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Løsningsfokusert metode

 På en skala fra 0-10, hvor tenker du at dere er nå?

0 3 10

 Om 2 mnd, hvis vi setter inn gode tiltak hvor tror du at 
dere er da?

5

 Har du noe tanker om hva som må gjøres for å komme dit?



Prinsipper for løsningsfokusert metode

 Du trenger ikke alltid forstå årsaken til et problem – for å løse det

 Oppgaven er å finne den raskeste veien til å nå målet

 Problemer representerer ikke alltid et underliggende patologisk problem

 Den ansattes oppgave er å samarbeide med den samarbeidende forelderen

 Skap en kontekst av mestring og kompetanse … ved å fokusere det 
barnet/forelderen gjør som er bra

 Hvis det virker, gjør mer av det

 Hvis det ikke virker hva kan gjøres annerledes

 Hvis en endrer en del vil de andre delene sannsynligvis følge etter

 Se etter endringer. Hva er annerledes?



Løsningsfokusert metode (LØFT)

 Lytt og anerkjenn opplevelsen. Spør om mor/far kan komme med noen 
konkrete eksempler

 På en skala fra 1 til 10 hvor er du nå?

 Hvis vi setter inn tiltak hvor tror du vi er om 2-3 mnd?

 Hva tenker du skal til for at vi kommer dit?



Case-barnehage

 Far kommer til barnehagen og virker sint. Han snakker med 
høy stemme hvor budskapet er hvor dårlig han syntes 
barnehagen er. En av personalet som overhører situasjonen 
henter deg som leder. Du går til garderoben og faren sier 
det var bra at du kom, for nå er jeg så lei av at dere ikke 
kler på Sindre nok klær. I tillegg lukker dere aldri porten, så 
barna kan komme seg ut. I tillegg, når jeg henta han i går 
så visste ikke hun som var her hvor han var, og hun har jeg 
aldri sett her før. Dere kan ikke bare bruke hvem som helst 
som vikar her. 



Oppgave

Hva ville du gjort og hvordan ville dere 
benyttet løsningsfokusert metode for å 
løse denne casen?



Tema i dag- Foreldresamarbeid

 Relasjonsbygging når samarbeidet blir utfordrande

 Den vanskelege samtalen

 Konsekvensar for barnet/eleven, føresette og personalet

09:10 – 11:30 Tema              

11:30 – 12:15     Lunsj

12:15 – 13:45    Tema fortsetter

13:45 – 14:00 Oppsummering og avslutning



Systemteoretisk forankring

Alle deltar i ulike sosiale systemer, som for eksempel familie, skole, barnehage, 
fritidsaktiviteter, venner o.l.

Kommunikasjon og samhandling etablerer de mønstre og den struktur som gjør at ulike 
fellesskap framstår som forskjellige sosiale systemer 

Vi (uavhengig av alder) påvirkes av våre omgivelser og tilpasser våre handlinger til de 
sosiale mønstre vi er en del av

Systemene må samhandle for å skape forutsigbarhet og gode vekstvilkår for barn



Plikter og rettigheter - skole

 § 1-1. Formålet med opplæringa. Opplæringa i skole og 
lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne 
dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane 
historisk og kulturell innsikt og forankring.

 § 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar

 § 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar

 § 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø

 § 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid

 § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt 
psykososialt skolemiljø

 § 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på 
skolen, krenkjer ein elev

 § 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg



Skolen skal legge til rette for samarbeid

 Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som 
skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet. Det 
kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte 
en skole med gode samarbeidsrutiner.

 I starten av hvert opplæringsår skal skolen holde et 
foreldremøte. Resten av året skal skolen holde kontakten 
med foreldrene. Det er opp til hver enkelt skole og 
kommune hvordan de organiserer dette.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-
skole-samarbeid/oversikt/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/oversikt/


Barnehage

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. 

 Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og 
arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. 
barnehageloven § 1 og § 4. 

 Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha 
barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale 
har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

 Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god 
dialog med foreldrene. 



Foreldre - skole

 Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det 
kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet 
mellom skole og hjem. Barnas læringsmiljø favner også foreldrene.

 Skolen må i forståelse og samarbeid med hjemmene bistå i barnas 
utvikling - og den må trekke foreldrene med i utviklingen av miljøet 
rundt opplæringen og i lokalsamfunnet.



Foreldrene er en ressurs for barnehagen/skolen - ingen trussel.

Foreldrene vil sitt barns beste og av den grunn også barnehagens/ 

skolens beste.

Er barnehagen/skolen preget av et inkluderende syn som gir reelle 

muligheter for foreldremedvirkning?

Har vi et system som anerkjenner foreldre som eksperter på egne 

barn?



3 faktorer knyttet til elevers faglige og sosiale 
utvikling

1. Foreldrenes sosiale og kulturelle posisjon, og da primært uttrykt gjennom 
deres utdanningsnivå. 

2. Det direkte samarbeidet mellom hjem og skole har stor betydning for barns 
utvikling. 

3. Graden av foreldrestøtte i hjemmet (foreldreinvolvering) eller det som 
betraktes som det kontaktløse samarbeidet i form av å snakke om skolen, 
spørre hvordan barna har det i skolen, og gi hjelp til skolearbeidet.



Godt samarbeid der foreldre har en aktiv 
rolle virker positivt på:

Læringsutbytte
Selvregulering

Atferd

Relasjoner E-E

Relasjoner E-L
Mindre fravær

Bedre 
arbeidsvaner

Positive 
holdninger

Bedre 
leksevaner

Arbeidsinnsats

Ambisjoner



Og…
Beskyttelses-

faktor for 
risikoutsatte 

barn
Økt sosial 
kapital hos 

elever

Lærerens 
væremåte

Lærerens 
holdninger

Gjør foreldre 
mer positive til 

skolens valg

Gjør foreldre 
mer positive til 

utdanning

Foreldre blir 
mer positive til 
å støtte barns 
læreprosesser

Økt felles 
forståelse av 

barnets behov

Økt F-involvering 
i skolens 

prosjekter

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-
samarbeid/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/hva-pavirker-
foreldresamarbeidet/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/hva-pavirker-foreldresamarbeidet/


Videre sier forskning at:

 Skoler som har et ”åpent” klima og er fleksible i møtet både med elever og med 
foreldre har ofte et god samarbeidsklima (Westergård, 2010).

 Foreldrenes involvering i de første skoleårene har positive effekter både faglig og 
sosialt mange år senere (Barnard, 2004; Miedel & Reynolds, 1999). 

 Det er funnet en klar sammenheng mellom skole–hjem samarbeid og elevenes sosiale 
utvikling og atferd. 

 Foreldre til barn med god sosial kompetanse er de som er mest engasjert i sine barns 
skoleaktiviteter, slik lærerne vurderer det (Kirkhaug, Drugli, Klöckner & Mørch, 2013).

 Når foreldre opplever at lærerne er interessert i å samarbeide med dem, for eksempel 
gjennom spesifikke invitasjoner til samarbeid, vil de selv delta mer aktivt i samarbeidet 
(Hoover-Dempsey et al., 2005). 



Hvordan få til det gode 
samarbeidet?



Ordet fanger

 Kommunikasjon er informativ og formativ

 Samspill danner mønstre som både kan være vanskelig få 
øye på og bryte.

 Sirkulære og selvforsterkende samspill

 A maser fordi B er passiv. B er passiv fordi A maser

 Å bryte et mønster for kommunikasjon krever tilførsel av 
ny informasjon. Samspillet må punkt(u)eres

”Wait! Wait! Listen to me!... We

don’t HAVE to be just sheep!”



Viktige prinsipper
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 Alle foreldre er viktige for egne barns læring og utvikling.

 Alle foreldre skal møtes med respekt, og barnehagen/skolen har 
hovedansvaret for å etablere et likeverdig samarbeid med hjemmet. 



