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”Vi skal være opmærksomme på digitaliseringens bivirk-
ninger, fordi teknologien forandrer det, vi bruger den på 
og ’skruer op for tempoet’, og man ved fra forskningen 
i digital ulighed, at der er en tendens til at øge de 
sociale forskelle, der allerede eksisterer.”

Jeg er godt 10 minutter inde i min samtale med Ma-
ria, da det bliver tydeligt for mig, at vi ikke blot skal 
have en samtale om, hvordan digital kommunikation 
mellem dagtilbud og forældre kan stille krav til æn-
drede praksisser og eller grundige overvejelser forud 
for implementeringen. At implementere en digitaliseret 
kommunikationsform kan også være med til at skubbe 
til eller ligefrem forstærke allerede eksisterende for-
skelle eller uligheder i forældregruppen og betyde, at 
de forældre, som i forvejen kan være svære at nå, 
trækker sig yderligere fra samarbejdet, imens de, som 
er vant til skriftlig kommunikation, måske i højere grad 
involverer sig.

Kunne et digitaliseret forældresamarbejde ikke lige så 
godt være en chance for at skabe mere lighed i kommu-
nikationen? At give alle forældre en bedre mulighed for 
at deltage fra en neutral position – nemlig hjemmefra? 

”Det kunne det i princippet godt, og det er jo også så-
dan, man ofte har tænkt, at nu kan alle være med. Men 
i praksis er det noget andet, der sker. Et eksempel er, 
at man digitaliserer et museum og dets samlinger med 
tanke på, at ville brede det ud til flere og gøre kulturen 
tilgængelig for alle. Men hvem tror du ender med at 
bruge den tjeneste? Der skal digitale kompetencer til. 
Det har ikke så meget med teknik at gøre – det kan vi 

jo sådan set godt finde ud af – men handler mere om 
at kunne overskue og sortere i informationsstrømmen, 
og afkode hvad man skal bruge den til. Det digitale 
forældresamarbejde er jo et skriftligt samarbejde, og 
skriftligheden stiller i sig selv store krav, særligt når der 
er meget af den. I min egen undersøgelse af, hvordan 
forældre håndterede skolens informationsstrøm var det 
tydeligt, at det især var forældre med videregående 
uddannelse og karrierejobs, som havde de her digitale 
kompetencer og som derfor var gode til den digitale 
kommunikation – imens de mindst ressourcestærke 
forældre fik en ekstra forhindring. Og det er nemlig 
paradokset: At den kommunikation, som skulle under-
støtte alle børns læring og trivsel, faktisk kan komme 
til at forstærke forskellene.”  

Maria Akselvoll er forsker inden for den kritiske tradi-
tion, hvilket betyder, at hun som sit primære sigte stiller 
spørgsmålstegn ved en sag eller forhold. Hun ønsker 
at undersøge, hvad eventuelle udfordringer eller proble-
mer kan fortælle os om en praksis. Derfor er det også 
med forbehold, at hun svarer på mit spørgsmål om, 
hvilke positive elementer, den digitale kommunikation 
er i stand til at bidrage med til forældresamarbejdet: 
”Selvfølgelig er det da er smart, at du kan finde alle 
informationer ét sted, eller som det bliver med Aula, 
at forældre får én indgang til dagtilbud og skole. Og 
jeg tror, at hvis du spørger forældrene i dag – sådan 
var det i hvert fald i min undersøgelse – er der ikke 
ret mange, der ønsker sig tilbage til papiret og de 
krøllede sedler i bunden af skoletasken. I dag kan du 
som forælder jo f.eks. have tre børn i forskellige in-
stitutioner og have mere end tre forskellige systemer 
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at forholde dig til. Det har Aula været et forsøg på 
at forenkle. Så det er jo én fordel. Men mit fokus er 
på, hvad den digitale kommunikation betyder for den 
sociale lighed – og her er fordelene sværere at få øje 
på. Måske fordi vi indtil videre ikke har været gode 
nok til at anvende den digitale kommunikation klogt i 
forældresamarbejdet.”

Vil den digitale kommunikation f.eks. kunne frigøre tid, 
så pædagogerne får mere rum til kerneopgaven? Ek-
sempelvis ved, at der i en hente-/bringesituation ikke 
længere er beskeder, man skal overdrage til forældrene? 

