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Det siger FOAs medlemmer i dagplejen om grædebørn 
 

FOA har i perioden d 6.-18. august gennemført en undersøgelse om grædende børn 

(grædebørn) i dagplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 

 

Spørgsmålene blev stillet til de medlemmer i medlemspanelet, der står som dagplejere, og har 

oplyst, at de arbejder i dagplejen. Dette notat bygger på svar fra 247 dagplejere. 

Svarprocenten var 62. 

 

 

Hovedresultaterne fra undersøgelsen er: 

 

 Halvdelen af de medvirkende dagplejere har oplevet problematikken med grædende 

børn indenfor de sidste 3 år. Af disse er problemet blevet løst, eller er gået over for 7 

ud af 10. 

 

 Mere end 7 ud af 10 af de medvirkende dagplejere i undersøgelsen, der har haft et 

grædende barn indenfor de sidste 3 år, har oplevet at få hjælp til at løse problemet. 

Det kan fx være en ressourceperson eller tættere samarbejde med kolleger, der 

muliggør mere opmærksomhed på og omsorg for det grædende barn. 

 

 Det fremgår af dagplejernes svar på de åbne spørgsmål, at ekstra omsorg og 

opmærksomhed til barnet kan være en løsning på problemet særligt i samspil med en 

lavere belastning i form af færre børn eller en ekstra dagplejer. 

 

 

 

Svarene kan ses på de følgende sider. 
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Figur 1. Har du inden for de sidste 3 år haft et eller flere børn, der græd så meget, at 

det var uholdbart for enten dig, barnet eller de andre børn? 

 
Antal svar: 221 

 

Figur 1 viser, at halvdelen af de medvirkende dagplejere har haft et eller flere grædende børn 

inden for de sidste 3 år. 

 

Figur 2. Har du nævnt problematikken med det grædende barn/de grædende børn i 

medarbejderudviklingssamtaler (MUS) eller arbejdspladsvurderinger (APV) i løbet af 

de seneste 3 år? - Du kan vælge flere svar. 

Antal svar: 124 
Anmærkning: Spørgsmålet er kun stillet til dagplejere, der har haft et eller flere grædende børn indenfor de sidste tre 
år. 

 

Figur 2 viser, at lige over halvdelen af de dagplejere i undersøgelsen (55 %), der har haft et 

eller flere grædende børn indenfor de sidste 3 år, har nævnt problematikken til en 

medarbejderudviklingssamtale eller arbejdspladsvurdering.  

 

Det ses, at hver 3. dagplejer ikke har nævnt problematikken, mens 1 ud af 10 dagplejere i 

undersøgelsen ikke har deltaget i en medarbejderudviklingssamtale eller 

arbejdspladsvurdering i løbet af de seneste 3 år, og 1 ud af 10 dagplejere kan ikke huske om 

de har nævnt problemet. 
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Figur 3: I hvilken grad har du fået den hjælp og støtte af 

dagplejepædagogen/ledelsen, du havde brug for? 

Antal svar: 112 
Anmærkning: Spørgsmålet er kun stillet til dagplejere, der har haft et eller flere grædende børn indenfor de sidste tre 
år. 

 

 

Figur 3 viser, at 3 ud af 4 dagplejere, i nogen eller høj grad har fået den hjælp og støtte, de 

havde brug for. Hver 4. dagplejer har slet ikke eller i ringe grad fået den støtte, de havde brug 

for. 

 

 

Figur 4. Hvilken hjælp eller støtte ville du gerne have haft fra 

dagplejepædagogen/ledelsen i forbindelse med det grædende barn/de grædende 

børn? - Du kan vælge flere svar. 

 
Antal svar: 38 
Anmærkning: Spørgsmålet er kun stillet til de dagplejere der har svaret ”I ringe grad” eller ”Slet ikke” på spørgsmålet 
om, hvorvidt de fik den støtte af dagplejepædagogen/ledelsen, de havde brug for. 
 

De dagplejere i undersøgelsen, der i ringe grad eller slet ikke har fået den støtte, de havde 

brug for, er blevet spurgt, hvilken hjælp eller støtte de gerne ville have haft.  

 

Det ses, at 4 ud af 10 gerne ville have haft oftere besøg af dagplejepædagogen, mens 5 ud af 

10 gerne ville have haft en ekstra voksen til at aflaste. Samtidig ønsker 1 ud af 6 dagplejere et 

bedre samarbejde med forældrene. 

