Klasseledelse og
foreldresamarbeid

Lærere og foreldre har begge betydning
for elevenes læringsutbytte, og det er
derfor viktig at dette samarbeidet er godt.

Utfordringer og strategier

Denne teksten tar for seg sammenhengen
mellom læreres klasseledelse og
foreldresamarbeid. Det vises til forskning
om hvilke situasjoner som kan oppleves
utfordrende for foreldre og lærere.
Teksten avsluttes med en film som viser
hvordan en lærer kan forberede seg til en
utfordrende samtale med foresatte.
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Varme og tydelige voksne
Det er allment kjent at den enkelte lærers kompetanse innen klasseledelse er viktig for elevens læringsmiljø og læringsutbytte. Det er
mindre kjent hvilken betydning denne kompetansen kan ha for samarbeidet med elevenes foresatte.
Læreres autoritative lederstil overfor elever i klassen preges av en kombinasjon av en varm og støttende relasjon samtidig som de har
kontroll, struktur og forutsigbarhet i sin relasjon overfor elevene. Når vi finner positive sammenhenger mellom en slik ledelsesstil og
klassens sosiale struktur og omfanget av mobbing blant elevene i klassen (Roland and Galloway 2002), er det rimelig å anta at en slik
positiv sammenheng også kan overføres til lærernes relasjoner med foreldre.
Dette er i tråd med forskning som viser at når lærere rapporterer at de har god kompetanse innen klasseledelse og at de mestrer
vanskelige situasjoner blant elevene i klassen, kan dette få en indirekte betydning også for kvaliteten på samarbeidet med foreldrene
(Westergård 2007).
Dette kan tolkes som at lærere med en autoritativ leder stil og tro på egen mestring i arbeidet med elever og foreldre, sannsynligvis blir
oppfattet som kompetente, trygge og omsorgsfulle i sin samarbeidsrelasjon. Det er også sannsynlig at disse lærerne er mer sensitive og
lydhøre overfor foreldre når de kontakter skolen.
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Foreldres betydning
En faktor som også er viktig, men som har vært mindre vektlagt, er foreldres
betydning for elevers læringsutbytte.
Forskere nasjonalt og internasjonalt slår fast at foreldrenes engasjement i
egne barns skolegang har stor betydning for elevenes læringsutbytte for
eksempel (Epstein 2001, Desforges and Abouchaar 2003, Nordahl 2007,
Hattie 2009).
Når foreldre viser engasjement og interesse for barnas skolegang, lærer barna
mer, de mestrer mer, blir mer motivert for skolearbeidet og får økt sosiale
kompetanse. Det er derfor viktig at foreldrene inviteres inn til samarbeid
med skolen og blir verdsatt som viktige ressurspersoner i samarbeidet. Selv
om det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse, er det
lærerne og skolen som har ansvaret for at samarbeidet kommer i gang.
Læreren er den profesjonelle parten i samarbeidet og har et klart
hovedansvar både for kvalitet og fremdrift i samarbeidet.

Utfordringer i samarbeidet

Samarbeidet mellom foreldre og barnas lærere er i all hovedsak
godt, men vi ser at det likevel er et utviklingspotensial. 10 prosent av
foreldrene rapporterer at de opplever ikke å bli ivaretatt av lærerne når
de er bekymret for eget barn (eksempelvis ved mobbing eller tilpasset
opplæring) (Westergård and Galloway 2004). Foreldre som ikke føler seg
ivaretatt, har ofte barn som strever faglig og sosialt (Andersson 1999).
Mange av disse foreldrene er selv sårbare og har ulik erfaring i bagasjen når
de møter barnas lærere. Nordahl (2003) fant at 12 prosent av foreldrene
vegrer seg for å drøfte vanskelige saker med skolen av frykt for at det
skal gå utover barna. I prosjektet «Kvalitet i opplæringa» (Haug 2011),
rapporterer 15 prosent av foreldrene om det samme.
Westergård og Galloway (2010) finner tilsvarende synspunkter i en
kvalitativ studie blant 16 samarbeidende foreldre og lærere. Det synes
altså å være noe utrygghet og ubalanse i samarbeidsrelasjonen mellom
partene. Hvordan foreldrene blir møtt og ivaretatt når de kontakter
skolen synes å være viktig for opplevelsen av ivaretakelse.
Det er ikke bare foreldre som opplever at samarbeidet kan være
utfordrende. Både nyutdannede lærere (Bayer and Brinkjær 2003) og mer
erfarne lærere (Andersson 2003, Bæck 2007) opplever at samarbeidet med
foreldrene kan være utfordrende. Dette er særlig når det oppstår behov
for utfordrende samtaler med foreldre. Stor arbeidsbelastning, stress og
opplevelsen av manglende kompetanse kan være en medvirkende faktor
(Westergård 2007, 2012, 2013).
Hvordan skal lærerne informere foreldre uten samtidig såre dem?
Hvordan skal lærerne håndtere ulike forventninger og ulike perspektiv?
Hvordan skal de håndtere foreldres følelsesmessige reaksjoner?
Dette er noen av de spørsmål lærerne i Anderssons undersøkelse stilte
(Andersson, 1999). Lærerne etterlyser med andre ord strategier for
hvordan de kan håndtere slike situasjoner.
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Strategier for vanskelige foreldresamtaler
I den følgende teksten vises eksempler på strategier som
kan brukes i møte med foreldre. Samtaler med foreldre
kan deles inn i tre faser (Westergård 2012):
1. Innledningsfasen
2. Arbeidsfasen
3. Avslutningsfasen

Bakgrunnen for samtalen:

I denne omgang fokuserer vi på innledningsfasen. En
gjennomtenkt strategi for hvordan lærer kan håndtere
utfordrende samarbeidsrelasjoner med foreldre, kan ta bort noe
av usikkerheten som lærere kan oppleve i innledningsfasen.
Det er en klar fordel at skolen har utviklet en strategi som
utgangspunkt for slike samtaler med foreldre. Filmen som
presenteres nedenfor tar for seg hvordan lærer kan forberede
seg og starte opp en samtale mellom lærer og mor til Knut.

Filmen «Bekrymret for Knut». Klikk på bildet for å starte filmen

Knut er ny elev i 3.klasse og bor sammen med
mor. Foreldrene er nylig skilt. Han kommer
til skolen trøtt, ustelt og ofte uten å ha spist
frokost. Han er ofte urolig og ukonsentrert
i timene. Leksene blir sjelden gjort, og han
har problemer med sosiale relasjoner til
klassekamerater. Læreren har bare hilst på
mor i begynnelsen av skoleåret. Hun føler
behov for å snakke med mor etter noen
måneder, men utsetter det. Lærer: «Jeg gruer
meg for å snakke med Knuts mor. Dette har
jeg aldri snakket med foreldre om tidligere,
og jeg vet ikke hvordan jeg skal gripe dette
an. Siden jeg ikke kjenner mor, vet jeg heller
ikke hvordan hun vil reagere når jeg ta opp
min bekymring»
(hentet fra Westergård, 2012:174).
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