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Sammanfattning 

I arbetet med denna studie har jag genom intervjuer och enkäter undersökt vad 
utlandsfödda personer som har barn i den svenska skolan, har för erfarenheter och 
åsikter om utvecklingssamtal, både i hemlandet och härifrån Sverige. 
Intervjupersonerna har bland annat tillfrågats om  huruvida de har varit med om 
utvecklingssamtal under sin egen studietid i hemlandet. De har också tillfrågats om vad 
de har för tankar kring de utvecklingssamtal de varit med om under sina barns studietid 
och vad de har för syn på den svenska skolan. Resultatet blev övervägande positivt, 
även om vissa hade en del negativa erfarenheter. Intervjupersonerna har vidare 
tillfrågats om sin syn på den svenska skolan.  
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1. Inledning 

Åsikterna om utvecklingssamtal i dagens skola är många. En del lärare vet precis vad de 

vill åstadkomma med utvecklingssamtalen och förmedlar detta vidare till elev och 

föräldrar. Andra ser kanske samtalet som något som bara måste göras under varje 

termin. Samtalet blir något som ”måste göras” och istället för att fokusera på elevens 

framtida utveckling så blir det endast ett tillfälle för elev och vårdnadshavare att få reda 

på hur eleven ligger till med skolarbetet. Något som eleven ofta själv redan vet.  

Lena Buckhöj-Lago (2000) diskuterar detta i sin bok ”Utvecklingssamtal- perspektiv 

och genomförande”. Hon ställer frågan på sin spets: ”Varför har vi egentligen 

utvecklingssamtal?”. Om man ser till de lärare som inte är helt införstådda med vad 

syftet med detta samtal är så är det utan tvekan en helt relevant fråga. Samtalet skall 

leda till utveckling för både elev och lärare om det skall vara av väsentlig mening. Om 

inte utvecklingssamtalet bidrar till elevens utveckling kan man lätt se det som något 

enbart tidsödande, både för elev, förälder och lärare. Framförallt för den sistnämnda 

som skall planera det hela. Jag är dock av den uppfattningen att har man förstått syftet 

med utvecklingssamtal så är det svårt att inte se det som något positivt.  

Under hela min studietid har jag haft min verksamhetsförlagda utbildning på en skola 

där den största andelen av eleverna har föräldrar som är födda utomlands. En mindre 

grupp elever är själva födda utomlands och några har en förälder med svenskt ursprung. 

Arbetet i skolan gjorde mig intresserad av att undersöka hur dessa föräldrar upplever 

den svenska skolan men för att avgränsa ämnet valde jag att undersöka hur föräldrar 

med invandrarbakgrund, som har barn i den svenska skolan, ser på utvecklingssamtal. 

Jag hade när jag startade denna studie ingen kunskap om utvecklingssamtal i andra 

länder, även om jag vet att åsikterna om och värdering av skolan kan se annorlunda ut i 

andra delar av världen.   
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2. Syfte/frågeställningar 

2.1 Syfte 
- Att undersöka vad åtta föräldrar med invandrarbakgrund har för erfarenheter och          

uppfattningar om utvecklingssamtal, i hemlandet och i Sverige. 

- Att undersöka vad åtta invandrarföräldrar har för åsikter om den svenska skolan.  

2.2 Frågeställningar 
- Är de föräldrar som behöver tolk vid utvecklingssamtalen nöjda med den hjälp de fått? 

- Förekommer det att tolk inte kontaktas trots att det finns ett behov av detta? 

- Går det att se några skillnader i vad invandrare som talar mindre bra svenska har för 

erfarenhet av utvecklingssamtal jämfört med svensktalande invandrare?               
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3. Bakgrund/litteraturgenomgång 

Att finna litteratur som behandlar personer med invandrarbakgrund i rollen som 

föräldrar vid utvecklingssamtal har varit svårt. Jag har inte lyckats finna någon litteratur 

som skrivits kring ämnet. Det är inte någon stor mängd litteratur som skrivits om 

invandrarföräldrar i skolsituationer överhuvudtaget, desto mer att läsa finns om elever 

med invandrarbakgrund. Jag har istället valt att först förklara begreppet 

utvecklingssamtal och vad som är syftet med detta samt ge en kort historik. Sedan ges 

en genomgång över viss litteratur som skrivits angående barn och föräldrar med 

invandrarbakgrund inom den svenska skolan.   

3. 1 Utvecklingssamtalet- traditionellt sett ett 
redskap inom den privata sektorn   

En individ som skall relatera till begreppet utvecklingssamtal påverkas troligen främst 

av sin egen yrkesroll. Som företagsekonom går tankarna främst till ett möte mellan 

anställd och chef. Är man istället verksam inom utbildningsområdet och den offentliga 

sektorn så relaterar man troligtvis till det som vi lärare kallar utvecklingssamtal. Det vill 

säga samtal mellan elev, förälder och lärare.   

Utvecklingssamtal är ett redskap som traditionellt sett använts inom den privata sektorn. 

Ansvariga på företag vill genom dessa samtal öka den enskilda individens engagemang 

för att på detta sätt uppnå en större effektivitet och produktivitet för företaget. Genom 

utvecklingssamtal får man också tillfälle att diskutera och reflektera över vilka 

eventuella utbildningar den anställde behöver för att kunna utvecklas för sitt uppdrag 

och i sin yrkesroll. (Kihlbaum Larsson & Vingren., 1995)  

Idén om utvecklingssamtal har från företagsvärlden spritt sig till andra områden och 

framförallt till arbetsplatser inom utbildningsområdet, med skolan i fokus. Formen för 
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samtalet och det uttryckssätt som används har självklart förändrats för den nya och 

framförallt yngre målgruppen. Syftet kvarstår dock.   

3. 2 Vad är syftet med utvecklingssamtal?  

Utvecklingssamtal är per definition, ett samtal som skall verka utvecklande, precis som 

namnet föreskriver. Buckhöj- Lago (2000 s. 15) skriver:  

”Enligt min definition är utvecklingssamtalet inte ett informations- eller enbart värderingssamtal, 

utan ett utvärderingssamtal, där samtalets yttersta syfte är att främja elevens kunskapsmässiga 

och sociala utveckling.”   

Utvecklingssamtalet är alltså inte ett samtal som enbart skall resultera i att deltagarna 

får information kring hur det går för elever med skolarbetet. Detta är vidare något som 

författaren uttrycker att eleven ofta själv vet om och på egen hand kan vidarebefordra 

till föräldrar eller vårdnadshavare.  

Syftet med utvecklingssamtal är heller inte att enbart värdera elevens prestationer i 

likhet med ”går det bra eller mindre bra” eller ”har eleven lärt sig det man skall kunna 

eller ligger han/hon efter”. Utvecklingssamtalet främst syfte skall vara att främja 

elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, detta oavsett hur eleven sedan 

tidigare ”ligger till”. Nytell (1996 s. 55) skriver: 

”Ett nyckelord i skrivningarna i läroplanen är att det ska främja elevens utveckling. Samtalet ska 

präglas av öppenhet och ömsesidighet, och utmynna i gemensamma överenskommelser om 

ambitioner och mål i skolarbetet och vägar att nå målen. En avgörande faktor för att samtalen 

ska kunna kallas uvecklingssamtal är den framåtsyftande inriktningen. ”  

Utvecklingssamtalet skall alltså vara ett framåtsträvande samtal där fokus ligger på att 

eleven själv skall få tillfälle att reflektera över sitt lärande. Eleven skall sedan kunna 

påverka sin egen utveckling och vilket arbetssätt eller vilka redskap han eller hon anser 

sig behöva för att nå en så hög utveckling som möjligt. Enligt Buckhöj- Lago (2000) 

kan utvecklingssamtalet vara av stor vikt just för detta eftersom eleven kan behöva hjälp 

med att ”tänka”, för att kunna bli medveten om sitt eget lärande.  
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Som lärare är det av yttersta vikt att få klarhet i om de metoder man använder sig av i 

själva samtalet, leder till ökad insikt hos elever eller inte. Dysthe (1996) presenterar i 

Det flerstämmiga klassrummet, en studie som visar att lärare i en undervisningssituation 

har 75 % av talutrymmet och eleverna får dela på resterande. Adelswärd m.fl. (1997) 

har genomfört en studie om taltid under kvartssamtal (föregångaren till det 

utvecklingssamtal vi har idag). Denna undersökning gav ett resultat med siffrorna 2/3 av 

talutrymmet till läraren. Resterande fick föräldrar och elev dela på, där föräldrarna tog 

något mer än eleven av den resterande tiden.   