 

Der er syv dagplejere, der har andre forslag til hvilken støtte de ønsker sig, og heraf peger tre 

på en reduceret belastning i form af færre børn. 
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Figur 5. Blev problematikken med det grædende barn løst? 

 
Antal svar: 112 
Anmærkning: Spørgsmålet er kun stillet til de dagplejere, der har haft et eller flere grædende børn indenfor de sidste 
3 år. 
 
 

Af figur 5 fremgår det, at 3 ud af 4 dagplejere, der har haft et eller flere grædende børn 

indenfor de sidste 3 år, har oplevet, at problematikken blev løst og barnet holdt op med at 

græde. 15 procent af dagplejerne fik løst problemet ved, at barnet blev flyttet, og 1 ud af 10 

har stadig problemer. 

 

 

Medlemmernes svar på åbne spørgsmål 

De dagplejere der har haft et eller flere grædende børn indenfor de sidste 3 år, er blevet 

opfordret til at uddybe deres positive erfaringer med metoder, der har afhjulpet problemet 

med grædende børn. Den opfordring har 33 dagplejere fulgt, og her følger hovedtrækkene i 

deres svar. 

 

Mange peger på, at ekstra omsorg til barnet kan hjælpe til at løse problemet, særligt i samspil 

med aflastning så det bliver muligt at bruge ekstra tid til barnet. Det kan være i form af en 

ressourceperson, eller færre børn i en periode. En dagplejer skriver: ”Jeg synes, at man står 

så magtesløs, mens det står på. Men når man fortsætter med at vise kærlighed, omsorg og 

tryghed, så er det som om barnet på tidspunkt "opdager", at der ikke er noget at være utryg 

over. Jeg har lige nu et barn, som næsten ikke har villet slippe sin mor, når hun gik. Da hun 

vendte tilbage efter sommerferie, har der næsten ikke været problemer. Hun har måske 

alligevel savnet dagplejen.” 

 

En del af dagplejerne peger på, at positiv særbehandling kan være et godt middel til at øge 

barnets følelse af tryghed og derigennem løse problemet. Det kan fx være at lade barnet sidde 

ved siden af dagplejeren og give det ekstra opmærksomhed. 

 

En del af dagplejerne peger på, at et tættere samarbejde med kollegerne også kan medvirke 

til at løse problemet. ”Jeg har selv god erfaring med at gå sammen med mine kollegaer og lade dem 

tage hånd om de andre børn, så jeg selv kan bruge tid på grædebarnet.”. 

 

Endelig skriver en del af dagplejerne, at det kan hjælpe at lægge barnet i barnevogn eller 

sætte det i en høj stol, mens de andre børn sidder på gulvet, for på den måde at skabe 

tryghed. 
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Undersøgelsens metode 

 

Undersøgelsen om grædebørn i dagplejen var en del af en større undersøgelse, der også 

indeholdt emnerne Facebook og behovet for ledsagelse af alvorligt syge. Undersøgelsen er 

gennemført i perioden d 6.-18. august via forbundets elektroniske medlemspanel. 

Medlemmerne fik 1 påmindelse i indsamlingsperioden. 

 

De spørgsmål, der er afrapporteret i dette notat, er blevet stillet til de medlemmer, der i 

undersøgelsen har oplyst, at de arbejder i dagplejen, og som ifølge medlemspanelet har 

stillingsbetegnelsen dagplejer. I alt blev 400 dagplejere inviteret til den samlede undersøgelse. 

Af disse gennemførte 247 helt eller delvist undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 62. 

 

Svarene fra ikke-fuldt gennemførte er inkluderet i analysen interviews (der er tale om 9 ikke-

fuldt gennemførte interviews). Det er uvægtede svar, der ligger til grund for analysen i dette 

notat. Usikkerheden i undersøgelsen er større end normalt, idet den ligger på ca. ±10 procent. 

Spørgsmålene med få respondenter er behæftet med større usikkerhed grundet det lave antal 

respondenter.  Usikkerheden er størst, når antallet af respondenter er lavt. Figur 4 har det 

laveste antal svar (38), og en usikkerhed der svinger fra ±16 procent til ±18,5 procent. Dette 

skyldes, at dagplejere kun udgør en lille del af det samlede medlemspanel, samt at det kun er 

de dagplejere, der har svaret, at de ”I ringe grad” eller ”Slet ikke” fik den støtte de havde brug 

for, der har fået stillet spørgsmålet om ekstra hjælp eller støtte, som er vist i Figur 4. Således 

er der tale om en indsnævring af respondentgruppen i flere trin. 


