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Hunden er det mest utbredte husdyret i den vestlige verden. 
Det er i dag over 500 000 hunder i Norge, og mer enn 1 million 
mennesker lever i husholdninger med hund. Nesten alle har en mening 
om hund. Barn har også et forhold til hunder, og lar seg lett engasjere 
når temaet dukker opp på skolen. Saklig og korrekt kunnskap om hunder 
er dermed viktig for alle, ikke bare for dem som velger å ha hund selv.

Mange voksne vet faktisk svært lite om menneskets beste venn. Hunden 
lever tett på oss, og kunnskap om hundens atferd er derfor viktig. 

Når barn lærer mer om og får være sammen med hunder, utvikles deres 
empatiske evner og respekten for dyr, naturen og andre mennesker 
øker. Å forholde seg til hunder gjør barn tryggere på seg selv og gir 
dem større mestringsevne i ulike situasjoner. Ved at barn lærer mer om 
hunder kan man også forebygge potensielle uheldige situasjoner. 

Norsk Kennel Klub (NKK) har derfor laget dette undervisningsopplegget 
som inneholder læringsaktiviteter for barn, samt godt bakgrunnsstoff 
for lærere. NKK ønsker at dette opplegget skal være et godt verktøy i 
arbeidet med å lære barn at dyr har egenverdi, følelser og behov. 

Sentralt i læreplanen for naturfag står blant annet at elevene skal utvikle 
kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Dyrevelferdsloven 
pålegger dessuten alle dyreeiere å ha nødvendig kunnskap om dyret 
de eier. Hunder og andre dyr er en naturlig del av mange barns liv. Selv 
om aldersgrensen for å eie dyr er satt til 16 år, er også yngre barn i daglig 
kontakt med familiens dyr og bør derfor ha grunnleggende kunnskap om 
deres atferd og behov. Jo tidligere barn lærer riktige holdninger og hvor-
dan man skal behandle dyr, desto større er sjansen for god sameksistens. 

 
Innholdet i heftet
Heftet inneholder tekster til elevene med tilhørende oppgaver. 
Til hvert kapittel er det også en lærertekst som gir mer utdypende 
informasjon til hvert tema.  

Gjennom tekstene og oppgavene blir elevene kjent med de viktigste 
sidene rundt hundehold og hvordan man forholder seg til hunder. 

NKKs ønske er at elevene skal få forståelse for hunders plass og 
rolle i samfunnet. Barn bør, fra de er små, bli bevisste på hunders 
egenverdi og behov slik at de tidlig lærer seg å behandle hunder 
og andre dyr med respekt. 

Lykke til!

HILSEN NORSK KENNEL KLUB,
HUNDEEIERNES ORGANISASJON

Hvorfor skal barn  
lære om hunder?
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Oppgaver
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En hund kan  
være en god venn
• Den er en lekekamerat.
• Den liker å holde deg med selskap når du skal ut på tur,  

selv om det regner og ingen andre vil.
• Du kan fortelle den alt, og den forteller det aldri videre til noen.
• Den kan trøste deg hvis du er ensom og lei deg.

1. Finn andre måter en hund kan være en god venn på.
2. Har kanskje besteforeldrene dine eller noen andre du kjenner en hund? 

Hvordan er den en venn for dem? 
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Oppgaver

2
Du kan gjøre mye  
morsomt med hunden
• Mange liker å gå tur med hunden sin i naturen. I skogen kan du lære hunden din å plukke 

blåbær eller lete etter sopp. 
• Hunden kan lære å bære ting i en liten sekk som er festet over ryggen. Dette kalles kløv.  

I sekken kan du putte noe av det du har med på tur. 
• Noen trener hundene til å gå pent i bånd eller sitte og stå på kommando.  

Blir dere veldig flinke, kan du og hunden være med i lydighetskonkurranser. 
• Noen liker å lære hunden å bruke nesen sin til å finne ting de har mistet eller folk som  

har blitt borte. De flinkeste hundene leter etter folk i snøras eller syke dyr i skogen.  
• De fleste hunder er veldig spreke og spretne. Du kan lære hunden å hoppe over hinder,  

gå slalom eller gå gjennom tunneler. Dette kalles agility. 
• Liker du og hunden din å løse forskjellige oppgaver sammen, er rally-lydighet en god  

aktivitet. Dere går gjennom en løype full av øvelser som er ulike fra gang til gang. 
• Noen hunder kan springe veldig fort. De kan løpe om kapp på en bane, akkurat som  

travhester. Dette kalles lure coursing. 
• En annen fartsfylt sport er flyball. Her skal hunden hoppe over tre hindere for å hente  

en ball og løpe tilbake samme vei. 
• Du kan også kaste frisbee med hunden. 
• Noen hunder er sterke og raske og kan drive med det som kalles hundekjøring.  

Om vinteren kan de trekke pulk eller slede, om sommeren kan de trekke folk på sykkel.
• Noen lærer hunden sin å gjøre mange triks slik at du kan opptre sammen med hunden til 

musikk. Dette kalles freestyle, noen kaller det også å danse med hunden. 
• Noen hunder er veldig glad i vann og er gode svømmere. Har du en slik hund, kan du lære 

den å hente ting i vannet og redde folk fra å drukne. 
• Noen liker å stelle med hunden sin og få den så pen at den kan vinne premier  

på hundeutstilling.

1. Hvorfor tror du folk finner på så mye sammen med hunden sin?
2. Velg en eller flere av hundeaktivitetene og finn ut mest mulig om den.  