Buckhöj- Lago (2000) menar att dessa resultat tyder på att eleven inte får tillräckligt 

med utrymme för att kunna uttrycka hur han eller hon upplever skolan och sitt eget 

lärande. Utvecklingssamtalet bör vidare vara ett tillfälle för diskussion, vilket blir 

svårare då läraren tar så pass stor del av tiden.   

3. 3 Olika typer av samtal i skolan  

Det man med sammanfattande ord kallar utvecklingssamtal, kan i själva verkat syfta till 

flera olika typer av samtal. Detta beror helt på när samtalet äger rum eller vilket syfte 

man har med att genomföra samtalet. Här görs en kort genomgång över de samtal som 

Buckhöj- Lago (2000) tar upp. 

 

Välkomstsamtalet- syftar till att klargöra vilka krav och förväntningar elev, 

föräldrar och mottagande handledare/arbetslag har. Har eleven tidigare haft ett 

annat arbetslag eller handledare, kan tidigare arbete ligga till grund för 

välkomstsamtalet. Är det elevens första tid i skolan kan det ändå vara värdefullt 

att synliggöra vilka krav som ställs. Elev och föräldrar kan också få tid på sig att 

hemma skriva något eller fylla i ett papper om vad de har för förväntningar på 

skolgången. Välkomstsamtalet är ett samtal som många skolor har idag och det 

kan gynna en framtida värdefull utveckling hos eleven eftersom denne vet vad 

som förväntas.  
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Det avslutande samtalet- detta är det sista samtalet som elev, förälder och lärare 

har innan eleven ska gå vidare inom skolsystemet och lämnas över till en annan 

handledare. Det är ett utvärderingssamtal där man går igenom vad man resonerat 

om under tidigare utvecklingssamtal och hur man uppnått de mål som då 

fastställdes. Syftet med samtalet är också att gemensamt komma fram till vad 

som bör föras vidare till nästa handledare. Exempelvis, vilka dokument och 

arbeten vill man ta med sig för att visa, vad är väsentligt för den nya handledaren 

att veta om eleven och så vidare. Detta är i princip ganska fritt att bestämma 

mellan de olika deltagarna vid det avslutande samtalet.  

 

Det överlämnande samtalet- skall i princip bestå av den information som elev, 

förälder och lärare kommit fram till under det avslutande samtalet. Tidigare har 

många skolor (vissa gör fortfarande på det sättet), löst de överlämnande 

samtalen genom att samtliga lärare i exempelvis årskurs fem möter lärarna i 

årskurs sex för att gå igenom samtliga elever som ska gå vidare genom 

skolsystemet. Detta kritiserar författaren eftersom hon anser att tiden inte ger 

några möjligheter till varken längre analyser om vad som gjorts och vad som bör 

göras eller vilka behov eleverna egentligen har och i synnerhet de elever som har 

speciella behov.  

 

Samtal med annat syfte, till exempel om en elev inte når de mål som står 

fastställda i kursplanen- Om en elev inte når de fastställda kunskapsmålen skall 

ett åtgärdsprogram utformas. Arbetet med detta är viktigt inför och under 

utvecklingssamtalet. Buckhöj-Lago (2000) menar att det inför sådana här typer 

av samtal är bra att som lärare kontakta specialpedagogen på skolan, som 

komplement till övriga inslag. Tillsammans med specialpedagogen kan man se 

över hur elevens arbete fortskridit och fungerat sedan man sist utarbetade ett 

åtgärdsprogram eller liknande dokument. Tillsammans med specialpedagogen 

kan man också utarbeta en plan för vad som kan göras framöver och vilka 

eventuella extra resurser som krävs för detta. När läraren sedan möter eleven och 

föräldrarna så är denne  medveten om vilka resurser som finns och inte finns. 

Under samtalet tar läraren gemensamt med föräldrar och elev fram förslag till 

det nya åtgärdsprogrammet. Man bör också avgöra vem som skall ha ansvar för 

vad om när man bör ses för att utvärdera elevens situation igen. Ibland krävs 

tätare tillfällen för samtal.    
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3. 4 Interkulturella samtal  

”…/interkulturella samtal är sådana som innefattar en ömsesidig kontakt mellan personer med 

olika kulturella bakgrunder, och som kräver såväl kunskap om olika kulturer som förståelse för 

kulturer och deras yttringar i form av olika synsätt och beteenden.” (Sannel, 2003,  s. 18)  

Ett interkulturellt samtal måste vara minst tvåkulturellt, det vill säga personer från minst 

två olika kulturer måste delta under samtalet. Dessa måste ha kunskaper om varandras 

kulturer och är de inte det så skall de vara villiga att lära sig och försöka förstå. Sannel 

(2003, s. 18) skriver vidare: 

”En möjlig väg för den som önskar konfrontera sina fördomar och sina självklara antaganden är 

att medvetet söka andra perspektiv och kritiskt granska sina ställningstaganden”   

Det bör också vara av vikt att förstå att olika kulturella regler innefattar såväl samtal 

som beteende. Olika kulturers samtalsregler innefattas av till exempel hur man samtalar, 

vad man samtalar om, var man gör det och med vem. (Arvidsson, 1999) 

Kognitiva koder är något som vidare präglar ett samtal, även om en person med 

annorlunda kulturbakgrund kan lära sig en hel del om den kognitiva kod som finns i det 

”nya” samhället.  

3. 5 Samtal i andra delar av världen  

Innebörden av ordet ”samtal” präglas av kulturella skillnader. I en del samhällen räknas 

inte barn som möjliga samtalspartners. (Sannel, 2003)  

Obondo (1999 s. 51) skriver: 

”Invandrarbarn som kommer från kulturer där de inte deltar som samtalspartners blir ofta 

förbryllade över den typ av frågor som läraren ställer, eftersom de inte är vana vid att betraktas 

som informationsgivare och få ”vad- frågor” ställda till dem.”   
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Vad som förväntas av föräldrar när det gäller att engagera sig i sitt barns utbildning är 

också något som varierar i olika länder och kulturer. Om detta skriver Gale Kugler och 

Sobel (2007 s. 63) 

”In reality, most immigrant parents care intensely, but many missunderstand what is expected 

of parents in U.S. schools or do not know how to become more involved. In most countries 

outside the United States, the unspoken norm is that it´s the teacher´s job to educate a student 

and that participation from the parents shows disrespect for the teacher´s expertise.” 

3. 6 Hur förbereds och genomförs ett 
utvecklingssamtal med goda förutsättningar?  

Elev, föräldrar och lärare ses minst en gång per termin under ett utvecklingssamtal. 

