
1 
 

Hvordan vi i barnehagen jobber for å motvirke biting, kloring, 

dytting og slåing 

HANDLINGSPLAN  

På avdelingene jobber vi mye med vennskap, og har et stort fokus på å skape best mulig 

relasjon mellom oss voksne og barna. Dette er en viktig ting i forhold til at barna selv skal 

kunne skape gode relasjoner med andre barn. Som igjen kan være forebyggende effekt for 

mobbing. Vi prøver å ha fokus på følelser, og snakke om disse, gjøre barna oppmerksomme 

på andres følelser, utvikle empati – slår noen, forklarer vi at den som blir slått får vondt og at 

dette ikke er greit. At da de skal være gode med denne de har slått. 

 

Små barn prøver på forskjellige måter å komme seg inn i lek. Når barn ikke føler seg forstått 

av andre barn og voksne kan de ofte utagere fysisk (barnet blir frustrert). Dette er helt normalt 

med små barn som vi har på småbarnsavdelinger i barnehagen. Vi voksne jobber veldig med å 

være i forkant av alt som skjer på avdelingen for å unngå biting, kloring, dytting eller slåing. 

Vi jobber med at alle barna skal være gode med hverandre hvis biting, kloring, dytting eller 

slåing dessverre skjer.  

 

Hva skjer egentlig når barn utagerer seg, og hva er årsaken? Og hva gjør vi? 

Når barn biter, klorer, dytter eller slår, er det som regel ingen lek. Det gjøres hardt og brutalt. 

Utfordringen er størst da dette gjelder små barn (under 3 år) som biter, klorer, dytter og slår. 

De har ofte ikke et godt utviklet verbalt språk. De som blir bitt, kloret, dyttet eller slått, kan få 

stygge merker og det gjør vondt for ofrene. Disse konsekvensene tenker ikke et barn over. 

Barnet kan finne på å utagere seg i løpet av det halve sekundet vi ser en annen vei.  

 

Årsaken til at barn utagerer seg kan være forskjellig fra barn til barn. Det er ikke alltid man 

finner en forklaring på hvorfor barn blir utagerende. De kan bite, klore, dytte eller slå 

tilsynelatende rent impulsivt. Ikke alle gjør det fordi de er aggressive, de kan være i godt 

humør og midt i leken 
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Vi observerer hva det er barn forsøker å uttrykke gjennom å bite, klore, dytte eller slå, er det 

en kjærlighetshandling? Eller en frustrasjonshandling fordi barnet føler det ikke blir forstått? 

Hvilke sammenhenger utagerer de seg i? Er det bestemte barn som blir bitt, klort, dyttet eller 

slått?  

 

Vi forsøker å gi de barna andre virkemidler. Vi sier til dem det er galt å bite, klore, dytte eller 

slå. Vi forteller at de må være gode mot det andre barnet i stedet, feks stryke ryggen, gi klem, 

kose. Vi hjelper dem også å gjøre seg forstått. Vi lærer også barn som ble blitt at de må si i fra 

til voksne.  

 

Det er viktig vi ansatte (og foreldre, familie og venner) ikke belønner barn som biter, klorer, 

dytter eller slår. Barn som biter skal tas ut av leken. I barnehagen må vi organisere ressursene 

våre, slik at en voksen er på barnet som er utagerende i en periode. Dette kan være vanskelig å 

få til, vi gjør så godt vi kan med de ressursene vi har.  

 

Handlingsplan overfor barnet som har blitt bitt/ klort  

• Gi barnet den omsorgen det trenger ut ifra sin alder. Trøst barnet, og si for eksempel: 

“Slik får hun/han ikke lov til å gjøre”, eller “Du vil ikke at hun/han skal gjøre slike 

ting”. Barnet skal føle seg forstått. Opptre rolig og sindig, uten sinne og ergrelse.  

• Kjøl ned bite-/ kloremerket med kaldt vann. Vannet lindrer, og barnet føler at det blir 

gjort noe med smerten.  

• Smør eventuelt huden med en desinfiserende sårrens.  

 

Handlingsplan overfor barnet som biter/ klorer 

De ansatte/pedagogisk leder observerer først, er det en årsak, et mønster osv.  

• Forklar barnet tydelig at du ikke vil at det skal bite/klorer. Vis gjerne barnet at du er 

streng/sint. Husk at også dette barnet trenger omsorg.  

• Vis barnet det bitemerket/ kloremerker det har forårsaket, og vis det det andre barnets 

smerte og gråt. Du må avpasse sin opptreden overfor barnet etter barnets alder og 

utvikling.  
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• Vis barnet at det å bite/ klore medfører konsekvenser: Ta eventuelt barnet ut av leken. 

Skjerme andre barn. 

• Forklar barnet hvordan det skal oppføre seg: “Du får ikke lov til å bite/ klore. Spør 

heller om du får lov til å være med på å leke”. 

• Unngå lange utgreiinger om det som har skjedd. 

• Dele barna i mindre grupper. 

• Sette en voksen på barnet som biter/ klorer. Dette kan være et helt nødvendig tiltak, 

men er samtidig krevende for resten av barnegruppen og ansatte.  

• For de minste barna: Evt. la barnet som biter bruke mer tutt i en periode dersom en ser 

at det har en effekt. Evt la barnet som klorer passe på at negler er klippet. 

• Vis litt ekstra omsorg og vis aldri nag til barnet. Det vil være formålstjenlig å iaktta 

barnet nøye for å finne ut av hvorfor barnet biter/ klorer - finn fram til barnets motiver 

for å bite/klore.  

