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NÖDINGE. Konceptet 
med medspråkare har 
kommit för att stanna.

Språkinlärning med 
hjälp av pensionärer 
tillämpas med stor 
framgång på Komvux 
och Svenska för in-
vandrare.

– Vi har tio pensio-
närer som kommer hit 
regelbundet, men beho-
vet är det dubbla, säger 
lärare Ingela Gergils 
Ryd, gymnasielärare på 
SFI.

Projektet startades upp förra 
hösten och modellen där 
eleverna erbjuds språkinlär-
ning via samtal med pensio-
närer har slagit väldigt väl ut.

– Mina elever tycker det 
är otroligt givande och älskar 
verkligen när pensionärerna 
kommer på besök, säger 
Ingela Gergils Ryd.

SFI-elever som läser 
svenska på B-, C- och D-nivå 
ges möjligheten att under 
100 minuter samtala med de 
seniorer som kommer till Ale 
gymnasium. 

– Samtalet sker utifrån ett 
givet ämne som bestäms uti-
från den kurs som eleverna 

läser, berättar Ingela.
Måndag och tisdag är de 

dagar som pensionärerna 
besöker SFI-eleverna. Som 
tack för insatsen bjuds gäs-
terna på fika.

– Min förhoppning är 
att de ska finna fler dagle-
diga alebor som vill komma 
hit. Ingen förkunskap krävs, 
bara ett genuint intresse för 
människor. Faktum är att det 
blir ett vinn-vinn-koncept, 
pensionärerna får en stunds 
social samvaro och får sam-
tidigt lära sig en hel del om 
andra kulturer.

– Jag har besökt de lokala 
pensionärsföreningarna i 
hopp om att kunna rekrytera 
fler deltagare. Röda Korset 
är en annan organisation som 
jag har kontakt med, säger 
Ingela Gergils Ryd.

Eleverna som medsprå-
karna kommer i kontakt med 
härstammar från olika delar 
av världen, alltifrån Kina, 
Somalia och Indien till Viet-
nam, Libanon, Brasilien och 
Bosnien.

– Detta är det bästa sättet 
att lära sig svenska på, intygar 
Barbara, en av SFI-eleverna.

Om konceptet ska kunna 
vidareutvecklas krävs emel-
lertid att fler frivilliga enga-
gerar sig.

– Vi är tacksamma för den 
hjälp vi kan få. De som är 
intresserade är hjärtligt väl-
komna att höra av sig till mig, 
avslutar Ingela Gergils Ryd.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Konceptet med medspråkare är väldigt uppskattat av SFI-
eleverna. Det bästa sättet att lära sig svenska på, hävdar 
Barbara och Khumkhoon som här för en dialog med Lena. 

– Men fl er 
pensionärer 
efterlyses

Uppskattad språkhjälp
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