Hundes tanker og følelser
Hunde kan være
 Kede af det eller triste
 Stressede eller deprimerede
 Angste, frygtsomme og aggressive
 Glade og spændte
 Tilfredse og afslappede

Hunde kan ikke
 Være Jaloux
 Skamme sig eller være flove
 Bære nag

Hundens kropssprog
Alle pattedyr bruger deres kropssprog
til at kommunikere med. Mange af os
går op og ned af vores hunde dagligt,
uden at forstå alt det de fortæller os.
En hund vil altid vise dig, hvordan den
har det via sit kropssprog og benytter
sig i høj grad af ”dæmpende signaler”.
Eksempel
Når du er i dårligt humør, vil hunden
forsøge at dæmpe din adfærd ved at
se ud som om den skammer sig eller er
flov. I virkeligheden forsøger den at
fortælle dig, at den ikke bryder sig om
din adfærd, fordi du er for voldsom
eller ”uhøflig” i kropssproget.

Disse misforståelser sker oftest fordi vi ikke
forstår deres logiske tankegang samt
kropssproget.
Alt for mange mennesker tror stadig ikke at
hunde er i stand til at føle, men det kan de
i højeste grad.
Eksempel på hundetanker
Hvis du rykker i din hvalp/hund og kommer
med udråb når den ser andre hunde, kan
den meget vel blive aggressiv mod andre
hunde.
En hund løber ud på en mark efter nogle
heste. På vejen får den stød af el-hegnet.
Hunden vil højst sandsynligt være bange
for heste derefter.
Hvis hunde bliver udsat for noget

Fra hvalp til voksen
Hunde er pattedyr akkurat lige som os,
derfor er
vi ret ens. De er ikke lige så intelligente
som os, men de har samme
følelsesspektrum.
Hunde gennemgår samme udvikling som
børn:
Hvalp 2 mdr.
= barn 2 år
Hvalp 12-16 mdr. = barn 14-18 år*
Hvalp 18-25 mdr. = barn 22-25 år**
*Empati udvikles først i denne alder
**Først i denne alder udvikles evnen til at
se konsekvenser.
En hund er IKKE voksen før hjernen er
fuldt udviklet, dvs. ca. ved 2 års alderen.
Det er op til dig at sørge for at din hund
vokser op i et trykt hjem og får en god
selvtillid.
Prøv at være velovervejet, afdæmpet,
fair samt overvejende positiv når du er
sammen med din hund, så får du en
glad hund med god selvtillid.

Oftest brugte dæmpende signaler
Smaske, gabe, slikke sig om snuden,
kigge væk, vende siden eller ryggen til,
sætte og lægge sig, sammenkrøbet,
bøjet nakke, flakke med blikket med
flere.
Læs mere i bogen ”På talefod med
hunden – de dæmpende signaler” af
Turid Rugaas.

Hvordan fungerer hjernen?
Alle følelser registreres i hjernen i det vi
kalder for det Limbiske system, her
registreres kun det der fører til behag
eller ubehag. Det er faktisk kun 1% vi
husker, resten glemmes.
Ved registrering af en dårlig oplevelse vil
hunde føle frygt og nervøsitet, vrede eller
aggression. Ved registrering af en positiv
oplevelse vil hunde føle tilfredshed og
fornøjelse.

Hvis du vil vide mere…
Klik dig ind på www.omhunden.dk
Forsøg at sæt dig i hundens spor, og tal
med hunde på deres sprog. Det er en
helt fantastisk verden man kan møde.
Observer og lær.

Hvad føler hunde?

Eksempler på dæmpende signaler

Vi er alle påvirket af hormoner f.eks.
stress og kønshormoner. Negativ
opmærksomhed vil føre til stress og dårlig
selvtillid.
Dette kan ikke ændres, sådan fungerer
hjernen uanset om det er hunde, børn,
mennesker eller andre pattedyr.
Brug derfor positive oplevelser ved
indlæring, da hunden automatisk vil
gentage handlinger, der fører til behag.

Læg mærke til hundene, hvor høfligt
de hilser. Den brune hund; ørernes
placering, poten løftet og siden til – alt
sammen for at dæmpe den anden
hund.

Alle pattedyr inklusiv os
mennesker er i stand til at
registrere følelser så som:
 vrede  glæde  sorg  frygt 
 overraskelse  fortvivlelse 
 forventning  frustration 

Soduko – vi bliver ved fordi vi har
succes…

Læg mærke til at hunden kigger væk
fra kameraet, og slikker sig om næsen.
Den viser at den ikke bryder sig om at
få taget billede.

Med andre ord kan en
hund føle alle de følelser vi
selv oplever i hverdagen

