Inför hundköpet
hund och barn
Barn som växer upp med djur blir mer
sociala, empatiska och ansvarsfulla än
andra barn. Dessutom odlar de sina vårdande egenskaper och lär sig tidigt att
tolka kroppsspråk. Så visst är barn och
hundar en oslagbar kombination. Ändå
finns det föräldrar som tvekar inför beslutet att skaffa hund. Det kan vara osäkerhet över hur barnen och hunden kommer
att funka ihop, det kan vara rädsla för
allergier eller vad man gör om barnen
ganska snart tröttnar på hunden.
Allt kommer förstås inte att gå som på räls.
Både barn och hundar är levande varelser och reagerar inte alltid som man förväntar sig. Det händer varje år att hundar
biter barn, ibland riktigt illa. Nästan alltid
är det familjens egen hund som biter och
i de allra flesta fall är det ett missförstånd
som ligger bakom; hunden har läst barnets
signaler fel eller tvärtom. Men, som med

allting annat, med sunt förnuft och goda
förberedelser kommer barnen och hunden
att få mycket roligt tillsammans.
En barnvänlig hund?
Man hör ibland uttrycket ”det här är en
barnvänlig ras”, men sanningen är att de
flesta hundar passar ihop med barn. Det är
faktiskt mer en fråga om att ha rätt barn…
Och kanske mest en fråga om storlek. Har
man små barn passar en stor hund bäst
och är barnen lite större väljer man en
mindre hund.
Har man hund när barnen kommer är det
enklare. Barnen brukar då inte bry sig
så mycket och hunden är redan trygg i
hemmet. Är läget tvärtom finns risk att
barnet betraktar hunden som en leksak.
Lär barnen några enkla regler. Det är också
viktigt att alla i familjen förstår och kan tolka hundens signaler och språk. Glöm aldrig
att hunden är en hund och om barnen får
klart för sig att alla hundar innerst inne är
en varg, kanske de lättare förstår varför
hunden gör på ena eller andra sättet.
I väntan på att få hämta hem valpen kan
man förbereda barnen genom att läsa
böcker, köpa en säng, koppel och matskålar till exempel. Man kan också resonera
kring hur man vill ha hundägandet, vilka
regler som ska gälla och vem som ska göra
vad.

Liten pojke, liten hund – inte den bästa kombinationen (även om de ser ut att ha roligt här).

De flesta vanor – och ovanor – grundläggs
tidigt i hundens liv och det är bra om det
mesta blir rätt från början. Man ska dock
inte stressa upp sig över det. Det mesta går
att lära om. Talesättet ”man kan inte lära
gamla hundar sitta” stämmer faktiskt inte.
Det tar bara lite längre tid om hunden har
några år på nacken.

Ska hunden få vara med vid matbordet?
Ska den tillåtas att ligga i soffan och sängarna? Vem ska gå ut med den? Vem ska gå
på valpkurs? Var ska hundsängen stå? Och
så vidare. Det är alltid enklare om man är
någorlunda överens innan hunden kommer till sin nya familj.

Lite större hund passar bäst om man har små barn.

En allergisäker hund?
För inte så länge sedan fick blivande föräldrar rådet från BVC att göra sig av med
sina husdjur. Barnen kunde bli allergiska,
hette det. Nu har man tänkt om, mycket
tack vare den stora BAMSE-studien som
påbörjades 1994 och fortfarande pågår vid
Karolinska Institutet i Solna. Astma och allergisk snuva är dubbelt så vanligt som för
30 år sedan och pälsdjur utpekades länge
som den största boven.
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De enda hundar som garanterat fungerar om
man är allergisk mot pälsdjur, är leksakshundar.

Nu visar studier att luftföroreningar skapar
de största hälsoproblemen och om den
blivande mamman röker innebär det en
stor hälsorisk för barnet.
Allergirisken då? Ja, om en eller båda
föräldrarna har anlag för allergi är risken
givetvis stor att barnen utvecklar en allergi
om man skaffar sig en hund. Har föräldrarna inga sådana anlag är sannolikheten
stor att barnen utvecklar ett mycket gott
immunförsvar och klarar sig från astma
och allergier om de får växa upp tillsammans med en hund. Det finns däremot inga
”allergisäkra” hundar. I alla fall inga levande...

- Om barnen inte är så gamla, yngre än
6-7 år, ska en vuxen vara närvarande
den första tiden de är tillsammans med
hunden. Ganska snart brukar dock både barn
och hund själva komma fram till var deras
respektive gränser går.
- Hunden måste få äta i fred. Oavsett om
det är mat eller t ex ett tuggben.
- Blanda inte ihop hundens leksaker med
barnens. Man får lära både barn och hund
vilka leksaker som är vems. Och att ingen
får ta den andras saker utan lov! När barn
och hundar leker tillsammans ska det vara
med hundens leksaker, inte barnens.
- Hunden måste få sova och vila i fred. Har
hunden en bestämd sovplats är det lättare
att få barnen att förstå att det är fredad
zon, men även om hunden somnar under
soffbordet eller i hallen ska inte barnen
väcka eller störa den.
- Låt aldrig barnen rasta hunden på egen
hand. Även om barnen har full koll och
hunden uppför sig exemplariskt kan det
finnas andra hundar - och ägare - som inte
är lika väluppfostrade. Utsätt inte barnen
för risken att hamna mitt i ett hundslagsmål.

En hund är en vän som alltid finns till hands och
förstår.

Några praktiska råd
- Låt valpen ta första kontakten. Särskilt
viktigt om valpen visar osäkerhet mot
människor.
- Lär barnen att sitta ner när de hälsar på
hunden. Det upplevs som mindre hotfullt.

- Lär barnen tolka hundens signaler. Lär
dem känna igen en glad hund, en rädd
hund, en osäker hund och en arg hund.
- Små barn är hårdhänta och kan inte från
början skillnaden mellan att slå eller nypa
och ”klappa fint”. Det lär de sig genom att
testa på omgivningen. Säg den förälder
som aldrig fått rivmärken, näsblod eller
blivit luggad… Hundar har ett annat sätt att

säga ifrån om det gör ont. Barnen måste
lära sig det.
- Alla hundar har jaktinstinkt. Ett springande barn lockar till jakt/lek. Man kan aldrig avbryta en lek med en hund genom att
försöka springa därifrån.
- Låt barnen vara lekkamrater till hunden.
Lägg aldrig ansvaret för hundfostran på
barnen även om du så klart bör göra dem
delaktiga.
- Hunden är en levande varelse. Inte en
leksak.
Detta kan tyckas vara trista pekpinnar,
men är alls inte menade så. Med barn som
bättre förstår hundspråk blir livet så mycket enklare.
Och vi vill ju att barnen ska få den där
kompisen som alltid förstår, som alltid kan
bevara en hemlighet och som alltid, alltid
blir glad när man kommer hem.
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Några boktips:
Barbros bästa råd till hundägare av
Barbro Börjesson
Skaffa hund av Ulla Barvefjord
En egen hund av Lisbet Helleberg
Barn & unga tränar hund av Mia
Persson
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