Buckhöj-Lago (2000) poängterar att det är viktigt att man från skolans sida gör allt för 

att betona vikten av detta möte och få föräldrarna att känna sig goda till mods. Detta kan 

ske genom en trevlig inbjudan, välkomnande förhållningssätt när elev och föräldrar 

anländer, framplockat arbetsmaterial samt en väl utvald plats där deltagarna kan sitta 

ostörda och samtala. Inledningen är viktig för att skapa trygghet i följande del av 

samtalet. För läraren är det också viktigt att under inledningen få kontakt med samtliga 

närvarande så att dessa känner sig inbjudna att delta aktivt i samtalet. Efter inledningen 

kan det tänkta innehållet för samtalet gås igenom. Har man haft ett tidigare samtal så 

kan återkoppling göras till det utvecklingsprogram man utformade under detta möte.  

Har eleven några speciella behov så kan det vara av vikt att ytterligare någon person 

deltar under samtalet, till exempel en specialpedagog.   

3. 7 Kommunikation och stämning mellan 
deltagarna under utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtalet är ett möte mellan tre parter där man gemensamt skall komma 

överens om en plan, lösning etc. Det är ett tillfälle att tillsammans sätta sig ner och 

resonera och diskutera kring olika faktorer i elevens skolgång, såsom mål, arbetsformer 

och resultat (Buckhöj-Lago, 2000). Utvecklingssamtalet ska också vara ett jämbördigt 

samtal. Detta problematiseras av att i ett institutionellt samtal som utvecklingssamtalet, 
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intar deltagarna ofta klara roller, med skilda rättigheter och skyldigheter (Linell, 1990). 

Dessutom har den ena parten sin samtalsroll som en del av sin yrkesutövning vilket ofta 

gör denne något överlägsen de andra deltagarna.  

Elev, förälder och lärare har förhoppningar om att samtalet skall arta sig till något 

positivt, de allra flesta människor har en idé om hur det goda samtalet ska se ut 

(Adelswärd, m. fl., 1997).  

Engquist (1994) skriver i en av sina böcker att ett förhållningssätt är den attityd eller 

inställning en person har till sin samtalspartner. Av detta kan man dra slutsatsen att det 

som pedagog är viktigt att fundera över vad man egentligen känner för och har för 

attityd till den elev eller de föräldrar man ska möta i utvecklingssamtalet. Personligen 

har jag erfarenhet av att man i läraryrket, precis som i andra yrken, har kontakt med 

personer som man tycker mer eller mindre om, men man skall alltid agera 

professionellt. Engqvist menar också att människor oftast får en bättre kontakt om 

parterna behandlar varandra med öppenhet och prestigelöshet. Som lärare skall man 

alltså inte se elevens utveckling som en del av ens egen prestige eftersom det då genast 

blir alltmer komplicerat att genomföra samtalet.  

3. 8 Individuell utvecklingsplan  

Under utvecklingssamtalet är det meningen att läraren skall lägga fram en prognosbild 

för elevens kommande utveckling. De här prognoserna blir naturligtvis individuella för 

varje enskild elev. Man bör också diskutera vilka krav kursplanen ställer och hjälpa 

eleverna att se vad om krävs av dem för att nå upp till dessa mål. Kanske fungerar det 

inte, i synnerhet tidsmässigt, att komma fram till detta under den relativt korta stund 

som utvecklingssamtalet pågår. Att planera individuella utvecklingsplaner utifrån vilka 

mål som står skrivna i kursplanen, är något som man kan arbeta med tillsammans med 

eleverna under lektionerna. (Kihlbaum Larsson & Vingren, 1995). Denna plan skall 

följa eleverna kontinuerligt eftersom tanken är att en individuell utvecklingsplan skall 

fastställas vid varje utvecklingssamtal. Planering och samtal om detta kan ju dock ha 

skett mellan lärare och elev innan detta. En del lärare väljer att låta eleverna själva göra 

upp sina individuella utvecklingsplaner och sedan presentera denna för lärare och 
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föräldrar vid samtalet. Oavsett vilket sätt man väljer så är detta utvecklingsplaner något 

positivt för både elev och lärare. Eleven får individuellt sett en större insikt i och bättre 

kontroll över sin egen utveckling. Som lärare kan man granska elevernas 

utvecklingsplaner och på detta sätt få en idé om hur undervisningen bör styras. Kanske 

är det någon kunskapsmässig del av undervisningen som flera elever behöver öva mer 

på och man kan då lägga in detta i den framtida undervisningen. (Kihlbaum Larsson & 

Vingren, 1995). 

3. 9 Åtgärdsprogram  

Ett utvecklingssamtal kan också resultera i ett åtgärdsprogram, som kan vara mer eller 

mindre omfattande. Åtgärdsprogrammet kan vara ett svar på olika typer av problem som 

behöver åtgärdas. Exempelvis mobbning, att en elev mår dåligt i skolan, att en elev inte 

når det fastställda kunskapsnivån i grundskolan etc.(Buckhöj-Lago,2000). Kihlbaum 

Larsson och Vingren (1995) presenterar en modell över hur ett åtgärdsprogram skulle 

kunna utarbetas. 

 

I första hand måste det klaras ut vad problemet handlar om. Hur man gör detta 

påverkas av vad det är för typ av problem, men det sker oftast genom samtal. 

Handlar problemet om mobbning så bör man kanske samtala med hela klassen 

där problemet finns, eller de personer som det gäller. Är det en elev som har 

svårigheter med skolarbetet så bör samtal genomföras med eleven och dennes 

föräldrar.  

 

En analys bör göras. Problemet bör analyseras och ses ur olika synvinklar. 

Föräldrar skall medverka men kanske behöver man också hjälp eller stöd av en 

kollega, rektor, specialpedagog, psykolog etc.  

 

En diskussion bör leda fram till ett åtgärdsprogram. Vilket mål vill man nå, vad 

kan man vänta sig för resultat av detta och hur ska man gå till väga?     
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3. 10 Olika begrepp om invandrare  

I Sverige talar man om invandrare och andra generationens invandrare. Invandrare är 

den person som under sin livstid flyttar till Sverige och blir folkbokförd här, det vill 

säga får uppehållstillstånd. Andra generationens invandrare är man om man har född i 

Sverige men har en eller två föräldrar som är födda i utlandet. I både offentliga och 

privata sammanhang refererar man ofta till dessa grupper som ”personer med 

invandrarbakgrund”. Ordet invandrare kritiseras ofta eftersom många anser att endast 

personer som faktiskt flyttat till Sverige bör räknas som invandrare. Till exempel kan 

man inte förutsätta att en person som har en förälder som är född utomlands, (eller två 

heller för den delen), känner sig och beter sig mindre svenskt än en person vars föräldrar 

är infödda svenskar (Skolkommittén, 1996).  

Modersmålsberättigade elever är de elever som har en eller två föräldrar som talar ett 

annat språk än svenska, förutsatt att eleven talar detta språk i hemmiljön. Två ytterligare 

förutsättningar för att en elev ska vara berättigad till modersmålsundervisning är att 

denna har grundläggande kunskaper i språket och att hon eller han själv önskar få 

undervisning i ämnet.   

En etnisk grupp består av ”människor med ett gemensamt ursprung, kulturella särdrag 

som språk och religion” (Skolkommittén, 1996). 

Under de senaste trettio åren då invandringen till Sverige ökat har man börjat tala om 

människor från olika kulturer. Hur man definierar kultur är ofta väldigt individuellt. Ehn 

och Löfgren (1982) beskriver kultur som de erfarenheter, kunskaper och värden som 

människor delar och som de återskapar i socialt handlande.     

3. 11 Invandrares syn på den svenska skolan  

I en studie som gjordes 1999 av Socialstyrelsen, tillfrågades ett antal invandrare bland 

annat om vad de anser om den svenska skolan och det utbildningssystem som finns här. 