 

Handlingsplan overfor foreldre til barnet som blir bitt/kloring 

• Fortell foreldrene at barnet er blitt bitt/kloret. Beklag hendelsen. Si deg lei for at dere 

ikke alltid klarer å forhindre at slikt skjer. Unngå å legge ut om hendelsen i det vide og 

brede, være forholdsvis kortfattet og effektiv.  

• Fortell foreldrene at det dessverre ikke er helt uvanlig at små barn biter/klorer 

hverandre.  

• Fortell aldri hvem biteren er.  

• formidle at barnehagen gjør det de kan for å følge opp, og hindre biting/kloring.  

 

Handlingsplan overfor foreldrene til bitebarn/klorebarn. 

• Fortell foreldrene at barnet deres biter. Unngå å opptre anklagende eller opprørt. 

Fortell dem gjerne om saken i sammenheng med at du forteller dem om andre ting 

vedrørende barnet. Fortell dem at det dessverre ikke er helt uvanlig at små barn biter 

hverandre, og litt om hva som kan være årsaken til biting/kloring.  

• Fortell hva som har skjedd og hva som er blitt gjort, og at episoden nå tilhører 

fortiden. 

• Dersom barnet ofte har et mønster med å bite/klore andre barn, må foreldrene også 

snakke med barnet om dette.  
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• Vis dem at du har forståelse for barnet deres, selv om du ikke godtar barnets oppførsel. 

Vis at du fortsatt har et godt forhold til barnet.  

• Foreldrene til barn som biter/klorer ofte, skal slippe å få en ny bite/klore-melding på 

bordet hver bidige dag. Sørg for å opprettholde den gode dialogen med foreldrene. 

Nevn bitingen/kloringen for dem en gang iblant.  

 

Handlingsplan overfor barnet som har blitt dyttet/ slått  

• Gi barnet den omsorgen det trenger ut i fra sin alder. Trøst barnet, og si for eksempel: 

“Slik får hun/han ikke lov til å gjøre”, eller “Du vil ikke at hun/han skal gjøre slike 

ting”. Barnet skal føle seg forstått. Opptre rolig og sindig, uten sinne og ergrelse.  

• Lindre hvor barnet har fått et slag, eventuelt dunket seg etter dytt 

 

Handlingsplan overfor barnet som dytter/ slår 

De ansatte/pedagogisk leder observerer først, er det en årsak, et mønster osv.  

• Forklar barnet tydelig at du ikke vi at det skal dytte/slå. Vis gjerne barnet at du er 

streng/sint. Husk at også dette barnet trenger omsorg.  

• Vis barnet det andre barnets smerte og gråt. Du må avpasse sin opptreden overfor 

barnet etter barnets alder og utvikling.  

• Vis barnet at det å dytte/slå medfører konsekvenser: Ta eventuelt barnet ut av leken. 

Skjerme andre barn. 

• Forklar barnet hvordan det skal oppføre seg: “Du får ikke lov til å dytte/slå. Spør 

heller om du får lov til å være med på å leke”. 

• Unngå lange utgreiinger om det som har skjedd. 

• Dele barna i mindre grupper. 

• Sette en voksen på barnet som dytter/slår. Dette kan være et helt nødvendig tiltak, men 

er samtidig krevende for resten av barnegruppen og ansatte.  

• Vis litt ekstra omsorg og vis aldri nag til barnet. Det vil være formålstjenlig å iaktta 

barnet nøye for å finne ut av hvorfor barnet dytter/slår - finn fram til barnets motiver 

for å dytte/slå.  

 

Handlingsplan overfor foreldrene til barnet som har blitt dyttet/ slått 
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• Fortell foreldrene at barnet er blitt dyttet/slått. Beklag hendelsen. Si deg lei for at dere 

ikke alltid klarer å forhindre at slikt skjer. Unngå å legge ut om hendelsen i det vide og 

brede, være forholdsvis kortfattet og effektiv.  

• Fortell foreldrene at det dessverre ikke er helt uvanlig at små barn dytter/slått 

hverandre.  

• Fortell aldri hvem som slår/dytter. 

• Formidle at barnehagen gjør det de kan for å følge opp, og hindre dytting/slåing. 

 

Handlingsplan overfor foreldrene til barnet som dytter/ slår 

• Fortell foreldrene at barnet deres dytter/slår. Unngå å opptre anklagende eller opprørt. 

Fortell dem gjerne om saken i sammenheng med at du forteller dem om andre ting 

vedrørende barnet. Fortell dem at det dessverre ikke er helt uvanlig at små barn 

dytter/slår hverandre, og litt om hva som kan være årsaken til biting/kloring.  

• Fortell hva som har skjedd og hva som er blitt gjort, og at episoden nå tilhører 

fortiden. 

• Dersom barnet ofte har et mønster med å dytte/slå andre barn, må foreldrene også 

snakke med barnet om dette.  

• Vis dem at du har forståelse for barnet deres, selv om du ikke godtar barnets oppførsel. 

Vis at du fortsatt har et godt forhold til barnet.  

• Foreldrene til barn som dytter/slår ofte skal slippe å få en ny bite/klore-melding på 

bordet hver bidige dag. Sørg for å opprettholde den gode dialogen med foreldrene. 

Nevn dyttingen/slåingen for dem en gang iblant.  

 

Hilsen Blåbær og Løvetann  

Stokkabarnehagene avdeling Stokkadalen 


