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I oplægget:

1. Digitalt forældresamarbejde – i skolen - i et forældreperspektiv
(min forskning i korte træk)

2. Hvad gør digitalisering ved forældresamarbejdet? Og hvad 
forudsætter det hos forældre?

3. Hvad kan dagtilbuddene bruge den viden til – og hvordan 
ligner/adskiller skole og dagtilbud sig i.f.t. digitalt 
forældresamarbejde?
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Dobbeltblikket på det digitale samarbejde:

• Samspillet mellem skolens krav og familiens ressourcer og hverdagsliv

• På udkig efter hvad der ‘skal til’ for at følge med i og op på informationen
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Skolens forældrekommunikation:

• Daglig informationsstrøm: opslag, beskeder/mails og ugeplaner –
mange bække små…

• ”Husk!”: Skemaændringer, afleveringsopgaver, div. læringsaktiviteter, 
materialer, legetøj, ture, bøger, legegrupper, trivselsarrangementer 
m.m. – Forældre som ‘assistenter’ og ‘administratorer’

• Uforudsigelighed og grænseløshed
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Forældres forskellige forudsætninger og hverdagsliv:
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Jeg printer den ud om søndagen. Og 
hænger den op på en tavle […] En af os 

tjekker den altid om eftermiddagen, for at 
være sikre på, at de har lavet deres lektier. 

Og en af os tjekker den altid om 
morgenen, for at være sikre på, at de 

husker de ting, de skal til den dag […] Øve 
engelsk kan være noget, man kan gøre, 

mens man gør andre ting, så kan man sige: 
”Giv mig lige ugedagene [på engelsk] eller 
”Giv mig lige nogle farver!” […] Jeg synes, 

det er fint nok, at engelsklæreren lige 
husker os på at øve, så gør man lige det 

Elias’ mor, lang 
uddannelse, kernefamilie 
med 3 børn

Jeg har ikke tid, jeg har ikke så meget 
tid til at kigge og læse det hele. Nogle 

gange, jeg kan ikke forstå det 
hele…jo, jo, jeg læser nogle gange og 

jeg forstår nogle gange, men nogle 
gange det interesserer ikke […] eller 

jeg ved det ikke, jeg komme træt 
hjem, jeg gider ikke, jeg har IKKE lyst

Amirs mor, kort 
udannelse, alenemor 
til 2 børn
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Forældrenes involvering:

Illustration fra Fælles om forældresamarbejdet – en introduktion, inspirationskatalog fra Københavns Kommune 



Hvad gør digitalisering ved samarbejdet?

• Forskning i digital ulighed (fx Robinson et al. 2015, Van Dijk 2013): Digitale 
teknologier forstærker sociale forskelle og har ‘Matthæus-effekt’

• Medialiseringsteori: Digitale teknologier er ”moulding forces” (Hepp 2011), 
der ‘gør noget’ i sig selv

• Digitalisering ‘skruer op’ for tempoet og accelererer forældresamarbejdet
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Hvordan hænger det så sammen med dagtilbud?
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Hvad siger ledere, pædagoger, og forældre i dagtilbud?
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• Genkender: den daglige informationsstrøm og forældretyperne

• Men: samarbejdet i dagtilbud har stadigvæk det fysiske møde og den mundtlige 
dialog om barnet i centrum

• Kommunikationsbehov er desuden anderledes end i skolen: det handler mere 
om sovetider, sygdom, spisning, oplevelser…

• Dagtilbud har ikke skolens kommunikationskultur – men: informationsstrømmen 
vokser: madplaner, staveord, læringsaktiviteter, ugebreve, ‘dagens tekst’, fotos…



Hvad siger forskere?
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• Digital kommunikation fylder mere og mere – Pædagoger er generelt glade for 
digital kommunikation og bruger det digitale til at frigøre tid, til fagligt løft 
udadtil og til ‘dokumentation’ (Schmidt 2017) –

• Paradoks: At frigøre tid til kerneopgaven tager tid, og digital kommunikation kan 
skabe dilemmaer + besværliggøre den tætte dialog om barnet (EVA 2016)

• Tendenser til social ulighed og ‘Matthæus-effekt’ (fx Knauf 2016), 
ressourcesvage forældre hægtes af kommunikationen (fx EVA 2016) 



Tendenser i forældresamarbejdet
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• Øget statslig interesse for forældre som ‘ressourcer’: (tidlig) læring og 
skoleparathed (Dannesboe m.fl. 2018; Westerling m.fl. 2020)

• Intensivering af forældresamarbejdet i gang, større krav til forældres 
engagement, institutionens aktiviteter rykket mere ind i hjemmet (Westerling 
m.fl. 2020)

• Forældre er blevet mere spørgende/råd-søgende, ser pædagoger som eksperter, 
og tænker nu selv tidligt på skoleforberedelse (Schmidt 2017)
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Vil vi se samme (grænseløse) kultur som i skolen?



Opmærksomhedspunkter 
i.f.t. ‘den gode anvendelse’ af Aula:

• Den gode anvendelse kommer ikke af sig selv!

• Digital kommunikation kan både understøtte fagligheden og 
kerneopgaven - og frigøre tid til den – men kan også ‘løbe løbsk’ og skabe 
nye/andre problemer for både pædagoger og i forældresamarbejdet

• Forældreperspektiv(er) og ‘Matthæus-effekt’ må tænkes med fra starten 
– og indgå i anvendelsesstrategien



Hvor kan der tages fat?

• Tag et kig på dagtilbuddets digitale informationsstrøm (hvad sendes 

der ud, hvor meget og hvor ofte? Hvordan skriver I? Ekskluderer den?) 

– og lav retningslinjer for, hvad der skal kommunikeres digitalt om, 

hvor meget, og hvor ofte. Skab forudsigelighed i kommunikationen.

• Få input til jeres lokale anvendelsesstrategier fra forældrene – hvad 

har de brug for og ikke brug for? (og ikke kun dem i 

forældrebestyrelserne)

• Less is more! Som udgangspunkt bør kommunikationen være, så der 

ikke skal sorteres i den – så det vigtige ikke drukner i det uvigtige



Tak for opmærksomheden!
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Min ph.d.-afhandling har to kapitler om det digitale forældresamarbejde 
- den kan downloades på www.mariaakselvoll.dk

Spørgsmål efter mødet? Send mig en mail på maria@mariaakselvoll.dk

Find refleksionsslides til dagtilbud på: 
https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Slides-med-
refleksionsspørgsmål-dagtilbud-06-12-19.pptx

Find også inspiration og flere materialer på  https://aulainfo.dk/guide-til-
projektledere/inspiration-til-det-gode-skole-hjem-samarbejde/

mailto:maria@mariaakselvoll.dk