Egenperspektivet

Andreperspektivet

Samspillsperspektivet 

Relasjonskompetanse: Bevissthet om perspektiver i relasjon 
(Røkenes og Hansen, 2004)



Spørsmål du må stille deg selv før 
samtale med foreldre

Hva er mine motiver?

Hva er mine følelser?

Er jeg villig til å endre perspektiv?

Hvordan er min tilstedeværelse?



Hvorfor blir noen samtaler så vanskelige?
Vanskelig for hvem? 

Foreldre er kritiske

Foreldre er svært emosjonelle 

Foreldre angriper 

Foreldre skjuler noe (psykisk syke, rus, parvansker/skilsmisse) 

Familie i krise 

 Det er en enorm psykisk påkjenning å sende barnet sitt ut i skole/barnehage – når 
en usikker på om, eller vet at, barnet blir mobbet eller definert som et problembarn 

 Ofte lang tid før foreldre skjønner at barnet ikke har det bra – føler at de har 
sviktet/mislyktes 

 Det kan også oppleves som en krise at ens eget barn mobber andre 

 Det tar også ofte lang tid før en erkjenner at ens eget barn er en som mobber 



Forberedelse/forebygging 
foreldresamtalen

 Lærere må trene på den dialogiske samtalen med foreldre

 Læreres forventninger/holdninger til foreldre må utfordres

 Svak relasjon til noen foreldre  - må settes ord på og 
utfordres

 Samtalen blir ikke bedre enn du er god til å lytte

 Ser du på foreldrene som vanskelige, umulige, 
manipulerende påvirker det relasjonen og samtalen

 Atferd og stress har nær sammenheng, går du inn i en 
samtale med mye «stress» påvirker det samtalen/din atferd



Samtalen er mer enn en metode

 God start

 Hilse

 Rolleavklaring

 Tema og forventninger

 Åpne spørsmål

 Lytte og være nysgjerrig

 Utdype

 Veien videre

 Avtaler til neste møte

 Neste møte

 Mindre god start (kommer 
seint/ikke forberedt mm)

 Uklart mål med samtalen

 Uklar struktur

 Uklare forventninger

 Informasjon (mye enetale)

 «forsvarstale – eks det har vi gjort»

 Lite interesse for foreldres forslag 
og fortelling

 Avtalene fram mot neste møte 
handler kun om barn og foreldre, 
ikke om skole/barnehage og lærere



Hva gjør vi underveis i samtalen

 Du må tone deg inn (sondere terrenget)

 Være oppmerksom tilstede (etablere relasjonen)

 Validere og regulere følelser

 Må bruke reguleringsstøttende spørsmål

 Vær nysgjerrig, utforskende og anerkjennende

 Mental ladestasjon

 Utstråling, væremåte, gjennomslagskraft avgjørende for 
kvaliteten på samtalen og relasjonen



Om den anerkjennende 
samtalen (Kinge, 2016)

 Bygger på anerkjennelse og empati

 Snakke mindre, lytte mer!

 Hvordan har foreldrene det 
egentlig?

 Reflektere sammen med 
foreldrene.

 Foreldre må uttrykke sine tanker 
og behov.

 Hva kan skole/barnehage gjøre, 
foreldre, barnet selv?



Å stille spørsmål:

 Spørsmålene skal bringe fram opplysninger og stimulere åpen refleksjon

 Korte og avgrensede

 Saksavklarende

 Ett om gangen

 Uten forklaring av bakgrunn for spørsmålet

 Uten råd

 Slik at foreldre opplever interesse – men ikke forhør!!

 Hva, hvem, hvordan

 Som for eksempel: 

 Hvordan virker det på barnet ditt hvis du…?

 Kan du angi eksakt hvor ofte han…?

 Har du tenkt på om du kunne…?



Utforskende spørsmål

 Spørsmål som utforsker forskjeller:

 Hvordan opplever du at deltakelsen på skolen/i 
barnehagen, har endret seg?