Kanskje kjenner du noen som har en hund de trener med?  
Kanskje det er en hundeklubb der du bor?
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Oppgaver

3

Det er nyttig å ha 
hund hvis du er jeger
• Hunder kan finne skadede dyr i skogen, slik at de ikke skal ha det vondt.  

En slik hund kalles en ettersøkshund. 
• Hunden kan hente dyret jegeren har skutt. Det kalles å apportere.  

Noen ganger må hunden svømme for å hente fugler i vann, andre ganger må den  
finne dyret blant trær og busker. 

• Hunden kan hjelpe jegeren å finne rype. De lukter fuglen på lang avstand og stopper  
opp for å vise jegeren hvor fuglen er. Dette kalles for stand. 

• Hunden kan finne spor etter elg eller rådyr og lede jegeren fram til dyret. Dette er en 
oppgave for elghunder eller rådyrhunder.

• Hunden kan finne dyr som gjemmer seg i hi og huler i jorden. Slik hund kalles for hihund. 
• Hunden kan finne hare og bjeffe slik at jegeren hører hvor haren er. Dette er en oppgave 

for harehunder.

1. Hvorfor tror du man jakter på dyr når man kan kjøpe kjøtt i butikken?
2. Hvorfor er det viktig at vi har hunder som finner dyr som er blitt påkjørt eller er syke? 
3. Kan du finne ut hvilke raser som brukes til de ulike oppgavene? 
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Oppgaver

4

Hunden kan  
være en hjelper
• En hund kan trenes opp til å vise eieren veien og føre ham utenom alt som  

er farlig dersom han ser veldig dårlig eller er blind. 
• En hund kan trenes opp til å hjelpe eieren med å bære, hente og plukke opp ting. Hunden 

har disse oppgavene fordi eieren sitter i rullestol eller har vanskelig for å bevege seg. 
• En hund kan hjelpe barn som synes det er skummelt å lese høyt for andre. Hunden kan 

sitte ved siden av og høre på, i stedet for folk. På den måten lærer barn å lese bedre. 
• En hund kan være til støtte for dem som er gamle eller syke. Hunden holder dem med  

selskap og gjør hverdagen bedre fordi de har noen å kose med. 
• En hund kan trenes opp til å hjelpe døve og tunghørte mennesker. Når telefonen ringer  

eller når det ringer på døren kan hunden varsle eieren sin.
• Noen hunder bor i fengsel. Ikke fordi de har gjort noe galt, men fordi de gjør  

hverdagen til de som sitter i fengsel bedre. Fangene lærer seg å være snille mot  
andre ved å passe på hundene.

Hva kaller man de ulike «yrkene» hundene har?



Hunden, menneskets beste venn » Norsk Kennel Klub   11



12  Hunden, menneskets beste venn » Norsk Kennel Klub

5

Mange hunder  
har en egen jobb
• Noen hunder jobber på tollstasjoner og på flyplasser. De er opplært til å finne ting  

som er forbudt å ta med seg inn til Norge, som narkotika og store mengder penger. 
• Noen hunder kan finne sprengstoff. De brukes til å søke etter bomber og miner. Ofte jobber 

de i land hvor det har vært krig og miner i jorda skal ryddes bort slik at ingen skader seg.
• Noen hunder kan finne folk som er blitt tatt av snøras og ligger fast under snøen. Disse  

hundene kan også være trent til å finne folk i bygninger som har rast sammen etter jordskjelv. 
• Noen hunder er opplært til å hjelpe politiet med å finne kriminelle. Hundene kjenner igjen 

lukten etter menneskene på bakken og kan følge hvor de har gått. 
• Hunder kan brukes til å finne folk som har gått seg vill i skogen eller på fjellet. 
• Noen hunder passer på hus og bygninger sammen med en vakt slik at ingen skal  

kunne bryte seg inn. 
• Noen hunder er trent til å hjelpe brannfolk. Hundene kan lukte hvor brannen startet,  

slik at det er lettere å forstå hva som har skjedd. 
• Noen hunder hjelper bøndene når de skal hente hjem sauene fra beite.  

De er trent til å samle sammen saueflokken og lede den i riktig retning.

1. Hva kalles disse ulike hundeyrkene?
2. Hvorfor tror du man trener hunder til å gjøre slike ting? 

Oppgaver
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6
Kan hunder snakke?  

Hvordan ser du ut i ansiktet når du er nysgjerrig? 
Har du sett en hund som er nysgjerrig? Hvordan ser den ut? 
• Ørene er løftet framover
• Øynene er åpne og ser på det den er nysgjerrig på
• Munnen er ofte åpen og tungen stikker ut
• Hele kroppen er fremoverbøyd, og hunden kan vifte forsiktig på halen

Hvordan ser du ut i ansiktet når du er sint? 
Har du sett en hund som er sint? Hvordan ser den ut?
• Ørene ligger stramt bakover eller står rett opp og peker fremover
• Hunden stirrer
• Munnen er  snurpet sammen 
• Hunden kan vise tenner
• Noen hunder knurrer 
• Hunden reiser bust og halen dirrer
• Hunden er stiv i kroppen, spent og klar til å kaste seg frem og forsvare seg 

OppgaverSe på tegningene på motsatt side. 

Hvis den øverste gutten hadde sagt:  
"Jeg er sint på deg", ville du trodd ham da?  
Hvorfor ikke? Fordi han smiler? Det samme gjør hunden. 
Se, ørene ligger bakover, øynene er lett knepet sammen og munnen dratt opp- og bakover.

