
Förståelse handlar om samarbete. Kollegors 
samtalspraktiker inom äldreomsorgen.  

Aina Bigestans och Gunlög Sundberg  

I äldreomsorgen finns i dag på flera arbetsplatser så kallade språkombud. Oftast 
är det undersköterskor med ett särskilt ansvar för att stötta medarbetare och 
stärka arbetsplatsen som miljö för språkutveckling. I den här presentationen 
kommer vi att ge exempel från en studie där erfarna och blivande språkombud 
reflekterar över kommunikativa utmaningar då arbetsplatsen är flerspråkig, med 
både första- och andraspråkstalare av svenska ofta både bland personal och 
boende. Vi har särskilt intresserat oss för kritiska situationer i arbetet med fokus 
på bristande förståelse i kommunikationen mellan kollegor. Hur ser deltagarna i 
studien på sitt handlingsutrymme och gemensamma ansvar, liksom på orsaken 
till och hanterandet av dessa situationer?  

I debatter och utredningar framförs krav på god språklig kompetens för personer 
som ska anställas inom vården och omsorgen. Inte minst har detta kommit upp i 
efterdyningarna av coronapandemin inom äldreomsorgen. Vi vill i denna 
presentation inte ifrågasätta krav på kommunikationsförmåga och språkliga 
resurser för att arbeta inom vård och omsorg. Men vi vill problematisera 
perspektivet att resultatet av kommunikativa utfall på arbetsplatsen bara är 
avhängigt en enskild kollegas språkförmåga.  

Med hjälp av våra exempel kommer vi att diskutera didaktiska konsekvenser av 
en syn på kommunikation och förståelse som en produkt av ett samarbete 
mellan dem som interagerar, i vårt fall kolleger på arbetsplatser inom 
äldreomsorgen. Vilka kunskaper om språkets roll, kommunikationsstrategier och 
inte minst om sin egen agens behöver vuxna andraspråksinlärare när de ska 
förberedas för ett arbetsliv i Sverige? Detta vill vi behandla och diskutera.  

  



Presentatörer  

Aina Bigestans är universitetslektor på Stockholms universitet 
vid Institutionen för ämnesdidaktik. Hon har en bakgrund 
som lärare på sfi och sva inom vuxenutbildning. Hennes 
forskningsinstressen rör fram för allt språkträning för och i 
arbetslivet. Aina Bigestans är sedan många år verksam som 
medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk.  

Gunlög Sundberg är universitetslektor på Stockholms 
universitet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. 
Hennes forskningsintressen rör bland annat det flerspråkiga 
arbetslivet; hur övergången från utbildning och etablering 
sker för migranter, liksom ideologier och policys på 
flerspråkiga arbetsplatser. Andra områden är samtals- och 
interaktionsforskning liksom bedömning av 
andraspråkskompetens. Hon har en bakgrund som lärare på 
sfi och sva inom vuxenutbildningen och på högskolan.  

Målgrupp  

Av intresse för sfi-lärare, SVA-lärare och andra lärare inom vuxenutbildningen  

Nyckelord: Språk- och yrkesintegrerad utbildning, kombinationsutbildningar, 
språkutveckling för yrke och arbetsliv 
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