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Tack vare stipendiet från Publicistklubben har jag under hösten 2012 fått möjlighet att 

studera arabiska på Ali Baba Language Instititute i Amman, Jordanien. Jag har tidigare läst 

arabiska genom några kvällskurser i Sverige, men kunskaperna bleknade snabbt då jag 

aldrig använde språket i min vardag. Den stora behållningen med att studera i ett arabiskt-

språkigt land är givetvis möjligheterna att öva språket också utanför skoltid. 

I min ansökan hade jag ansökt om finansiering för ett paket med arabiskalektioner och 

boende. Men efter lite research visade det sig att jag skulle få lika många privatlektioner 

för samma pris som för gruppundervisningen om jag bara ordnade med boende och kurs 

själv. Valet föll på Ali Baba Language Institute då flera personer rekommenderat deras 

utbildning.  

Undervisningen jag genomgått omfattar 80 timmars studier, vilket motsvarar omkring 7,5 

högskolepoäng. Mitt fokus har legat på modern standardarabiska. Tempot har varit högt, 

och min lärare har varit hård mot mig vad gäller läxor och prestationer. Efter att ha 

genomgått kursen har mina kunskaper har förbättrats väsentligt, i synnerhet som 

studieplanen skräddarsyddes utefter mina tidigare kunskaper. Trots detta är det långt kvar 

tills det att jag behärskar arabiskan flytande, då inlärningströskeln är hög. Mitt mål med 

kursen var att behärska skriven text samt att förstå och kunna hålla enklare 

konversationer, något som jag också till min glädje lyckats uppnå. 

Att läsa språk i ett annat land är en mycket givande upplevelse. Men för den som 

verkligen önskar sätta sina arabiskakunskaper på prov är kanske inte Amman den mest 

givna destinationen då många jordanier i huvudstaden talar engelska. Trots detta har min 

vistelse här varit kantad av språkliga utmaningar i allt från taxibilar till affärer.  

Jag hoppas att mina förbättrade arabiskakunskaper kommer att komma mig till nytta i 

mitt fortsatta arbete som journalist, inte minst i intervjusituationer och nätverksskapande.  

 

 