Hvis den neste gutten hadde sagt: "Jeg er så glad", ville du trodd ham da?
Hvorfor ikke? Fordi ansiktet hans ser redd ut? Det samme gjør ansiktet til hunden. 
Hodet er senket, øynene er nesten lukket igjen, ørene ligger enda strammere bakover 
enn da den var glad, og munnen er dratt stramt bakover.  

Både vi og hunder kan snakke med mer enn ord. Det kaller vi kroppsspråk. 
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Husk!
Vi er flinkere enn hunder til å forstå ord, men hunder er  flinkere enn oss til å forstå kroppsspråk. Derfor må vi tenke på hva vi sier med kroppen vår når vi skal snakke med hunder.
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7

Oppgaver

Hundens kroppsspråk
Både mennesker og hunder snakker med kroppen. Vi mennesker bruker mange ord  
når vi snakker med hverandre. Men måten vi beveger oss på, måten vi står på,  
bruker ansiktet og hendene, hjelper oss å forstå hverandre. 

Hunder bruker nesten bare kroppen når de skal snakke med hverandre og med oss.  
Noen mennesker syns hunder er skumle, men det er ofte fordi de ikke forstår hva hunden sier.  
Derfor må vi lære å forstå hundespråket. 

Litt om hundespråk: 
• Hunder som hopper opp er som regel bare glad for å se deg. Syns du det er ekkelt,  

snu deg med ryggen til og stå helt i ro. Da skjønner hunden at du ikke er interessert.
• Hunder som kommer løpende vil vanligvis bare leke. Dersom du løper vekk fra den,  

og kanskje til og med skriker, tror hunden du er med på leken og vil løpe etter deg.  
Vil du ikke leke, stå i ro, snu deg vekk, da vil hunden forstå at du ikke er interessert.

• Hunder liker ikke å bli klemt eller at du henger over den. På hundespråket betyr dette  
at du er skummel og farlig. 

• Hunden som spiser eller sover vil ikke bli forstyrret. På hundespråket er det uhøflig å  
forstyrre hverandre når man spiser eller sover, og hunden kan derfor bli sur på deg. 

1. Kan du snakke med kroppen? Hva kan du si uten å bruke ord? 
2. Kan du tenke deg hva hundene på bildene sier?
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8

Å hilse på hunder
Hvordan hilser du pent på en hund?

• Har du fått lov fra eieren, sett deg på huk slik at du ikke skal virke stor og  
skremmende, samme hvor stor hunden er. 

• Se vekk, ikke se hunden inn i øynene. Hunden tror du er sint når du stirrer på den. 
• Strekk forsiktig og lavt fram hånden med håndflaten opp, så hunden kan komme 

fram og snuse om den vil.
• Når hunden kommer bort, strekker du ut hånden under haken på den og  

klapper den på kinnet eller brystet. 
• Dersom hunden ikke velger å komme bort til deg, må du respektere dette.  

Ikke tving deg på hunden. 
• Merker du at hunden er veldig leken og hopper og spretter når du har satt deg 

ned på huk og strekker fram hånden, har den kanskje ikke lært å hilse pent på 
folk ennå. Dette er noe også hunder må lære på samme måte som vi mennesker 
lærer hvordan vi oppfører oss når vi møter hverandre. 

• Har ikke hunden lært å hilse, kan du reise deg sakte opp før hunden kommer  
inntil deg og snu ryggen til den slik at den roer seg. Hunder som er veldig ivrige 
kan du kanskje la være å hilse på, eller du kan vente til en annen gang. 

Hva oppfatter hunden som uhøflig? 

• Når vi løper mot den, bråker, roper og skriker. Det virker skremmende.
• Når vi stirrer på den, for det gjør hunder bare når de skal se truende ut.
• Når vi smiler med åpen munn og viser tenner. Da kan hunden tro at vi er sinte.  

Hunder viser tenner for å skremme vekk det de tror er farlig. 
• Når vi bøyer oss over den. Da ser vi store ut, og virker truende.
• Når vi strekker hendene frem for å klappe hunden på hodet.  

Da ser ikke hunden hva som skjer, og kan bli skremt. 
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Du må alltid spørre eieren om lov før  du hilser på hunder – fordi ikke alle hunder er vant til barn, og derfor er usikre på hvordan de skal hilse. 

Du må aldri gå bort til hunder som  står bundet – siden du og hunden ikke kjenner  hverandre, vet ingen av dere hvordan den andre vil reagere. En hund som står i bånd kan føle at det er skummelt når folk kommer bort til den fordi den er alene uten eieren, og ikke kan komme seg vekk hvis den blir skremt. 

Husk!
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1
Oppgave

er glad i hunder, men han har ikke lært like mye som 
dere om kroppsspråk, så han løper mot hunden mens 
han roper og ler. Det er ikke så lurt, vet du hvorfor? 

derimot, som gjerne vil at hunden skal komme til henne 
og hilse på, setter seg ned, snakker til den og rekker 
fram hånden. Kan du forklare hvorfor det er smart?

er redd hunder og skriker og strekker armene i været. 
Hunden syns det ser spennende ut og vil gjerne hoppe 
opp for å se hva hun har i hendene. Å lage høye lyder 
og strekke armene opp er derfor ikke så lurt når du 
ikke vil at hunden skal komme bort til deg. 

vil ikke at hunden skal komme bort til ham. Han har 
lært hva han skal gjøre, og snur derfor ryggen til den 
og holder hendene i ro, enten bak ryggen eller i  
lommen. Hva sier gutten med kroppen sin da? 

er så redd at han løper sin vei mens han skriker. Da 
springer hunden etter. Hvorfor tror du den gjør det?