Något som nämndes som positivt var utbildningen och möjligheterna till 

vidareutbildning. Yttranden som ”studiemöjligheter” och ”att studera även om man inte 
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har ekonomi” gjordes av personer som deltog i studien. Även om många var positiva 

fanns en del skiftande svar. Detta menar författarna kan bero på vad den som svarar har 

genomfört för utbildning i hemlandet, förekomsten av studietradition inom familjen 

m.m. (Dann, Biterman, 1999) 

Skolan och framtiden för barnen var också något som deltagarna i studien tillfrågades 

om. Skolan, barnomsorg och barns framtidsmöjligheter nämndes som positiva. Flera 

kommenterade att det i Sverige finns en syn på barn som de tillfrågade uppskattade. Bra 

skolförhållanden, dagis, skola och utbildning nämndes som positiva faktorer. Den 

positiva synen var dock inte entydig. Andra tillfrågade talade om dålig disciplin i 

skolan. Vissa ansåg att det är för små krav på eleverna, skolorna borde istället vara 

strängare.  

Jacobsson (1999) frågade i sin C- uppsats tre föräldrar om vad de har för syn på den 

svenska skolan. En förälder beskrev missnöjet med den kommunala skolan i hemlandet 

Syrien men menade dock att han här i Sverige litar helt på den kommunala skolan. En 

förälder från Sri Lanka beskrev att man först tyckte en del saker var konstiga i den 

svenska skolan, till exempel att eleverna tilltalar läraren med ”du”. Ändå uppskattade de 

skolan eftersom de menade att eleverna här till skillnad från eleverna i hemlandet, inte 

är rädda för läraren. Den tredje föräldern uttalade sig uppskattande om den svenska 

förskolemodellen som han menade fungerar studieförberedande. Detta är något han inte 

har någon erfarenhet av i hemlandet Somalia.  

3. 12 Fördomar  

Jag har valt att ha med rubriken fördomar eftersom jag anser att det är en viktig källa till 

missförstånd under utvecklingssamtal, både från lärares och från föräldrars sida. 

Fördomar fås delvis från det egna kulturarvet som en person bär med sig. Genom dessa 

fördomar kan man som grupp särskilja sig själva från en annan grupp. (Lahdenperä, 

1997). De som ingår i samma kulturgrupp har lättare att förstå varandra och fördomar 

används ofta för att stärka den egna ”vi- gruppen”. Om detta skriver Engblom (2004 s. 

93)  

” Att man väljer att prata om vi invandrare istället för invandrare kan vara ett utslag av att vi-et 

fungerar som en möjlig minsta gemensam nämnare för samtalsdeltagarna. Här verkar vi-et 
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används eftersom det uppfattas finnas en tillräcklig likhet mellan samtalsdeltagarna gentemot 

en annan grupp utanför samtalet, svenskar.”   

Som lärare och förälder blir det såvida av stor vikt att ifrågasätta sin egen etnocentrism 

(att betrakta sitt eget beteende som ett slags norm). (Salimi, 1997)  
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4. Metod 

4. 1 Val av metod  

Jag genomförde fem intervjuer och delade även ut tio enkäter med liknande frågor som 

dem som ställdes vid intervjuerna. Enkäterna utformade jag, med hjälp av en 

familjemedlem, på arabiska och delade ut till tio elever vars föräldrar talar arabiska. Av 

dessa fick jag endast tre stycken tillbaka som jag sedan översatte till svenska för att 

kunna likställa dem med de intervjuer jag gjort. Trots de få svar jag fick tillbaka så 

valde jag att ha med dessa i min uppsats. I resultatdelen gör jag ingen skillnad på svar 

jag fått, beroende på om det var en enkät eller en intervju. Jag har använt mig av 

kvalitativa metoder (Kvale, 1997), dels intervjuer, dels kvalitativa enkäter där frågorna 

var relativt öppna och det gavs utrymme till individuellt tänkande.  

4. 2 Intervjuer  

Att göra intervjuer valde jag för att jag ville få ut så mycket information som möjligt. 

Jag kan referera till mig själv som vet att jag ger mer information om jag blir intervjuad 

än om jag svarar på en enkät. I samtal går det att få fram mer med mindre arbete, som 

intervjuperson slipper man skriva ner det man vill svara. Visst kan det också vara 

värdefullt att låta intervjupersonerna sitta ner för sig själva med en större tidsmängd än 

de ges vid intervjuer och själva svara på frågorna i en enkät. Jag valde dock att 

intervjua. Jag ställde cirka sex frågor till de som intervjuades och likadant i enkäterna. 

Enligt Hartman (2003) bör man tänka på att inte ställa ett för stort antal frågor eftersom 

detta kan göra den tillfrågade ouppmärksam. Han menar också att detta i slutändan 

resulterar i att författaren måste gå igenom material med en del irrelevant information 
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4. 3 Enkäter  

Jag insåg att jag inte kunde intervjua dem som inte till fullo behärskade svenska 

eftersom det lätt kunde uppstå missförstånd. Intervjuerna skulle kanske kräva tolk, 

vilket jag inte hade tillgång till. Då jag däremot hade tillgång till översättningshjälp med 

enkäter på arabiska, föll det sig naturligt att jag delade ut enkäter till arabisktalande 

föräldrar och intervjuade andra invandrare som väl behärskade svenska. 

4. 4 Undersökningsgrupp  

För att ta reda på hur föräldrar med invandrarbakgrund ställer sig till utvecklingssamtal, 

är det av stor vikt att först klargöra hur man definierar begreppet invandrare. Jag har valt 

att tala med personer som själva invandrat till Sverige och utesluter därmed gruppen 

andra generationens invandrare. Jag har uteslutit denna grupp av den anledningen att jag 

tror att denna grupp i många fall inte har någon syn på utvecklingssamtal och svensk 

skola, som skiljer sig från den som personer med helt svensk bakgrund har. Är det trots 

detta så att de har en syn som inte stämmer med den allmänt svenska så har detta 

antagligen till stor del förts vidare till dessa personer av deras föräldrar. Då är det enligt 

mig mer intressant att tala med föräldrarna, som är de som förmedlat denna syn. Jag är 

medveten om att jag inte har några teoretiska eller vetenskapliga belägg för det jag ovan 

presenterat men vågar ändå påstå, utifrån min egen personliga erfarenhet, att detta i 

många fall stämmer.   

Begreppet Invandrare benämns och behandlas ofta som en homogen grupp, just ordet 

invandrare får stå för alla personer som invandrat i Sverige. Även om dessa inte 

nödvändigtvis har något alls gemensamt. Man kan komma från olika delar av världen 

men ändå likställs man med en mängd andra människor, de flesta med vilka man kanske 

inte alls känner någon samhörighet med.   
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Jag valde att intervjua fem personer, som jag handplockade ur min bekantskapskrets. 

Det artade sig så att dessa personer kommer från olika delar av världen förutom två av 

dem, som kommer från samma land. Jag hade bestämt mig för att jag ville ha någon 

sorts variation så att jag fick med personer från spridda delar av världen för att resultatet 

skulle bli så sanningsenligt som möjligt. Talar man med personer från endast ett land så 

blir inte resultatet lika trovärdigt om ens syfte från början är att undersöka en allmän 

syn. Då har man istället riktat in sig på en speciell målgrupp och det var inte mitt syfte.  

Fyra av dessa fem personer talar flytande svenska utan hinder och den femte förstår 

enligt henne själv det allra mesta och kan göra sig förstådd men behöver vid vissa 

tillfällen hjälp då hennes vokabulär begränsas till de mest använda vardagsorden. 

