Välkommen till april månads kunskapstema tisdagen den 26 april kl.
19.00 – 21.00
”Forskning möter praktik”
Deltagarna i klubbens forskningscirkel, Christina Eva Charlotte Karina Ulrika Rose-Marie,
har valt ut och diskuterat några forskningsresultat under våren. Under temakvällen presenteras
dessa och samtidigt vill vi få igång en diskussion om användbarhet av forskningsresultat i
klubbens utbildningsverksamhet.
Vardagsbeteenden hos hund - "Breed differences in everyday behavior of dogs"
Asp, Fikse, Nilsson & Strandberg. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and
Genetics, Uppsala.

Studien bygger på att hundägare själva redogör för hur de uppfattar sin hund i
vardagssituationer. Resultaten visar att rasgrupp (bruks/ icke-bruks), ras, ålder och kön har
signifikanta effekter på vardagsbeteenden.
Lek och dominans hos hundar - "Links Between Play and Dominance and Attachment
Dimensions"
Rooney and Bradshaw. Anthrozoology Institute University of Southampton.

I denna studie granskas ett antal populära teorier om lek och dominans, t.ex. blir en hund dominant när
den kontinuerligt har tillgång till leksaker? Utvecklas separationsproblem om hunden tillåts sova i ditt
sovrum? Om hunden alltid får sätta igång samspel med ägaren, får det betydelse för
dominansutveckling?

"Hur smart är din hund? – Praktiska övningar att göra hemma"
Professor Per Jensen. Linköpings Universitet.

Med syfte att lära känna våra hundar bättre föreslår Per Jensen några enkla övningar som alla
kan genomföra. Övningarna har forskningsanknytning på något sätt. Vi visar inspelningar från
experiment med våra hundar, samt berättar om hur dessa analyserats.
Erfarenheter tidigt i livet - "Early Life Experiences and Exercise Associate with Canin
Anxieties"
Tiira & Lohi. Department of Veterinary Biosciences and Research Programs Unit, Molecular Neurology University of
Helsinki.

Hundars erfarenheter tidigt i livet fokuseras i denna studie. Grad av motion, socialisering samt
tikens hantering av sina valpar visar sig ha koppling till ångestpreferenser, rädslor,
ljudkänslighet och separationsångest hos hundar. Studien understryker vikten av erfarenheter
tidigt i livet, speciellt betydelsefull är kvalitén i tikens hantering av sina valpar och graden av
daglig motion.
Välkommen !
Temagruppen