Hvem gjør rett og hvem gjør galt på bildet?

Hunden har ikke gjort noe galt. Den er glad og vil leke. 
Eierne til hunden har gjort noe galt ved å la den 
få løpe fritt på lekeplassen.
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Elevoppgaver: 

• Kjenner du noen som er redd hunder?
• Hvorfor er de redde for hunder?
• Hva kan folk gjøre for å slutte å være redd for hunder?
• Hva skal dere gjøre om dere møter en løs hund? 
• Er det noen i klassen som er veldig glad i hunder? 
• Leker du ofte med hunder? Kan du fortelle de andre i klassen om hvordan dere leker?  

Hvem gjør rett og hvem gjør galt på bildet?
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9

Hundens behov
• Mange barn ønsker seg hund, men vet ikke hvor mye jobb det er å ha en hund. 
• Det finnes mange forskjellige raser, og alle trenger å bli tatt vare på på sin spesielle måte. 
• Man har ikke lov til selv å eie en hund før man er 16 år, så det er viktig at de voksne i din 

familie vet hva det betyr å ha hund.

Forestill deg at dere skal kjøpe en hund og du skal hjelpe 
familien med å finne informasjon. Finn en rase du liker og finn ut hva den trenger. 

Her er noen stikkord for å hjelpe deg med oppgaven:
• Mosjon
• Pelsstell og annet stell
• Mat og drikke
• Oppdragelse og trening 
• Utstyr 

Oppgaver
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De aller fleste land har sine nasjonale raser som man med stolthet har avlet fram gjennom 
lang tid. Hundene symboliserer nasjonens historie og kultur, og henger tett sammen med 
nasjonenes tradisjonelle levemåte innen gårdsbruk, husdyrhold og jakt. Slik oppsto blant 
annet gjeterhunder, vakthunder og de forskjellige jakthundrasene. 

Norges sju nasjonale hunderaser er en viktig del av vår kulturarv. Dessverre står de fleste av 
rasene i fare for å bli utryddet.  De tre harehundrasene hovedsakelig fordi harejakten ikke er så 
populær som den en gang var, og fordi de norske rasene har fått konkurranse av utenlandske 
raser. Lundehunden har mistet sin opprinnelige oppgave fordi jakt på lundefugl ikke lenger 
er lov, men man forsøker likevel å bevare rasen. Buhunden og de to elghundrasene har svingt 
i popularitet. Av de to elghundrasene er det i dag flest av den grå varianten.

Våre norske hunderaser

Norsk elghund grå
Dette er kanskje den mest kjente, norske hunderasen. 

Norsk Kennel Klub har hatt den i sin logo siden oppstarten 

i 1898. Man kan dokumentere funn av hunder som ligner 

dagens elghund mange tusen år tilbake i tid. Denne hunden 

kan brukes til mye forskjellig, en dyktig jakthund – særlig på 

elg og bjørn – med gode samarbeidsegenskaper. I dag er 

norsk elghund grå også en fin og svært trofast familiehund.

Norsk elghund sort
Den svarte elghunden er også en uredd og psykisk 

sterk jakthund. Samtidig er den kjent for å være rolig 

og hengiven og knytte seg sterkt til familien. Rasen har 

eksistert siden midt på 1800-tallet og har utviklet seg 

fra lokale spisshundraser i grensetraktene mellom 

Norge og Sverige. 

Dunker
Dunkeren har fått navnet sitt fra rasens opphavsmann, 

kaptein Wilhelm Conrad Dunker, og har eksistert som rase 

siden tidlig på 1900-tallet. Den er kjent for å være en god 

harejeger, og er en hardfør og robust hund med et svært 

godt gemytt. Dunkeren har sterke nerver og er veldig 

omgjengelig og tillitsfull.
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Haldenstøver
Som navnet tilsier har denne rasen sin opprinnelse fra 

Halden i Østfold. Haldenstøveren er en god jakthund 

med bra jaktlyst og et vennlig vesen. Rasen beskrives 

som en fin kombinasjon av jakt- og familiehund, og skal 

være lett å lære opp. Denne rasen er også gammel og 

oppstod mot slutten av 1800-tallet.

Hygenhund
Hygenhunden er oppkalt etter prokurator Hans 

Fredrik Hygen, og ble egen rase tidlig på 1900-tallet. 

Hygenhunden er en dyktig harehund med et vennlig 

gemytt, og har mye til felles med dunkeren, både i 

opphav og egenskaper. Utseendemessig er de likevel 

ulike. Hygenhunden er også en god familiehund. 

Norsk buhund
Norsk buhund regnes for å være en direkte etter-

kommer etter hundene til de første bosetterne her i 

landet. Navnet «buhund» har den fått fordi den opp-

rinnelig er en gårds- og gjeterhund som ofte holdt til 

i fjøset om natten og ble sendt med buskapen som 

gjeter på beite om dagen. Dette er en rase som lærer 

fort og brukes til mye i dag. Buhunder er trivelige og 

gode familiehunder, og er som regel trofaste. 

Norsk lundehund
Norsk lundehund er en eldgammel rase som ble brukt til 

jakt på sjøfugl. Det finnes over 400 år gamle beskrivel-

ser av lundefuglfangst med hund. Lundehundenes kropp 

er svært spesiell i forhold til alle andre hunderaser. De 

har seks tær på alle fire bein, de ytre ørene kan foldes 

sammen og skulderleddet er utformet slik at forbeina kan 

føres rett ut til siden, mens nakkeleddets fleksibilitet gjør 

at hunden kan bøye hodet bak på ryggen. 
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Lærerdel
På de neste sidene følger informasjon til læreren,  
svar på oppgaver med mer.

