zij). Lees boeken die 
u  echt  interesseren.  Lees  ook heel  lichte  romans.  Lees  Harlequin-boeken  of  iets 
waarmee je snel grote hoeveelheden tekst kunt doorlopen. Lees altijd met de steun 
van een parallelle tekst in het Zweeds.

6.  Bestudeer in korte leessessies van 15-20 minuten per keer en lees wanneer de 
hersenen in rust zijn. Rust zo mogelijk even na het lezen, ook al is het maar voor vijf 
minuten. De hersenen hebben tijd nodig om de nieuwe woorden te laten doordringen. 
Sommige onderzoekers  zeggen dat  je  in  de tekst  7  -  20 keer  een ongebruikelijk 
woord moet tegenkomen voordat het uiteindelijk in het geheugen blijft steken. Houd 
er rekening mee dat dezelfde woorden in verschillende betekenissen kunnen worden 
gebruikt. Bekijk daarom de Zweedse tekst zodra u onzeker bent over de betekenis 
van het woord. Lees indien mogelijk meerdere sessies per dag en lees vooral elke 
dag. Lees een kwartier 's ochtends, een kwartier in de lunchpauze en dan een of twee 
trainingen' s avonds. De hersenen zijn ontvankelijker wanneer ze rusten.

7. Laat leren tijd kosten. Het duurt minstens 800 uur om te leren lezen in een taal die  
vrij dicht bij je eigen taal staat. Voor een Zweed duurt het misschien 800 uur om 
bijvoorbeeld Duits of Nederlands te leren lezen. Dit is hetzelfde als twee uur per dag 
gedurende iets meer dan een jaar.

8. Als je het moeilijk vindt om met twee boeken tegelijk om te gaan, kun je het boek 



met de Zweedse tekst in kleine boekjes snijden van ca. 20 pagina's, die u als een 
klein boekje in het boek kunt invoegen met de nieuwe taal ("Knife Method").

9. Het belangrijkste is dat je boeken kiest die je echt wilt lezen en die je veel leest. 
Het is dan dat je de echte wens behoudt om alle tekst te lezen die je moet lezen.


