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Omvärld

Vårt språkcafe berikar oss alla
Om du kommer till Missionskyrkan i 
Upplands Väsby klockan 13 en ons-
dag och går ned till församlingsvå-
ningen så möts du av 
en glad grupp, som tycks 
prata alla på en gång! 
Finns där några som lyss-
nar, kan man tänka. Jo, 
det gör det nog, men alla 
är ivriga att komma till 
tals. Vad är det då som 
pågår? 

Olika saker, men allt hör samman 
med den vanliga vardagen. Hur 

gör man? Hur säger man? Vart ska 
jag vända mig med det här? Får man 
göra så här? Vad händer om…

Våra hem på jorden
Längst ner i salen står en jordglob 
som ser ut som en igelkott. Full med 
”taggar med lappar på”. Där står 
namn på alla som sitter vid borden 
och på baksidan av lappen står vad 
man helst vill syssla med. Läsa, 
sjunga, fiska, spela fotboll, laga mat. 
Ja allt man kan tänkas tycka om. Tag-
garna, som naturligtvis är tandpetare, 

har satts fast på jordgloben just i det 
land där den som skrivit lappen är 
född. Man kan se att gruppen består av 
människor från många länder och vär-
ldsdelar. Men en hel del av lapparna 
tycks trängas just runt Stockholm. Var-
för det då? Jo, du befinner dig nu på 
ett språkcafé, som är ett samarbete 
mellan kommunens sfi (svenska för in-
vandrare) och Missionskyrkan.
Runt kaffet  tränar vi svenska

Det har pågått sedan vårterminen och 
alla vi som söker oss hit har en mycket 
trevlig stund tillsammans. I gruppen 
finns många olika språk represente-
rade, men vi är här för att prata, prata, 
prata svenska. Våra gäster kommer hit 
för att få träna svenska och bara i 
undantagsfall är det tillåtet att ta till 
engelska, spanska eller franska. Visst 
låter det väl som att alla tidningens lä-
sare borde våga sig in?

Vad pratar vi då om? 
Olika ämnen varje gång, men förhopp-
ningsvis sådant, som man kan ha nytta 
av i det dagliga livet i Sverige:
Vad får man göra ute i naturen, hur 
fungerar arbetsförmedlingen, hur går 
det till att söka arbete, vad gör den van-
lige svensken på sin fritid, vart kan 
man gå för att hitta svenska vänner. 
Prepositioner vad betyder det och när 
ska det heta över, under, bakom, fram-
för osv. Hur kan man laga mat ut-
omhus och var får man göra det. Vilka 
mänskliga rättigheter borde styra alla 
länder som är med i FN och hur är det 
i Sverige. Många olika och mycket vik-
tiga saker ventileras och det viktigaste 
av allt är att alla får möjlighet att prata, 
prata, prata......
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Vad tycker våra gäster
Vi har intervjuat några av våra gäster. 
Det är inte alltid lätt att svara på frågor 
när man är nybörjare på ett språk men 
innebörden är inte svår att tolka. Läs 
och ta med glädje emot svaren. Hur 
bra skulle du kunna läsa och skriva på 
ett helt främmande språk efter att ha 
bott i landet bara några år. Visst är det 
här duktiga elever som vill lära sig och 
som vill prata, prata, prata

Suzan från Kurdistan
Suzan Ayas 
har bott 4 år i 
Sverige och 
läst 2 år på sfi. 
Min lärare be-
rättade om 
Språkcaféet 
och jag 
kommer näs-
tan varje vec-

ka. Det bästa med språkcaféet är att 
lyssna och prata svenska. Jag tycker att 
jag har fått veta mer om svenskarna 
och hur de lever. Jag vill gärna höra 
om hur man söker och får ett arbete. 
Jag har berättat för några kompisar och 
de har kommit med hit kaféet. Jag tyc-
ker om språkcafépersonerna. De är 
jättebra och jättevarma mot oss. De är 
hjälpsamma och trevliga och de hjäl-
per oss med det vi behöver.

Maribel  från El Salvador
Maribel 
Guillén de 
Rodriguez 
svarar på eng-
elska men här 
kommer en 
översättning: 

Vår familj har bott 5 månader i Sve-
rige. Vi har ännu inte fått uppehålls-
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tillstånd så jag får inte läsa på sfi än-
nu. Jag hörde om språkcaféet av min 
vän. Jag kommer hit varje vecka och 
min familj kommer varje söndag på 
Gudstjänst. Språkcaféet är alldeles ut-
märkt för att jag kan träna svenska. 
Jag tycker att jag har fått veta mycket 
om Sverige och svenskarna. Jag vill lä-
ra mig mer om hur jag kan få jobb och 
jag vill höra mer om svenska lagar.
Jag har berättat om språkcaféet för mi-
na vänner och jag tycker att det är in-
tressanta saker vi får höra om. Jag 
behöver ibland få en översättning till 
engelska för att riktigt förstå allt.

 Yan Li Lill från Kina. 
har bott ett år 
och sju måna-
der i Sverige 
och läst 11 
månader på 
sfi. Jag fick 
höra talas om 
språkcaféet av 
Pastor Göran 
när han besök-

te sfi. Jag brukar promenera hit varje 
vecka. Det bästa med språkcaféet är 
att alla svenskar är så snälla och jag 
får prata så mycket. Jag har fått veta 
mycket om Sverige och svenskarna 
och jag vill lära mig ännu mer om Sve-
riges traditioner och kultur. Jag har 
berättat för mina kompisar och min 
familj om vad vi gör och jag vill bjuda 
andra kompisar att komma med hit.

Kerstin Neider

Omvärld
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