Hunden er en naturlig del av samfunnet vårt. I Norge 
er det mer enn 500 000 hunder, og mange av dem 
lever i barnefamilier. Dette viser at hunder utvilsomt 
har positiv innvirkning på barns oppvekst og utvik-
ling. Forskning viser at barn som lever med hund ofte 
har mer empati og bedre selvfølelse enn andre barn. 

Mange faktorer viser at hundehold har positiv innvirk-
ning på helse og trivsel, både psykisk og fysisk, hos 
voksne og barn. Hundehold gir eierne mulighet til å 
vise kjærlighet, hengivenhet og kameratskap. Sam-
tidig krever hundeholdet aktivitet og mosjon, hvilket 
bidrar til bedre fysisk helse. 

Ved å klappe eller bare være sammen med hunder, 
frigjøres hormonet oksytocin. Hormonet er popu-
lært kalt ”feel-good-hormonet” og fører til lavere 
stressnivå, mindre angst og depresjon og generell 
velvære. Hunden representerer en trygghet, gir eieren 
en følelse av å være betydningsfull og har en positiv 
virkning på selvbildet.

Dessuten viser forskning at samvær med hunder gir 
lavere blodtrykk. Hundeeiere har derfor, i henhold til 
forskningen, større sjanse til å overleve et hjertein-
farkt enn de som ikke har hund. 

Hund som terapi
Hunder har vist seg å være ypperlige terapeuter i 
mange sammenhenger. Når det gjelder barn, brukes 
hunder for eksempel som hjelp ved at den er en ukri-
tisk tilhører når barn med lesevansker leser høyt. 

Hunder brukes for å bygge opp selvfølelse, empati og 
ansvarsfølelse hos barn som har opplevd omsorgs-
svikt. Ved å ha hund i klasserommet har det også vist 
seg at utagerende elever blir roligere. 

Hvorfor er det bra å ha hund?
Autistiske barn har vist seg å reagere positivt og bli 
mer utadvendte ved å ha kontakt med hunder. 

Den samme virkningen har hunder vist seg å ha på 
innsatte i fengsler. I dag er flere innsatte fôrverter for 
blant annet forsvarets hunder, og tar vare på valper 
fram til de er gamle nok til å starte opptrening. 
I eldreomsorgen brukes hunder til både opptrening, 
rehabilitering og som selskap. Det har vist seg at hun-
der motiverer de eldre til trening, samtale og engasje-
ment. Ved å gå tur med hunden eller mate den blir de 
eldres hverdag betydningsfull. Hunder gir ubetinget 
kjærlighet og gjør at de eldre får livsgnisten tilbake. 

Hund og allergi 
Tidligere har man trodd at hund i familien øker risi-
koen for at barn kan utvikle allergi, men forskning 
fra Sverige viser faktisk det motsatte. Å ha hund i 
familien fra barna er små ser ut til å minske risikoen 
for både astma og allergi. 

Fokuset på allergiproblemer i forbindelse med hund 
og barn har vært stort, men å være allergisk og ha 
hund er ikke en umulig kombinasjon. Man bør likevel 
avveie og vurdere hva som er mulig. 

Allergien er ofte individuell, og flere allergikere klarer 
å finne en hunderase de kan leve med. De fleste tror 
at om hunden har en viss pelsstruktur, er risikoen for 
allergi mindre, men de fleste er faktisk ikke allergiske 
mot hundens pels, men hundens hudavfall og kropps-
væsker. 

Ønsker man seg hund og er allergisk, kan man prøve 
seg fram ved å passe hunde(r) av de(n) rasen(e) man 
kan tenke seg å ha. Dette bør selvsagt gjøres i sam-
råd med lege. 
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Lærerdel
En hund kan være en god venn

Du kan gjøre mye morsomt sammen med hunden

Denne innledning bør brukes for å fortelle om hundens 
verdi i menneskenes hverdag. Øvelsen skal lære barn om 
nærhet og de gode følelsene man får av å være sammen 
med en hund. Tanken er at barn skal finne ulike situasjoner 
der hunden fremstår som en god venn.  

Forskningen har vist at mennesker ved å klappe hunder 
får lavere blodtrykk og kroppen produserer oxytosin, det 
såkalte ”feel-good-hormonet”. Hundeeiere har ofte også 
bedre helse enn resten av befolkningen, takket være dag-
lige rutiner med tur og mosjon. 

Å kommunisere med noen som ikke snakker kan gjøre oss 
bevisste på og følsomme overfor alle kroppsuttrykk som 
kan avsløre følelser, tanker og ønsker. 

I denne oppgaven kan elevene for eksempel skrive en kort 
tekst om den hundesporten de velger. De kan også ha 
fremføring for resten av klassen. 

Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper. Hvis du 
som lærer kjenner noen i nærmiljøet som driver aktivt 
med hund, inviter dem gjerne til å snakke om dette. Ikke 
alle hundesportene er like utbredt i Norge, for eksempel 
er det få som driver med flyball og frisbee. 