 Er det spesielle dager/timer eller aktiviteter/fag dette skjer?

 Hvilken lærer/Voksen tror du har best kontakt med Per?

 Hvordan ser de andre voksne på det som skjer?

 Er det flere voksne som har reagert på denne endringen?

 Hensikten med utforskende 
spørsmål:

 Få tak i ulikheter i forståelse og 
tankesett

 Avdekke forskjeller i syn på 
teori og praksis

 Få fram nyanser og synliggjøre 
nye handlingsalternativer



Effektspørsmål

 Effektspørsmål:

 Hvordan påvirker de andre barna/de voksne 
Pers opplevelse av skolen?

 Hvordan synes du din bekymring for Per 
påvirker din hverdag som mor/far?

 Har din måte å forholde deg til Per på noen 
effekt på hans opplevelse av skolen?

 På hvilken måte har ditt forhold til 
skolen/barnehagen noen effekt på Pers 
opplevelse.

 Hensikten med effektspørsmål:
 Oppmerksomheten rettes mot det mor/far har 

observert

 Klarlegge gjensidighet i hendelser og reaksjoner

 Fokusere på nåtid og framtid, ikke mot årsaker 
og hensikt bak handling og atferd



Hypotetiske spørsmål

 Hypotetiske spørsmål:

 Hvis lærerne/barnehagen skulle endre 
på noe i sin undervisning og relasjon 
til Per, hva ville du foreslå?

 Hva skal til for at du skal oppleve 
forbedringer hos barnet ditt?

 Hvis du lar saken ligge, hvordan tror 
du det vil se ut om 6 måneder?

 Hensikten med hypotetiske 
spørsmål:
 Få til en friere refleksjon over hva som betyr 

noe her og nå

 Synliggjøre nye innfallsvinkler og 
handlingsalternativer

 Gjøre det lettere å løse opp en fastlåst 
situasjonsforståelse



Triadiske spørsmål

 Triadiske spørsmål:

 Hvordan tror du de andre 
lærerne/voksne forholder seg til det Per 
forteller om skolen/barnehagen?

 Hvordan tror Pers assistent reagerer på 
den måten du sier at de andre lærerne 
forholder til Per på?

 Hvordan påvirker det deg at 
lærerne/barnehagen tar kontakt med 
deg først og fremst om de gangene Per 
gjør noe de oppfatter som negativt?

 Hensikten med triadiske spørsmål:

 Å få fatt i mors forståelse av hvordan en 
relasjon mellom to kan påvirke en tredje person

 Hvilken effekt handlinger mellom to personer 
har på en tredje part

 Hvilken effekt den tredje parts reaksjon har på 
deltakerne

 Ved bruk av triadiske spørsmål trenes evnen til 
å være sin egen observatør



Tidligere forskning – utfordrende samarbeid
 Konfronterende foreldre opplever at skolen, bagatelliserer, bortforklarer eller 

sykeliggjør barnet og familien (Hein, 2014)

 I kompliserte saker synes skole og hjem å være i en interessekonflikt (Hein, 
2014;Eriksen og Lyng, 2015 s.45). 

 Det blir en kamp om å definer barnets opplevelser på skolen. Det kan synes 
som om foreldre og skoler går ned i hver sin skyttergrav (Tharaldsen, mfl., 2017; 
Eriksen og Lyng, 2015)

 Foreldrenes opplevelse av eget barn blir devaluert (Tharaldsen mf., 2017)



Og..

