Resultatmätning
Språkcafé Online
Våren 2021

Språkcafé Online
• Ca 135 tillfällen under januari-juni 2021
• Möten via Zoom med olika teman och
indelning i grupper på 3-5 personer för
samtal
• Kompis Sverige ansvarar för anmälningar,
teknik och faciliteterar i samarbete med
bibliotek och kommuner samt i egen regi
• Över 1000 unika deltagare och över 3000
besökare, ca 80% nya svenskar

Resultat från utvärdering
Svar bygger på enkät som skickats via sms till samtliga nya svenskar som deltagit
under våren. Deltagarna har fått skatta sin upplevda utveckling utifrån ett antal
påståenden
Svarsfrekvens: Ca 35%
Kort om de svarande:
Ålder 18-66 år, medelålder 36,6 år
Ursprung från 52 olika länder. Syrien, Eritrea, Afghanistan, Vietnam och Iran är de med flest
deltagare.
Genomsnitt 3,5 år i Sverige
1/4 har angett språknivå SFI C eller lägre
51% har deltagit 4 gånger eller fler
3 av 4 har inte deltagit i någon annan aktivitet utanför skolan för att öva svenska under
pandemin

Språkutveckling
Genom mitt deltagande i Språkcafé Online
har jag förbättrat min svenska
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har jag lärt mig nya ord
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Språkutveckling
Genom mitt deltagande i Språkcafé Online
har jag blivit mer trygg att prata svenska
med personer jag inte känner

Genom mitt deltagande i Språkcafé Online
har jag börjat prata mer svenska
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Deltagare som deltagit fler gånger upplever
klart starkare utveckling
Andel som anger att deltagandet bidragit
mycket positivt (svarat “Ja, mycket”)
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Några deltagares ord om Språkcafé Online
Att träffa människor från hela världen! Att förbättra min
förståelse av språk genom att lyssna till andra som också prata
med brytning. Att ha en struktur som gav mig möjlighet att
prata svenska varje vecka. (Min SAS kurs är helt digitalt och
innehåller ingen video möte/kontakt med andra elever/läraren.
Därför är jag extra tacksam att Språkcafé Online finns!

Man behöver inte åka någonstans. Därför är det
mycket smidigt! Alltid deltar olika personer.
Dessutom på digitala språk caféer som ordnas av
Kompis Sverige får deltagarna ett intressant tema
och spännande frågor varje vecka. Mycket bra!!!

Ni ger mig tryggheten att prata svenska på min
egen nivå tillsammans med andra på samma
nivå. Det är kravlöst så jag känner ingen press att
prestera. Mycket bra och trevliga lärare och
ledare som håller i online-mötena.

Några deltagares ord om Språkcafé Online
Vi har tema varje gång och vi
kommer att prata framför folk som
vi inte känner till! Dessutom, finns
det några aktiviteter som
organiseras av Kompis Sverige t.ex.
att besöka museum digitalt!

Låter alla prata. Temana är populärt och
roligt. Prata med olika personer varje
gång. Anställda på Kompis Sverige är
mycket hjälpsam och professionell

95%
Skulle rekommendera andra
att vara med

Att få träffa människor från hela
världen! Och att få en slags rutin för
mitt språkutveckling under pandemi
tiden. Det är en härlig fixpunkt att vara
med varje onsdag! Ni är bäst, tack!!
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