Formålet med oppgaven er å vise at hund og eier kan fin-
ne på mange forskjellige morsomme aktiviteter sammen. 
Man får et nært forhold til hunden og man får mer respekt 

Fasit
Å få mulighet til ta vare på noen er en trening som kan 
være nyttig senere i livet.  
Hunden har vist seg å ha stor nytte for barnevernsbarn, 
nettopp fordi den kan være en fortrolig venn som skaper 
tillit barna ofte mangler i møte med mennesker. Den har 
også sterk tilstedeværelse, og er en venn uten forbehold. 
Når barn lærer å forstå dyr, kan de bruke lærdommen til å 
forstå andre mennesker bedre også

Eksempler på svar på oppgaven
Hunden er god og myk å klappe.
Man kan kaste pinner eller baller til den.
Man kan lære den ting, triks og forskjellige øvelser. 
Hunden kan sitte i sofaen og se på TVen sammen med oss. 
Hunden er alltid veldig glad når man kommer hjem fra skolen.

for hva hunden kan lære. Man må også lære seg hunden å 
kjenne og jobbe på dens premisser. 

Hunden er ikke skapt for å stå alene i hundegården el-
ler bundet fast ute hele dagen, den er et flokkdyr og et 
sosialt vesen. Ved å innlemme den i vår hverdag med en 
slik aktivitet, er man med på å dekke dens behov. Dette 
utdypes ytterlige i kapittelet om hundens behov. 

NB: Når det gjelder pkt 10, er det viktig å understreke at 
for å drive med hundekjøring med hund og sykkel trenger 
man en spesiallaget sykkel, ikke vanlig sykkel! Barn bør 
absolutt ikke forsøke dette med egen sykkel og hund.

Det er nyttig å ha hund hvis du er jeger
Formålet med denne oppgaven er å lære barna om 
jakthundens nytteverdi, både før i tiden og nå. Jakt er 
en gammel tradisjon i Norge og er en del av den norske 
kulturen. Tidligere har man jaktet hovedsakelig med mat-
auk som formål. Flere hunderaser er avlet frem som rene 
jakthunder. I dag har ikke jakten den samme funksjonen, 
og rasene har derfor ikke lenger den rollen de var tiltenkt. 
Jakt er fremdeles en viktig aktivitet for mange eiere av 
jakthunder. Rasenes egenskaper opprettholdes også ved 
deltakelse på jaktprøver. 

Alle som vil jakte storvilt må ha en hund som er trent til å 
følge spor etter påskutt dyr (ettersøkshund). Man trenger 
også ettersøkshund for å finne skadet vilt etter påkjørsel 
og i situasjoner hvor det er fare for spredning av sykdom 
(for eksempel reveskabb). Hundener en hjelper ved planlagt 
stammeregulering for blant annet elg og gaupe, for å finne 
dyrene. 

Jakt som tema kan brukes som utgangspunkt for disku-
sjon om etiske verdier. 

Fasit:
Ettersøkshund: Alle hunder kan i utgangspunktet bru-
kes, siden luktesansen er velutviklet. De vanligste raser er 
dachs, elghunder og retrievere/spaniels. 
Apport: Raser som ofte brukes er labrador og golden 
retriever (retriever betyr en som henter på engelsk).
Rype: Det er ofte settere og pointere som brukes til det.
Elg: Vår nasjonalhund, norsk elghund (grå og svart), er 
den som oftest brukes til det.
Hi: De mest brukte hundene til det er dachs og enkelte 
terrierraser (for eksempel tysk jaktterrier, parson russell 
terrier, jack russell terrier) 
Hare: De mest brukte hundene til det er beagle, støver 
og drever. Norges nasjonale raser dunker, hygenhund og 
haldenstøver er også harehunder.
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Mange hunder har en egen jobb

Kan hunder snakke?

Hundens kroppsspråk

Elevene kan finne svarene ved å søke på internett eller ved å 
diskutere. 

Teksten brukes til å snakke om hvor viktig hunden er for 
samfunnet. Arbeidet utøves av hunder fordi vi mennesker 
ikke har like gode sanser og ikke kan gjøre disse oppgavene 
uten hjelp.

Oppgaven kan brukes til å snakke om sansene hos hun-
der og andre dyr, og hvor avhengig vi er av hunder i visse 
arbeidssituasjoner. 

Denne oppgaven bør brukes sammen med neste. Formålet er å formidle at hunder kommuniserer med kroppsspråk.  
Ved å forstå hundens språk kan man unngå uheldige situasjoner. Barn må lære at hunder ikke forstår menneskespråk og 
at vi mennesker har et ansvar for at misforståelser ikke skal oppstå. 

Oppgaven kan brukes til å snakke om kroppsspråk, både 
hos mennesker og dyr. Forholdet mellom hund og barn/
mennesket er avhengig av at vi respekterer hunden og dens 
behov. Uheldige situasjoner oppstår fordi vi ikke forstår hver-
andre og forventer at hunden ubetinget forstår vårt språk 
uten at vi har prøvd å sette oss inn i deres. 

Barn har en tendens å tenke på hunder som venner, og kan 
derfor handle deretter. Dermed er det viktig at barn forstår 
forskjellen på menneskevenner og hunder. Barn må lære at 
hunder sier i fra når de vil være i fred. Det kan være viktig å 

Hunden kan være en hjelper
Elevene kan finne svarene ved å søke på internett eller ved å 
diskutere. 

Oppgaven kan brukes til å snakke om menneskets egenver-
di, mestring, selvtillit og behov for å klare seg selv. Funk-
sjonshemmede eller mennesker med nedsatt funksjonsevne 
kommer seg ut i arbeidslivet og kan leve et fullverdig liv ved 
hjelp av sin hund. Brukerne selv mener at hjelpehundene 
har gitt dem et nytt liv og større frihet fordi de ikke lenger 
har like stort behov for hjelp fra pleiere, hjemmesykepleie og 
liknende. Dessuten sparer dette samfunnet for store beløp 
fordi brukerne av hjelpehund kommer ut i arbeid, samtidig 
som de i mindre grad har behov for helsetjenester. 