”Forskellige undersøgelser viser, at pædagogerne ge-
nerelt er glade for den digitale kommunikation, netop 
fordi der er færre mundtlige ’huske-beskeder’, og fordi 
forældrene så slipper for at skulle stå og læse noget 
på en opslagstavle i en hente-/bringesituation. I stedet 
kan man være til stede for barnet. Problemet bliver 
så bare, at det ikke er alle, der får beskederne læst 
i lige høj udstrækning. Så den digitale kommunikation 
kan selvfølgelig nogle ting, også ift. at give forældrene 
et indblik i hverdagen – det er der mange forældre, 
som er glade for, både billeder og opdateringer. Så 
det kan helt klart skabe en tættere relation mellem 
institutionen og hjemmet. Om det så er entydigt godt, 
kan man også problematisere. I skolen har det mange 
steder skabt en virkelig tæt relation. Det bliver jo den 
der evige virtuelle tilstedeværelse, som skolen får i 
familien: Du kan altid læse lidt mere. Du kan altid 
skrive og spørge. Det er jo også godt, at man altid 
kan få fat på hinanden hurtigt og give 
en besked – men det kan omvendt også 
tage tid. For eksempel det her med at 
fotografere og lægge billeder op: Du skal 
som pædagog tænke over, om du har 
alle børnene med på billederne, og om 
det er gruppe- eller portrætfoto. Pludselig 
bliver det meget mere end bare at tage 
billederne. Jeg  har hørt eksempler på, 
at man som pædagog kan komme ud for at skulle 
vælge mellem at tage billedet eller hjælpe et barn på 
toilettet – det bliver helt konkrete dilemmaer i mellem 
omsorg og dokumentation, når man også skal tage 
billeder og skrive – nogle steder dagligt – om stort og 
småt, hvor det, der skulle frigøre tid eller understøtte 
kerneopgaven, ender med at blive til nye opgaver. Her 
kan vi spørge, om vi måske nogle gange dokumen-
terer og informerer, fordi vi kan, og ikke fordi det er 
nødvendigt – om det er blevet til en kultur med det 

høje informationsniveau? En konsekvens af det er så, 
at forældrene også begynder at forvente det – hvis 
der ikke kommer noget, tror man næsten, der er noget 
galt. Sådan er det for skolerne. Og jeg tror måske, at 
dagtilbuddene godt kan være på vej over i en over-
informationsretning, ligesom vi har set det i skolen. Jeg 
tror bare ikke, de selv ser det helt endnu.”

Grænseløshed er et ord, der flere gange dukker op 
under vores samtale. Grænseløsheden ved det digitale 
samarbejde er en af de faldgruber, Maria Ørskov Aksel-
voll har identificeret, og som kan være værd at gøre sig 
overvejelser om: ”Det grænseløse ved det digitale, hvor 
vi kan kommunikere så ofte og så meget, vi vil, gør jo, 
at vi skal være gode til at tænke modtagerperspektivet 
med. Det gør man måske ikke altid i en professionel 
hverdag, hvor det skal gå stærkt. Pædagoger og læ-
rere kan derfor have svært ved at tænke forældrenes 
perspektiv ind og hvordan det opleves fra den anden 
side af skærmen, hvor mange mindre beskeder samlet 
set bliver omfattende at forholde sig til.”

Hvad kan være en metode til at medtænke det 
– modtagerperspektivet?

”Jeg tror, det handler om en opmærksomhed. Det vil 
sige, at have forældreperspektivet i baghovedet, når 
man kommunikerer til forældrene: ’Hvordan vil det her 
blive modtaget i dét eller dét hjem?’ eller: ’Skal jeg 
nu også sende det her – er det ’nice to know’ eller 
’need to know’?’ Man kan bruge det, vi i sociologien  

kalder sociologisk fantasi, hvilket vil sige at 
forestille sig, hvordan dét, som institutionen 
sender hjem og gerne vil have, at foræl-
drene skal huske eller gøre, spiller sammen 
med familiens hverdagsliv, ressourcer og 
forudsætninger for at deltage i det digitale 
forældresamarbejde. På skoleområdet har 
forældreperspektivet været helt fraværende 
i brugen af digital kommunikation; man har 

aldrig interesseret sig for, hvordan forældrene oplevede 
det. ForældreIntra blev indført, man brugte det bare, og 
så accelererede informationsniveauet ellers år efter år. 
Det er derfor, en reflekteret anvendelse af de digitale 
muligheder er så vigtig. At man spørger sig selv: ’Hvad 
gør den her øgede kommunikation ved samarbejdet? 
Gør det samarbejdet bedre eller dårligere? Understøt-
ter det vores kerneopgave? Hvordan opleves det af 
forældrene? Er det spildte kræfter? Hvornår er det for 
lidt og hvornår er det for meget?’”
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Ville det være en fordel at bede om løbende tilbage-
melding fra forældrene om niveauet af kommunikation?