Intervjun med henne flöt i princip på som de övrigas, dock behövde jag vid vissa 

tillfällen tala något tydligare och det gjorde att mitt kroppsspråk med gestikuleringar 

och liknande blev mer omfattande.  

Utöver detta delade jag ut tio stycken enkäter till tio arabisktalande föräldrar i en skola i 

en förort till Stockholm. Med hjälp av en pedagog som arbetar på skolan fick jag 

information om att dessa tio föräldrar har mer eller mindre bristande svenskkunskaper 

och detta möjliggjorde min vilja att inkludera även undersökningsgruppen ”föräldrar 

med bristande svenskkunskaper” i studien. Med hjälp av min pappa utformade jag en 

enkät på arabiska där jag presenterade mig själv och min undersökning och sedan 

ställde jag ett antal frågor, i stort sett identiska med dem som jag skulle komma att ställa 

under intervjuerna. Jag informerade också om att enkäterna skulle vara helt anonyma. 

Av dessa tio enkäter fick jag tre stycken tillbaks. Först kände jag mig nöjd med detta 

eftersom jag visste att det fanns en risk att jag inte skulle få någon alls tillbaks. Sedan 

började jag fundera på varför det faktiskt bara var tre som svarade. Jag kom fram till att 

det skulle kunna bero på flera orsaker. Kanske hade man inte hunnit, glömt bort det eller 

liknande. Jag tror också att någon eller några kan ha fallit bort på grund av att de var 

rädda för att svara negativt på någon fråga. Min kanske förutfattade mening om att 

skolsystemet i vissa länder är sådan att om läraren har haft en dispyt med, eller av annan 

anledning har en negativ syn på någon förälder, kan det gå ut över eleven som en sorts 

bestraffning, bidrar också till denna teori. Det slog mig då också att enkäten faktiskt inte 

var helt anonym. Läraren som samlade in dessa skulle lätt kunna avgöra vilken förälder 

som skrivit vad beroende på vilken elev det var som lämnade in. Hade föräldern så 
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skrivit någon negativt om de utvecklingssamtal som hade skett på skolan så skulle 

läraren kanske låta detta gå ut över eleven. 

Som sagt, det är bara teorier, men jag tror att det skulle kunna vara en av anledningarna.    

Jag har valt att benämna individerna i undersökningsgruppen med fingerade namn och 

här nedan presenteras de helt kort: 

Marabel, kvinna från Uruguay, 32 år, modersmål spanska.  

Maria, kvinna från Uruguay, 29 år, modersmål spanska. 

Anne, kvinna från Danmark, 50 år, modersmål danska.  

Yasmine, kvinna från Frankrike, 28 år, modersmål franska.  

Meryem, kvinna från Eritrea, runt 50 år gammal, modersmål tigrinja.  

Irakier 1, person från Irak, modersmål arabiska. 

Irakier 2, person från Irak, modersmål arabiska.  

Irakier 3, person från Irak, modersmål arabiska.  

4. 5 Tillvägagångssätt  

Insamling av data skedde i mitten av april under drygt en vecka. Så här i efterhand inser 

jag att det största arbetet låg i att formulera frågor. Det kändes svårt att skriva ner dessa 

i förväg eftersom jag inte visste vad föräldrarna själva skulle ta upp under intervjuerna. 

Jag bestämde mig för att ha i princip samma frågor i enkäter som intervjuer. Detta för 

att jag hade en önskan om att kunna likställa dessa data när jag sedan skulle behandla 

det insamlade materialet. Den enda fråga som skilde sig, var den som i enkäten frågade 

om det varit något problem att som förälder inte kunna flytande svenska då man skulle 

delta i utvecklingssamtalet. Denna fråga inkluderade jag inte under intervjuerna 

eftersom jag visste redan innan att samtliga intervjupersoner kunde så pass bra svenska 

att de klarar sig under utvecklingssamtalen.  
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4. 6 Tillförlitlighet  

Enligt Hartman (2003) kan man betrakta varje forskningsmaterial som bärare av latent 

information. Han menar dock att ingen information utöver det som studien faktiskt 

rymmer, kan avlockas. Den studie jag gjort omfattar sammanlagt åtta personer som 

samtliga blivit muntligt eller skriftligt intervjuade om sina erfarenheter och åsikter kring 

utvecklingssamtal samt syn på den svenska skolan. Jag anser att detta är tillräckligt för 

att kunna svara på de frågeställningar jag satt upp, även om det som jag får fram 

självklart inte kan ses som någon norm som den större delen av invandrarna i Sverige 

ställer sig bakom. För detta skulle behövas ett vidare mer omfattande material.  

Samtidighetskriteriet är något som bör uppmärksammas i denna studie. Om detta 

skriver Hartman (2003 s. 45) 

”Samtidighetskriteriet lär oss att bedöma en källas värde i relation till den tid som förflutit mellan 

en skriftlig eller muntlig utsaga och den händelse som utsagan gäller. Ju längre tid som gått, 

desto osäkrare är källan.”  

Tillförlitligheten i det intervjupersonerna i denna studie berättar om sin egen skolgång 

bör alltså sättas i relation till samtidighetskriteriet. Ett visst antal år har gått sedan 

intervjupersonerna själva gick i skolan.  

Det faktum att jag är bekant med fem av personerna bör också tas upp under detta 

avsnitt. Jag anser dock inte att detta har någon betydelse för vilka svar som gavs mig 

under intervjuerna, utan snarare att dessa personer alla kommer från liknande sociala 

bakgrunder. Detta kan eventuellt innebära att samtliga har en syn på hur skolan skall 

vara, liknande med varandra.       
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5. Resultat   

5. 1 Intervjupersonernas syn på den svenska 
skolan, i jämförelse med erfarenheter av skolan i 
hemlandet  

Jag har under mina intervjuer försökt betona att jag vill att det är det svenska 

skolsystemet som helhet som de skall bedöma och gjorde inga begränsningar kring 

detta. Intervjupersonerna fick själva avgöra vad som menades med det svenska 

skolsystemet.  Något överraskande så hade samtliga uppfattat det som att det var till 

exempel ordning och betyg som skulle kommenteras. Kanske är det vad man främst 

tänker på när man skall avgöra om skolan är bra eller mindre bra. Resultatet blev 

skiftande. Av de sju personer som jag intervjuat/fått enkätsvar ifrån, så var fem av dem 

uteslutande mycket nöjda med skolan i Sverige och kunde inte komma på något som de 

tyckte var negativt.  

Maria kunde se vissa fördelar med skolsystemet som används i Uruguay. Hon berättade 

att där börjar alla barn i första klass när de är sex år. Varje år när eleven sedan skall gå 

vidare till nästa klass måste denne genomgå ett test först. Klarar han/hon inte detta får 

eleven gå om ett år. Hon menar att eleven med detta system blir mer motiverad att 

studera, klarar man sig inte så kommer man ju faktiskt inte vidare. Hon påpekade också 

att hon är medveten om att detta är ett hårt system som sätter mycket press på eleverna 

men anser ändå att just seriositeten och studiemotivationen är något som hon stundtals 

saknat i Sverige.  