For å få et godt innblikk i hvordan det er å leve med en 

hjelpehund, kan en bruker av hjelpehund inviteres til klas-
sen for å fortelle om sin hverdag. Dette kan også bidra til 
større aksept i forhold til at mennesker er forskjellige og har 
ulike behov for hjelp. Samtidig viser det nytteverdien av en 
hjelpehund i praksis. 

Det finnes også hunder som kan varsle epileptikere og dia-
betikere om et forestående anfall. 

Fasit:
1. Førerhund. Se også www.blindeforbundet.no 
2. Servicehund. Se www.servicehund.org 
3. Lesehund
4. Terapihund
5. Hørehund
6. Hunder i fengsel har ikke noen spesiell ”arbeidstittel”. 

Poenget er å lære de innsatte struktur, ansvar og empati. 

Hunder kan også trenes opp til å finne for eksempel råte i 
telefonstolper og hus, finne lik, lukte kreft, oljesøl og falske 
DVDer som smugles inn til landet. 
 
Fasit:
1. Tollhunder (narkotikahund, pengehund) 
2. Minehunder/bombehunder
3. Redningshunder/lavinehunder
4. Politihunder (sporhunder)
5. Sporhunder/redningshunder
6. Vakthunder
7. Brannhunder
8. Gjeterhunder

lære barn å gjenkjenne hundens stressignaler. 

Et viktig poeng som er verdt å merke seg, er at barn er lave 
og lettere kan komme i øyenhøyde med hunden. Å bli sett 
direkte i øynene eller bli stirret på, kan av hunden bli oppfat-
tet som en trussel – dette er noe mange ikke er bevisst på, 
verken barn eller voksne. 

Atferd som gjesping, slikke seg om munnen, snu på hodet 
eller kroppen, eller å plutselig klø seg, kan indikere at hun-
den føler seg utilpass. Dette gjelder også logring, spesielt 
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dersom en hund logrer samtidig som den viser noe av den 
ovennevnte atferd! Det er naturlig nok individuelle forskjeller 
mellom hunder og deres oppførsel overfor barn. Hvorvidt de 
er vant til å omgås barn har også betydning. 

En hund vil forsøke å si ifra dersom den mistrives med 
situasjonen. Dersom den ikke kommer ut av situasjonen eller 
barnet fortsetter med atferden, vil hunden sende stadig ster-
kere signaler om sin mistrivsel (knurring, glefsing, utfall osv). 
Dersom en hund knurrer eller glefser, er det et tydelig tegn 
på at situasjonen er ubehagelig for den.

Velger barnet riktig løsning (som å gå vekk og la hunden 
være i fred), roer situasjonen seg sannsynligvis. Men velger 
barnet feil (fortsetter atferden), øker konfliktnivået og hun-
den kan bli aggressiv.

Naturlig nok finnes det hunder som kan være aggressive 
uten synlig grunn, men dette er ikke vanlig atferd. 

På samme måte som hos mennesker, kan aggresjonen eska-

lere hos hunder. Listen rangerer et sannsynlig reaksjonsmøn-
ster hos hund. Dersom hunden opplever at signalene den gir 
ikke blir forstått eller tatt hensyn til, vil den – som mennesker 

– bli nødt til å ta i bruk stadig sterkere midler. 
1. Gjespe, blunke, slikke seg raskt på nesen
2. Snu seg vekk, sitte og løfte på labben
3. Gå sin vei (dersom mulig)
4. Krype, legge på ørene
5. Stå sammenbøyd med halen mellom beina
6. Løfte på labben og legge seg ned
7. Stivne til, stirre
8. Knurre
9. Glefse
10. Bite 

For at elevene skal lære mer, kan en hundetrener  inviteres til 
klassen, eller dere kan besøke en hundeskole slik at elevene 
kan se hundespråk i praksis. 

Fasit:
11. Glad hund
12. Redd hund

Å hilse på hunder
Her kan elevene diskutere hvorfor noen er redd for hund 
og andre ikke. Man kan trekke inn forskjellige erfaringer og 
bakgrunn (kultur, egen hund i huset, hendelser osv). 

Hvis det kommer en løs hund på lekeplassen, trenger det 
ikke å være farlig. Den som eier hunden skal kunne kalle den 
til seg og hunden skal høre etter. Likevel er det viktig at barna 
på lekeplassen vet hva man skal gjøre, og holder seg i ro. Å 
løpe, huie og skrike kan gjøre at hunden vil leke med dem. 

Når hunden er glad og leker, kan den bli veldig ivrig. Siden 
en hund ikke alltid skjønner hva den gjør, er det viktig at 
barna vet hvordan de skal oppføre deg. En veldig ivrig hund 
kan velte barn overende, den kan klore dem, og den kan 
nafse som en del av leken. 

For å unngå at leken får uheldige konsekvenser, som for 
eksempel fall- eller bittskader, er det viktig at barna vet at de 
er med på å gjøre hunden oppspilt. Barn bør forstå at leken 
heller må bremses ned. Hunden kan ikke ta dette ansvaret.

Eieren er selvfølgelig pliktig til å ha kontroll over hunden, 
slik at den ikke skal løpe bort til barn. Samtidig er det 
viktig at barn har kunnskapen som skal til for å håndtere 
slike situasjoner. 