”Det ville være en fordel, men det har jo sine egne 
dilemmaer. Når man begynder at spørge forældrene, er 
det også en særlig gruppe, der svarer. Der kan måske 
være en tendens til, at de, som godt kan lide at få 
meget information, gerne vil have det – og at de vil 
blive hørt. Alligevel tror jeg, det ville være en god ide 
at tage temperaturen på den digitale kommunikation 
en gang i mellem; snakke med forældrene individuelt 
og spørge, om det fungerer. Man skal vide, at der er 
en fare ved at holde kollektive møder – det kan være 
rigtigt svært at være den forælder, der siger, at man 
synes, det er for meget, og at man har problemer 
med at følge med. Det er meget svært at tale imod at 
modtage information vedrørende ens barn – hvem vil 
ikke det? Sådan er det i hvert fald i skolen, hvor jeg 
finder, at forældre ofte holder deres kritik for sig selv, 
og faktisk hellere vil sige ja til ting som legegrupper, 
selvom de egentlig helst var fri – eller spørge interes-
seret ind til ugeplaner, selvom de egentlig finder dem 
stressende. At sige det politisk ukorrekte kan for for-
ældrene opleves enormt risikobetonet.”

Du nævner, at det kan give mening at udforme en 
decideret anvendelsesstrategi. Hvad kan den bestå af?

”Det handler om at stille sig selv nogle af de spørgs-
mål, vi har været inde på: ’Hvad vil vi med det her? 
Hvad er vores intention med at bruge Aula? Og hvor-
når skal vi ikke kommunikere digitalt?’ Der er også 
mange institutioner, som allerede bruger digital kom-
munikation – og de kan jo bruge Aula til at gentænke 
anvendelsen: ’Hvad kan gøres bedre? Hvordan kan vi 
sortere i informationen, så det er let at overskue og 
afkode for forældrene?’ 

Det kræver virkelig meget af os at bruge digital kommu-
nikation klogt – og det handler om at bruge sin sunde 
fornuft. Så man bør stille sig spørgsmål som: ’Hvad er 
vigtigt at kommunikere digitalt om – og hvad er ikke 
vigtigt?’ og overveje, om det og det link nu også skal 
med i en besked. Aula giver også forældrene større 
mulighed for at skrive direkte til pædagogerne – og 
hvordan styrer man det? Hvis ikke institutionen har la-
vet en strategi eller nogle regler for, hvordan det skal 
foregå, så kan det let løbe løbsk. Det er institutionens 
ansvar at skabe gode rammer for kommunikationen, at 

fastlægge nogle retningslinjer og så også kommunikere 
dem til forældrene og sige: ’Sådan skal vi bruge Aula’, 
så alle ved, hvad de kan forvente.”

Kan man nogensinde sige, at man ”gør det rigtigt”? At 
man praktiserer en brug af Aula, som rammer præcist 
i forhold til forældregruppens behov og ønsker?

”Jeg tror, man skal opgive tanken om, at ’her er den 
helt rigtige løsning’ – man må løbende justere anvendel-
sen. Det handler om at få en følelse af, om I har ramt 
balancen i forhold til, at flest mulige forældre kan være 
med i det digitale samarbejde. Og her kan pejlemærker 
måske være ’lidt, men godt’, forudsigelighed i informa-
tionsstrømmen og så også at få afgrænset, hvad det 
digitale skal og ikke skal anvendes til. Dagtilbuddene 
har en gylden mulighed netop nu – når de engang 
efter Coronakrisen finder overskud til at snakke om 
den slags igen – til at tage emnet op i både ledelsen, 
men også i forhold til forældrene: ’Aula kommer – lad 
os snakke om, hvordan vi bruger det godt og klogt i 
samarbejdet!’”

Spørgsmål og mulige overvejelser i forbindelse 
med implementeringen af Aula:
1. Hvordan vil vi bruge Aula – hvad skal det un-

derstøtte? Hvilken værdi skal det skabe hos os? 
2. Hvordan understøtter Aula bedst muligt samarbej-

det med forældrene om barnets læring, udvikling 
og trivsel?

3. Hvordan sikrer vi, at Aula bliver for alle forældre, 
uanset forudsætninger for at anvende det? 

4. Hvilke kommunikationsvaner har vi i dag – og 
hvilke ønsker vi fremover i Aula? 

5. Hvordan kan digital kommunikation frigøre tid til 
andre opgaver?

6. Se hinandens perspektiver: er det, som institutio-
nen ønsker at kommunikere om, det samme, som 
forældrene efterspørger og formår?

7. Lyt til forældrenes oplevelser som modtager.  
Invitér f.eks. til Aula-workshops eller lav en Aula-
brevkasse til ønsker/behov/kritik – det giver input 
til anvendelsesstrategien.

(Udarbejdet af Maria Ørskov Akselvoll for KL og 
KOMBIT. Den fulde liste kan findes på www.aula-
info.dk)
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