Anne från Danmark var till allra största del helt nöjd med skolan i Sverige. Hon tyckte 

sig ändå ana en större disciplin i sitt hemland vilket hon kommit fram till genom att 

diskutera just detta ämne med sin syster som är verksam som lärare i intervjupersonens 

hemland. Hon tror dock att detta är något som beror på vilken lärare det är som 

undervisar men har ändå fått bilden av att eleverna har en större disciplin i hemlandet.   
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5. 2 Förekomsten av utvecklingssamtal/kontakt 
mellan lärare och föräldrar i intervjupersonernas 
hemländer  

Av de sex intervjupersonerna var det en som hade erfarenhet av något hon kunde likna 

vid utvecklingssamtal, detta var personen med nordiskt ursprung. Under hennes 

skolgång hade man föräldrasamtal, visserligen fick inte eleven själv delta under 

samtalet, men hon ansåg ändå att detta var något positivt eftersom det ledde till en 

kontakt mellan lärare och föräldrar. Att man själv som elev inte fick vara med var 

ingenting som hon reflekterade över då men så här i efterhand kan hon ändå tycka att 

det gav en del brister. Exempelvis kunde man själv som elev inte vara med och påverka 

i samma grad som man hade kunnat om man fick vara med under samtalet och uttala sig 

om det som diskuterades.   

Marabel och Maria hade under sin skolgång i hemlandet ingen som helst erfarenhet av 

utvecklingssamtal men tyckte ändå att det fanns viss kontakt mellan lärare och föräldrar. 

I deras hemland fick man betyg i samtliga ämnen redan från första klass, vilket innebar 

att betyget skickades hem med jämna mellanrum. På detta sätt kunde föräldrarna ha viss 

kontroll över hur deras barn utvecklade sig i skolan. Var det något betyg som 

föräldrarna var särskilt oroliga över kunde de ta kontakt med läraren och på detta sätt 

åstadkomma ett samtal. Detta skedde dock alltid på förälderns initiativ. Föräldrar som 

hade ett barn som skulle börja första klass blev som rutin inbjudna till ett föräldrasamtal 

där man gick igenom vad som förväntades av eleverna och vad man kunde förvänta sig 

av skolan etc. Detta i likhet med det ”välkomstsamtal” som Buckhöj-Lago talar om. 

Skillnaden är dock att under detta möte var samtliga föräldrar samlade och det gavs 

inget utrymme åt diskussioner eller frågor kring enskilda elever. Intervjupersonerna 

ansåg ändå att detta bidrog till en kontakt mellan lärare och föräldrar, men inte att det 

kunde likställas med det utvecklingssamtal de har erfarenhet av i Sverige.  

Under Yasmines uppväxt låg kontakten mellan föräldrar och lärare helt på föräldrarnas 

ansvar, såvida eleven inte misskött sig i skolan, då blev föräldrarna kallade. 

Intervjupersonen menar att i som hennes fall, då hennes föräldrar inte verkade ha så 
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stort intresse av dotterns skolgång, blev deras enda kontakter med skolan då eleven hade 

gjort något som skolan inte ansåg var passande, eller om hon låg efter i något ämne. 

Intervjupersonen menade att det i hennes fall inte resulterade i något positivt som 

utvecklade henne, istället fick hon stryk när hon kom hem. I efterhand säger hon sig 

kunna förstå att detta inte var något normalt och att det inte var så det skulle vara, men i 

yngre ålder så reflekterade hon inte över detta. Det var helt enkelt vad hon kände till, det 

enda hon hade sett.      

De tre irakierna har heller inte någon erfarenhet av utvecklingssamtal i hemlandet och 

anser inte att det fanns någon som helst kontakt mellan lärare och föräldrar. I många fall 

kunde klasserna bestå av upp till 40-50 elever, vilket gjorde att läraren inte kunde ha 

kontroll på samtliga. En av dessa tre personer beskriver hur han under sin vuxna tid 

reflekterat över hur det måste kännas att som hängiven lärare vilja sköta sitt arbete och 

kunna hjälpa alla elever, men samtidigt ha så små ekonomiska medel att detta inte är 

möjligt. Självklart, menar en annan, fanns det lärare som inte brydde sig så mycket, men 

för de som gjorde det måste det ha känts jobbigt. Att läraren inte hade kontroll över alla 

elever resulterade i att det för en förälder var ett rent lotteri att ta kontakt med läraren 

för att få vetskap om hur det går för ens barn i skolan. Antingen har läraren uppfattat hur 

det går för deras barn, eller så tillhör just denna elev en del av de elever som läraren inte 

hunnit med.  

5. 3 Erfarenheter av utvecklingssamtal i Sverige  

Samtliga personer har överlag en mycket god erfarenhet av utvecklingssamtal i Sverige. 

Alla anser att det möjliggör en helt annan insikt i barnets skolgång än vad de själva 

upplevde under sina egna skolgångar. Irakier 1 framstår i ett av sina svar som helt lyrisk 

över att man som förälder har tillgången till utvecklingssamtal, hon menar att detta är 

inte något som hon tar för givet eftersom hon innan sina barns skolgång i Sverige inte 

haft någon erfarenhet av detta. Hon skriver ”Läraren beskriver under 

utvecklingssamtalen hur det går för eleven och man har som förälder chans att fråga det 

som man undrar över” Hon beskriver hur värdefullt det känns att faktiskt få en stund 
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helt själv med lärare och elev där men endast fokuserar på det enskilda barnet och där 

både föräldern och barnet får chans att tala.  

Samtliga i undersökningsgruppen ser det också som positivt att eleven är närvarande vid 

utvecklingssamtalet och på detta sätt kan vara med och påverka sitt eget lärande. 

påverka.  

Irakier 1 beskriver att det inte bara är hur det går för eleven i de olika skolämnena som 

föräldern får reda på, utan även hur det fungerar med andra delar av skolan, till exempel 

socialt sett eller i andra situationer än i klassrummet: 

”Genom utvecklingssamtal har jag till exempel fått veta att han äter mycket dåligt i skolan. De 

undrar vad han tycker om för att kunna tillgodose hans smak så att han får den näring han 

behöver för att kunna sköta sin skola. Jag fick också veta i vilka ämnen han var svag så att jag 

kunde hjälpa honom hemma.”  

Irakier 2 tycker det är tillfredsställande att få reda på hur barnet fungerar socialt i 

skolan, att denne har kamrater och inte sitter ensam på rasterna etc. Framförallt 

framhäver dock samtliga att det viktigaste med samtalet är att få reda på hur eleven 

utvecklas i de olika ämnena, främst för att kunna hjälpa eleven hemma. Anne tycker det 

är bra att eleven är med under samtalet eftersom denne då själv får höra med egna öron 

vad läraren säger.  

”Säger jag åt min dotter att hon måste sätta sig ner och göra sina läxor, så kan hon inte säga 

att det är något jag hittar på för att jag vill att hon ska göra läxorna. Hon har själv hört läraren 

säga att hennes skötsel av läxorna har varit bristfälliga. Det ger mig en helt annan auktoritet 

när jag säger åt henne att göra sina läxor.” 

5. 4 Första mötet med utvecklingssamtal  

Hur föräldrarnas första kontakt med utvecklingssamtal skedde och vad de då fick för 

uppfattning av detta, var inget som jag tog upp som en fråga under mina intervjuer. 

Ändå kom det på tal vid flera intervjuer.  

Yasmine beskriver att hon kände en viss oro då hon fick kallelse till det första 

utvecklingssamtalet. Hennes svenskkunskaper var vid denna tid bristfälliga och hon 

förstod inte riktigt vad det handlade om utan trodde att hennes dotter hade gjort något 

fel eller att det gick dåligt för henne i skolan. Detta var ju den erfarenhet hon hade av 
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vad som låg bakom att föräldrarna blev kallade till skolan. Hon berättar att denna oro 

stillades då hon kom till samtalet. Även om hon inte förstod helt och fullt vad läraren sa 

så kunde hon uppfatta och förstå vissa ord som gjorde att hon förstod att det faktiskt 

gick bra för hennes barn i skolan och att dottern inte hade gjort något fel. När hon gick 

därifrån var hon tvärtom nöjd och såg positivt på vad som hade sagts under samtalet och 

att hon fick en chans att få reda på hur det fungerar i skolan för hennes barn.   