Mange familier har hund hjemme og en potensielt farlig 
situasjon kan oppstå også her. På samme måte som at barn 
kan gire seg opp, kan også hunden gjøre det, og leken kan 
være vanskelig å stoppe når den først er i gang. 

Hundens behov

Oppgaven bør brukes til å diskutere hundens behov og 
velferd. Det er viktig å gjøre barna oppmerksom på at en 
hund er et levende vesen med behov, følelser og instinkter, 
ikke bare en ting eller leke. Ved å kjøpe en hund forplikter 
man seg til å ivareta dyrets behov så lenge den lever, altså i 
mange år. 

Mange problemer oppstår fordi folk velger ”feil” rase – en 
rase som ikke er egnet for deres liv og vaner. Derfor er det 
viktig å vurdere nøye hvilken rase som passer best til hvem. 
NKK har utarbeidet brosjyren, ”Vil du bli hundeeier?” som 
gir alle råd før de kjøper hund. Denne kan lastes ned gratis 

på www.nkk.no, bestilles i NKKs nettbutikk eller ved å ringe 
medlemsservice på 21 600 900. Brosjyren vil være et godt 
hjelpemiddel til en diskusjon rundt valg av rase. 

Viktige punkter man bør komme 
gjennom:
• Hvem man er som hundeeier (alene, eldre person, barn 

i familien osv), aktivitetsnivå i familien, bosted, fritids-

sysler og mulighet til å bruke tid på hunden. Ferievaner, 

allergi og andre sykdommer i familien. Har familien i det 

hele tatt overskudd til å ta vare på en hund?
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• Hvilken rase passer best i vårt liv? Hvor stor bør hunden 

være? Hva slags pelstype har den? Hvilket kjønn? Hvil-

ken mentalitet og behov for mosjon har den rasen vi vil 

ha? Ved å lese om rasens historie og bruksområder får 

man et godt innblikk i rasens væremåte og behov. 

• Skal man kjøpe en valp eller en voksen hund?

• Hvordan finner man en oppdretter? 

Dette kan brukes som utgangspunkt for diskusjon og be-
visstgjøring av hundens behov.  

Fasit:
• Mosjon: Alle hunder trenger mosjon og aktivisering, 

også de som tilbringer tiden i hagen eller en luftegård. 

En hund trenger naturligvis lufteturer for å gjøre fra 

seg (sunn tarmfunksjon avhenger av regelmessig be-

vegelse), for å hilse på andre hunder og snuse (sosial 

funksjon), og for å mosjonere.  

Mosjonen må tilpasses hunden, fordi forskjellige 

raser har forskjellige behov. Hunder som ikke får nok 

mosjon, kan bli urolige og til og med ødelegge ting 

hjemme. 

• Pelsstell og annet stell: Pelstype vil avgjøre graden 

av pelsstell. Riktig stell av pelsen forebygger en del 

plager. Det samme gjelder for tenner, klør, øyne/ører og 

generell helsetilstand. 

• Mat og drikke: Hunden må få tilstrekkelig mat med nok 

næringsstoffer og tilgang til rent vann. Fedme er et 

problem hos hunder som hos mennesker, og dette kan 

også påvirke hundens velferd. 

• Oppdragelse og trening: Alle hunder er blitt avlet fram 

med en eller flere spesielle oppgaver for øye – jakt, gjeting, 

vokting. Dette fører til at de har ulike behov for mental 

stimuli. Tilfredsstilles ikke dette, vil det føre til at hunden 

blir frustrert. Alt som utfordrer hunden mentalt, også enkel 

hverdagstrening – lære å sitte, ligge, noen triks osv – er 

med på å tilfredsstille behovet og bedrer velferden.  

Hunder må oppdras for å bli lydige. Mange hundeeiere 

velger å gå på kurs for å få hjelp av kyndige trenere. 

Det kan være ting som å komme på innkalling, gå pent, 

sitte/ligge osv. 

• Utstyr: Alle hunder trenger halsbånd eller sele, bånd og 

en seng eller annen liggeplass. De har også behov for 

skåler å spise og drikke av, samt noen leker.  

Eierne av hunder som trenger en del pelsstell, vil også 

ha behov for børster og kammer. Klosaks må alle ha.  

Utstyrsbehovet vil avhenge av hvilken aktivitet man 

driver med hunden.
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Hva er NKK?
• Norsk Kennel Klub ble stiftet den 24. januar 1898 og er en ideell organisasjon  

for det organiserte Hunde-Norge. NKK har til sammen nesten 100.000 medlemskap 
og består av over 260 medlemsklubber og 13 regioner.

• NKK arbeider for hunder og hundeeiere under mottoet: Hund til nytte og glede. 

Noen av NKKs viktigste arbeidsoppgaver: 
• Informasjon både til de som har hund og de som ønsker å kjøpe hund 
• Fagekspert ved hunderelaterte saker i samfunnet, både overfor media og politikere
• Registrering av valper i NKKs offisielle valperegister (stambok)
• Arrangere og koordinere hundeaktiviteter som utstillinger og prøver  

innenfor mange forskjellige hundesporter 
• Utdanning av hundefaglig personell som dommere og instruktører 

Hund og helse:
• Utdanning av oppdrettere slik at hundenes helse og velferd er ivaretatt
• Forskningsformidling og samarbeid med forskningsinstitusjoner
• Registrere bestemte sykdommer hos hund for å bedre helsen  

hos de ulike rasene
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