
Barn som biter 
 

Fra tid til annen opplever vi at barn biter andre barn i barnehagen. Vi ønsker derfor å komme med 

informasjon til dere foreldre om hvordan vi sammen kan møte disse barna på en best mulig måte, og 

også hvordan vi møter barna som blir bitt.  

Biting blant små barn er ikke unormalt, og kan ha mange årsaker. Barn som ikke har språk kan bruke 

bitingen til å uttrykke seg. Kanskje er barnet frustrert, sint, sjalu eller søker oppmerksomhet. Det kan 

også være situasjoner i hverdagen som gjør barnet urolig, f.eks. overgangssituasjoner som ryddetid 

eller påkledning. I disse situasjonene kan de gjerne miste oversikt eller ikke få oppmerksomheten de 

ønsker, og dette kan komme til uttrykk gjennom biting. Små barn kan også bruke biting som et 

uttrykk for å vise glede eller kjærlighet overfor andre barn – fordi de enda har et lite utviklet 

repertoar for å vise dette. Barn tilnærmer seg verden gjennom kroppen sin, og bruker munnen og 

tennene til å smake, kjenne og prøve seg frem – og noen ganger gjør de også dette på andre barn. 

Så hvordan møter vi barnet som biter på en god måte? Barnet trenger hjelp til å bryte denne 

atferden, og vi må handle i overensstemmelse med barnets alder og modning. Et lite barn har ikke 

forutsetninger for å forstå at andre får vondt når de biter.  Det er viktig å ikke reagere med sinne og 

oppstyr. En voldsom reaksjon fra de voksne gjør barnet forvirret, redd og sint, noe som igjen kan føre 

til at biteatferden faktisk øker. Barn vil gjerne samarbeide med voksne, og hvis vi møter barnet med 

vennlighet og omsorg, oppfatter de at vi er der for å hjelpe.   

Dette gjør vi her i barnehagen når barn biter: 

- Hvis det er et barn som biter gjentakende ganger, har vi tett oppfølging for å avverge nye 

bitesituasjoner. Vi observerer hvilke situasjoner som kan trigge barnet til å bite, for å kunne 

støtte og veilede barnet i disse situasjonene, og hjelpe med å finne andre 

handlingsalternativer. 

- Vi bruker rolig stemme og få ord for å forklare at det gjør vondt. Vi legger gjerne bare en 

hånd på panna til barnet når vi ser at det er på vei til å bite. Når barnet er i en stresset 

situasjon er det lite mottakelig for lange forklaringer, i tillegg til at det kan oppleve en 

skamfølelse. 

- Når skaden har skjedd, gir vi oppmerksomhet til barnet som har blitt bitt - trøster og gir 

trygghet.  

- Vi har et samarbeid med foresatte til barnet som biter, og til barna som blir bitt.  

 

 

 

 

 

 

 

Utarbeidet av Hellinga barnehage, november 2019. 