Maria beskriver att hon under sitt allra första utvecklingssamtal med dottern, kände att 

läraren som höll i samtalet hade vissa fördomar gentemot henne som invandrare. 

Läraren upplyste modern om att dottern tycker om att leka med pojkar och vid vissa 

tillfällen har hållit en viss pojke i handen och sagt att detta var hennes pojkvän. Läraren 

undrade om det var okej för mamman att flickan höll en pojke i handen eller lekte med 

pojkar överhuvudtaget. Intervjupersonen upplevde detta som en något konstig fråga och 

kan inte tänka sig att läraren skulle fråga en svensk förälder om detta. Annars har hon 

bara positiva erfarenheter av utvecklingssamtal.   

Meryem berättar att hon under sina första år i Sverige hade en negativ syn på 

utvecklingssamtal. Första gången hon blev kallad så gick hon till samtalet men trots att 

hon i förväg uttalat ett önskemål om tolk, så hade skolan inte tillhandahållit detta. Under 

samtalet förstod hon inte alls vad som sades och hon beskriver att hon mest satt och 

”kände sig dum”. Detta gjorde att hon valde att under kommande tillfällen (tills hon 

hade tillgodogjort sig bättre kunskaper i svenska) inte delta under utvecklingssamtalen 

eftersom hon inte ansåg att det gav henne något, bara en känsla av att hon var i 

underläge gentemot läraren. Hon beskriver att det var ett svårt val att inte delta under 

utvecklingssamtalet eftersom hon insåg att detta skulle ge läraren uppfattningen att hon 

inte var intresserad av sitt barns skolgång, vilket inte var fallet. Men känslan av att 

under samtalet sitta och känna sig underlägsen för att hon inte förstod någonting, var 

tyngre än tanken av att läraren skulle uppfatta henne som ointresserad.  

5. 5 Kommunikationssvårigheter mellan föräldrar 
och lärare   

Ett av syftena med att dela ut enkäter till de arabisktalande föräldrarna var att se om de 

hade andra åsikter kring utvecklingssamtalet, jämfört med de intervjupersoner som talar 
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flytande svenska. Resultatet blev inte som jag väntat mig. Alla de tre personer som 

svarat på enkäterna menar att de inte upplevt sina bristande svenskkunskaper som ett 

hinder under utvecklingssamtalen. En tolk har varit närvarande och sen har det inte varit 

mer med det.  

När det gäller språkproblem så beskriver övriga intervjupersoner att man antingen inte 

haft några sådana eftersom barnens första samtal kommit när man hade varit några år i 

Sverige och då lärt sig språket, eller att detta löstes på enkelt sätt genom att skolan hade 

ordnat med en tolk. Vetskapen om att tolk behövdes vid samtalet hade skolan fått 

genom att skicka ut blanketter inför utvecklingssamtalen där föräldrarna fått svara på ett 

antal olika frågor rörande barnets skolgång. Då var en av frågorna och tolk eventuellt 

behövdes och i sådana fall i vilket språk. Någon annan hade själv ordnat detta genom att 

både mamma och pappa följde med på mötet. Den ena kunde bättre svenska än den 

andra och kunde på så sätt tolka vad som sades under utvecklingssamtalet.                 
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6. Diskussion och analys 

Av litteraturen framgår att de som inkluderas i olika kulturer har olika syn på samtal 

beroende på vilken kultur man tillhör, i vissa kulturer anses inte barn vara potentiella 

samtalspartners. En del barn har således ingen som helst erfarenhet av samtal när de 

kommer till Sverige, eftersom man i deras hemländer inte samtalar med barn. Jag 

känner mig relativt säker över att ett barn som kommer från en sådan kultur inte har 

några erfarenheter av utvecklingssamtal. Åtminstone inte utvecklingssamtal i den 

mening som jag syftar på i denna studie och som nog hos de flesta är den allmänna 

uppfattningen av utvecklingssamtal. Således måste man ha kännedom om vilken syn på 

samtal som den kultur barnet och föräldern kommer ifrån, har. Kanske ifrågasätter 

föräldern att utvecklingssamtalet överhuvudtaget ska ske, eller åtminstone att barnet 

skall delta. Hur reagerar man och agerar som lärare på detta?  Så småningom kommer 

den invandrade föräldern säkerligen att ta till sig av den svenska kulturen och då ändras 

också dennes uppfattning av samtal och vilka som skall delta i dem. Om detta skriver 

Ergün –Engström och Heyman (1989 s. 64):  

”Det är viktigt att vara klar över att en turk, grek, finne… som bor i Sverige hela tiden förändras  

under inverkan av andra kulturer, främst den svenska ”grundkulturen””   

Jag kan känna igen mig i Maria, som beskriver att hon ibland kan uppleva den svenska 

skolan som något slapp och omotiverad. Skolan och framförallt lärare, har inte riktigt 

den auktoritet som de borde ha. Det sistnämnda tror jag framförallt skulle kunna 

förbättras genom att skolor väljer att endast anställa behöriga lärare.   

Maria berättar att man i hennes hemland har betyg från första klass och dessutom inte 

får avancera till nästa klass om man inte klarar vissa prov. Detta kan ur en synvinkel 

verka positivt eftersom man på ett sätt motiverar eleverna att studera. Frågan är dock 

om inte rädslan och skammen är större än motivationen. Jag som framtida lärare vill 

inte arbeta i ett klassrum med elever som lär sig för att klara ett prov och sedan 

glömmer det de lärt sig. Den hets som dessa prov säkerligen innebär, höjer dock risken 

för detta. Eleven studerar för att komma vidare till nästa klass och slippa den skam som 
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det innebär att inte komma vidare. Frågan är också hur jämlikt detta system är för 

eleverna. En stor fördel ställs till de elever som får hjälp av föräldrar eller syskon i 

hemmet, men det finns de elever som inte har den chansen av en eller flera anledningar.    

Innan jag genomförde intervjuerna så hade jag vissa förutfattade meningar om vilka 

personer som skulle ha erfarenhet av utvecklingssamtal i sina hemländer och vilka som 

inte skulle ha det. Jag är fullt medveten om att de skolsituationer som personerna 

beskriver är tagna ur en verklighet som utspelade sig för i vissa fall 30 år sedan och att 

läget mycket väl kan ha, säkerligen och förhoppningsvis har, förändrats sedan dess. Jag 

anser dock att detta inte är av stor vikt eftersom mitt syfte med denna uppsats är att 

undersöka hur intervjupersonerna upplever utvecklingssamtalet i Sverige utifrån vilken 

erfarenhet de själva har.  

Jag trodde att åtminstone Anne och Yasmine som båda kommer från europeiska länder, 

skulle ha större erfarenhet av utvecklingssamtal än det visade sig att de egentligen haft. 

Det Anne beskriver anser jag inte kan likställas med utvecklingssamtal. Under hennes 

skolgång fick inte eleven själv vara närvarande vid samtalet, vilket inte möjliggör att 

eleven är med och påverkar sin egen utveckling i samma utsträckning som man skall 

kunna göra här i Sverige. Snarare blir samtalet endast ett tillfälle för föräldrar eller 

vårdnadshavare att få kännedom om hur det går för eleven i skolan och vad eleven 

eventuellt behöver öva mer på. Yasmine hade ingen erfarenhet alls men jag tänker också 

att detta kan vara olika om man går i kommunal eller privat skola, eftersom Frankrike 

ofta framställs som ett land med stora klasskillnader. Jag menar självklart inte att detta 

gör situationen bättre, det ska vara lika för alla oavsett vilken bakgrund man har. Om 

man studerar på en kommunal eller privat skola skall inte påverka vilken kvalitet det är 

på undervisningen och såvida inte heller om skolan är så pass utvecklad att man har 

någon typ av utvecklingssamtal. Tyvärr stämmer ju dock detta inte alltid in på 

verkligheten.    