 Lærere blir opptatt av foreldres oppdragelsesstil som en hovedforklaring på 
hvorfor barn enten blir utsatt for mobbing, eller utsetter andre for det (Sears m.fl. 
1957; Olweus, 1980)

 Foreldre opplever at når de tar opp mobbesaker med skolen er det deres rolle 
som foreldre som blir problematisert (Hein, 2012)

 Metaanalyser har funnet mange misforståelser, kommunikasjonsvansker og 
ulik forståelse av mobbesaker hos  skole og foresatte (Harcourt et al., 2014)



Hva sier foreldre om skole/ barnehage i 
kompliserte situasjoner

Hanne Jahnsen 35

 Skolen/barnehagen vier liten forståelse for hva foreldre ønsker

 Mye prøving og feiling både i barnehage og skole hvis barnet vekker bekymring

 Vi får lite konkrete råd om hvordan vi skal jobbe hjemme hvis barnet vårt har spesielle 
utfordringer

 Vi får mye god informasjon

 Vi blir sjeldent spurt om hva som virker hjemme og medskaping er ofte en mangelvare



Foreldre opplever i vanskelige situasjoner at

 De ikke blir involvert i, eller informert om, tiltak

 Klassen/gruppa blir omtalt som «vanskelig» av lærerne/personal

 De opplever mangel på anerkjennelse og tillit 

 De kjenner ikke de andre foreldrene i klassen/gruppa, vanskelig å ta kontakt

 Foreldrene forsvarer og støtter sine egne barn

 Fører ofte til at konflikten mellom foreldre øker

 At skolen/barnehagen er lite interesserte i foreldrenes perspektiver





Case-oppgave

 Mor til Amir har bedt om et møte med kontaktlæreren/barnehagelærer. Amir 
viser svært utagerende atferd både verbalt og fysisk. Skolen/barnehagen har 
prøvd flere tiltak, men nå har andre foreldre reagert og nærmest krever at 
Amir bytter skole/barnehage. Mange barn føler seg truet av Amir og han 
krever mye av de voksnes oppmerksomhet. Mor mener at Amir for skylda 
uansett hva han gjør og at mange barn mobber og erter han. De andre er like 
ille. Hun er sint og mener at skolen/ barnehagen må ta affære. 



Case oppgave

 Lærer/ barnehagelærer: Bruk en løsningsfokusert metode når du 
snakker med denne moren om casen 

 Observatør: Se etter og skriv ned effektive spørsmål og kommentarer 
om lærerens/ barnehagelærer styrker og individuelle ressurser som 
har hjulpet dem til å finne løsninger.

 Halvveis kan dere bytte roller. Læreren/ barnehagelæreren blir mor 
mens mor skal være læreren/ barnehagelæreren.

 Plenum: På hvilken måte var en løsningsorientert metode hjelpsom



Bruk av sammenhengsirkelen på samme case
sammen med mor

1. Hva skal vi løse?

2. Hva er  målet?

3. Tankekart med faktorer som opprettholder problemet.



Lages sammen med foreldre

problemet

Amir blir 
ertet

Han blir 
mobbet

Ikke invitert 
på bursta

Noen 
lærere er 

urettferdige

Liker ikke 
fotball

Urolig i 
timene

Vil ikke stå 
opp om 
morgen

Spiser ikke 
frokost

Vil ikke lese

Foreldre og skole velger 2 faktorer hver som de 
kan gjøre noe med og en faktor som Amir kan 
jobbe med. De lager alle tiltakene sammen (små 
ting for å lykkes).

Foreldre og skole blir enige om hvordan, hvor og 
når og hvordan de kan støtte hverandre og Amir.

De blir enige om å holde kontakt via SMS for å 
hjelpe og støtte hverandre og de skal ha et nytt 
møte om 3 uker



Fortell din praksisfortelling fra en situasjon med en utfordrende 
foreldre som du opplevde at du håndterte på en god måte?

o Sitte i par, forteller hverandre etter tur fortellingen.

o Den som lytter skal gi tilbakemelding på 2 
egenskaper/positive vendinger den andre viste i denne 
situasjonen.