Det var intressant att se att samtliga intervjupersoner var positiva till 

utvecklingssamtalen, oavsett om personerna i fråga talade flytande svenska eller inte. På 

denna punkt tror jag inte att den undersökningsgrupp som jag ägnat mig åt skiljer sig 

särskilt mycket från vad en svensk undersökningsgrupp skulle göra. Det är bara att inse 

att många skolor, förhoppningsvis de allra flesta i Sverige har ett väl utvecklat system 
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för utvecklingssamtal vilket gör att föräldrarna berörs positivt av detta. Kanske är 

personerna i min undersökningsgrupp något mer uppskattande eftersom de av erfarenhet 

vet att utvecklingssamtal inte är något som är alla förunnat och därför inte skall tas som 

en självklarhet.   

Yasmine beskrev en rädsla första gången hon blev kallad till utvecklingssamtal. Jag 

anser att det här är något som vi behöver fundera mer över som blivande lärare. 

Invandringen i Sverige blir alltmer omfattande, inte minst i och med krig och konflikter 

världen över. En del av dessa personer har säkerligen ingen alls eller mindre omfattande 

kunskaper och erfarenheter kring utvecklingssamtal. I kombination med ett bristande 

språk gör detta att man kanske som Yasmine känner sig olustig till mods inför samtalet, 

eller kanske inte ens förstår vikten av det och därför inte deltar. Jag tror det skulle vara 

positivt att man informerar föräldrarna om detta då eleven börjar skolan, antingen då 

man träffar föräldern individuellt eller under ett föräldramöte. Om man vet att 

föräldrarna har bristande kunskaper i svenska kan man också skicka en inbjudan till 

samtalet på deras respektive modersmål och i denna inbjudan informera kring vilken typ 

av samtal som kommer att äga rum och vad detta innebär.    

Meryem beskriver en olycklig situation, som inte borde behöva uppstå. Som jag ser det 

är det otänkbart att en person som ber om tolk för att kunna delta fullt ut vid 

utvecklingssamtalet, inte får tillgång till detta. Detta påverkar hela denna persons 

möjlighet att delta i sitt barns skolgång. Jag har upplevt ett annat fall under min VFU- 

tid, där skolan inte hade möjlighet att ordna med tolk eftersom det språk som 

föräldrarna talade var så litet att det inte fanns några tolkar i Sverige inom detta språk. 

Detta löstes genom att skolan tog kontakt med föräldrarna och frågade om det fanns 

någon i föräldrarnas bekantskapskrets som de kunde ta hjälp av, eller om de behärskade 

något annat språk. Tigrinja som Meryem talar, är dock inte alls ovanligt och det bör 

vara enkelt att få tag i en sådan tolk. Min förhoppning är att detta är en situation som 

inte kan anses som vanligt utan att det är något som avviker från normen. Det är också 

några år sedan detta hände och jag hoppas att situationen förbättrats ute i skolorna, i och 

med att invandring och mångkulturalitet blir allt vanligare. Föräldrar som invandrat till 

Sverige skall, oavsett vilka kunskaper de har i svenska språket, ha samma chans att vara 

delaktiga i sina barns skolgång som svenska föräldrar har. Alla människor är lika 
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mycket värda, alltså skall alla ha samma chans. Som vi vet är detta tyvärr inte något 

som alltid gäller ute i världen, men i ett så pass utvecklat land som Sverige anser jag 

ändå att detta skall vara det rådande idealet.   

En del av syftet med den här uppsatsen var att se om det fanns någon skillnad i vad de 

personer som talade flytande svenska tycker om utvecklingssamtal, jämfört med de som 

har sämre kunskaper i svenska. Jag hade en förutfattad mening om att de som inte hade 

lika omfattande kunskaper i svenska skulle vara mer negativt inställda till 

utvecklingssamtal. Jag trodde att de skulle beskriva en svårighet i att få tillgång till tolk 

eller att det inte går att uppnå samma kontakt med läraren då man var tvungen att gå 

genom en tredje person, tolken.  Dessa förutfattade meningar kom dock helt på skam 

eftersom de tre enkätpersonerna, som alla har begränsade kunskaper i svenska, svarat att 

det inte varit några problem med språket. De har haft en tolk som skolan ordnat med 

närvarande och det har fungerat mycket bra. 

Olika språk är något som står som hinder för många samtal ute i världen. I många fall 

har deltagarna i samtalet ett gemensamt språk som de kan kommunicera med, men i en 

del fall är det inte så. I dessa fall kan man använda sig av tolk och detta tror jag är en 

enkel lösning på problemet att full förståelse inte kan uppnås under utvecklingssamtal.  

Det är skolans ansvar att hålla med en tolk om det eventuellt behövs under ett 

utvecklingssamtal. Tyvärr är det inte alltid som detta efterföljs. I små städer kan det vara 

svårt att hitta en tolk som talar det aktuella språket. Jag är dock säker på att utebliven 

tolk inte är något som endast förekommer i mindre städer på grund av att det inte finns 

tillgång till någon tolk. Det sker säkerligen också i situationer där det inte borde behöva 

ske. På grund av att lärare eller rektorer inte inser vikten av att ge möjligheten att aktivt 

delta i sitt barn skolutveckling till alla föräldrar, oavsett ursprung eller språktillhörighet.    

Samtliga föräldrar i studien ställer sig positivt till de utvecklingssamtal som de deltagit i 

under tiden i Sverige. Det visar sig dock också att några upplevt svårigheter med 

språket, inte bara under utvecklingssamtalet utan också inför, då det fanns osäkerhet 

kring vad samtalet egentligen hade för syfte.  

Min förhoppning är att det negativa som tas upp under denna studie, handlar om enstaka 

fall som utspelade sig för ett antal år sedan. I och med att antal personer med utländsk 
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bakgrund och annat modersmål än svenska ökar, så blir det något som alla verksamma 

pedagoger måste anpassa sig till. Med tiden hoppas jag att kunskapen kring 

utvecklingssamtal med invandrarföräldrar skall bli lika omfattande som kunskaperna 

kring utvecklingssamtal med svenska föräldrar.                         
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7. Bilagor 

7.1 Intervjufrågor  

- Vilket land kommer du ursprungligen ifrån och när kom du till Sverige? 

- Hur fungerar skolan i ditt hemland? Vad är annorlunda från skolan i Sverige? 

- Vad har du för erfarenheter av utvecklingssamtal i ditt hemland? 

- Vad har du för erfarenheter av utvecklingssamtal i Sverige? 

- Vad har varit positivt/negativt? 

- Har det någon gång uppstått ”språkproblem” under dessa samtal? Hur löstes 

detta?              
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7.2 Enkätfrågor  

- Hur länge har du varit i Sverige? 

- Hur ser man på skolan i ditt hemland? Värderas den högt eller lågt? 

- På vilket sätt är den annorlunda från skolan i Sverige? 

- Genomförs utvecklingssamtal eller andra typer av samtal där lärare och föräldrar 

träffas för att prata om barnets skolgång? 

- Om det finns: vad är det man tar upp under dessa samtal? 

- Vad anser du om de utvecklingssamtal som du deltagit i här i Sverige? 

- Har dessa gett dig värdefull information om hur det går för ditt barn i skolan? 

- Vad har varit positivt/negativt? 

- Har svenska språket någon gång varit ett problem för förståelsen under 

samtalen? Hur löstes i sådana fall dessa? 
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