Disse to/fire positive vendingene tilbakemelding i plenum

Tilbakeblikk - summeoppgave



Samtale med foreldrene i utfordrende situasjoner

Lytte

Anerkjenne foreldres 
bekymring

Ivareta

Skolens/barnehagens 
ansvar

Veien videre

Ny avtale



Tilbake til Irgens



Kategorielt perspektiv

Individualisering 

Relasjonelt perspektiv

 Kollektivisering 

• Inkludering og sosial deltakelse

• Fokus på foreldres samhandling med andre

• Utfordringene er en konsekvens av sosiale 
konstruksjoner

• Foreldrene betraktes som aktører

• Fokus på både ytre og indre motivasjon

• Vektlegging på tydelighet og struktur i samarbeidet

• Læreren inviterer og legger til rette for medvirkning

• Foreldre i problemer

• Individualisering av problemer

• Fokus på egenskaper

• Kategorisering i vanske- eller avvikskategorier

• Spesialpedagogisk tilrettelegging

• Nivådifferensiering, spesialundervisning, segregering

• Fokus på indre motivasjon

• Vektlegging av individet framfor fellesskapet

• Foreldre med problemer/er problemet

Forståelse av foreldrenes atferd/kommunikasjon



Relasjonsforklaringer (Irgens)

 Relasjonsforklaringer innebærer en ansvarliggjøring av oss selv, en annen måte å tenke på som 

skaper mulighet for forbedring.  Men det er samtidig ubehagelig, fordi vi ikke forklarer oss selv ut 

av ansvarsforholdet.  Vi må stille spørsmål som:

 Hvis dette er et problem for meg, hva ønsker jeg å gjøre med det?

 Hvem skal jeg eventuelt snakke med?

 Har jeg hatt noen innvirkning på at dette problemet har oppstått, eller har jeg ansvar for at det 

ikke har blitt løst tidligere?

 Hvordan blir jeg oppfattet av andre som ser problemet fra en annen synsvinkel – med andre ord, 

hvordan ser min rolle ut sett fra andres ståsted? 



Summe oppgave

«Foreldrene til Per er vanskelig og utfordrende. De mener at vi alltid 
skylder på Per og at vi ikke ser de andre som er mye verre enn han. De 
ringer og klager på undervisningen stadig vekk». 

Hva tenker du umiddelbart når du hører dette utsagnet?

 Hvilke forventninger  får du til Per?

 Hvilke følelser vekker dette hos deg? 

 Hvordan vil det påvirke ditt møte med Per?



«Foreldrene til Per strever i hverdagen sin. Per er urolig og 
sint hjemme. De vet at han er urolig i timene, og at han ofte 
forstyrrer de andre. De sier de har prøvd alt.» 

• Hva tenker du umiddelbart når du hører dette utsagnet?

• Hvilke forventninger  får du til Per?

• Hvilke følelser vekker dette hos deg? 

• Hvordan vil det påvirke ditt møte med Per?

• Snakk sammen to og to

Summeoppgave



Implementeringsdrivere, en modell (Fixsen mfl., 2005)

.

Kjernekomponenter

Ansatte

Trening

Veiledning

Administrativ støtteKilden (intervensjonen)

Kommunikasjonsforbindelsen

Lojalitetsmåling

Destinasjon (barnehage/skole)

Organisasjonsstruktur/kultur



Kjernekomponenter

 Mobbing definisjoner og avdekking

 Endringsledelse og implementering

 Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing

 Betydningen av gode relasjoner i arbeidet med barn og foreldre

 Livsmestring og psykisk helse

 Foreldresamarbeid

Implementeringsdriverne – hvordan går 
dere videre?



Forbedringspotensialer?

 Kommunikasjonsferdigheter kan læres/trenes (case og rollespill)

 Samtaleteknikker kan læres/trenes

 Relasjonskompetansen kan læres/trenes

 Holdninger kan endres

 Kunnskap kan erverves og brukes

 Erfaringer kan deles og prøves ut på nytt

 Innhold og form i utviklingssamtaler, foreldremøter og «de utfordrende samtalene» kan endres

 Foreldre kan trekkes med i større grad

Hvordan jobbe med dette i hverdagen?
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