
Lite rolig fakta:
Hur många hundar tror ni att det finns i Sverige? (800.000)

Vilken hund tror ni är den minsta hunden? (Chihuahuan som väger 1-3 kilo)

Vilken hund tror ni är den snabbaste hunden? 
(Afgansk vinthund som kan springa nästan 70 km /timmen)

Vet ni vilken hund som är den tyngsta hunden? 
(S:t Bernhardshund som kan väga uppemot 90 kilo)

Filmens innehåll
- Vi berättar om var hunden kommer ifrån 
- Varför den har så stort samspel med människan 
- Vi berättar om hundraser

I filmen går vi in på hundens olika egenskaper. Den är lojal, skyddar och tröstar. Hunden är 
ursprungligen en köttätare men idag äter den huvudsakligen foder. 
Tiken får cirka 4-6 valpar i en kull. Efter valpningen slickas valparna torra och rena. 
Vid fyra veckors ålder börjar de  göra upptäcktsfärder och leka.
Hundens historia börjar med vargar. Man tror att människor tog valpar från varglyor och började 
tämja dem. Hunden har en medfödd vilja att leva i flock där det finns en ledare som styr. Idag är 
det människan som är flockledare. Flocken styrka är att upprätthålla revir samt jaga efter mat. 

Före filmen
- Fråga eleverna var de tror hunden kommer ifrån? Finns det andra djur som liknar hunden?
- För länge sedan, vad hade hunden för uppgift då?
- Har hundens uppgift förändrats?  Vad jobbar hundar med idag.
- Vad har hunden för betydelse idag? Kan en hund vara trendig? Finns det onödiga hundprylar?

Efter filmen
- Varifrån kommer hunden? Var det rätt som ni diskuterade före filmen?
- Hur är  valpens första tid. Klarar den sig själv? När kan den flytta ifrån sin mamma?
- Var det några fler yrken som du såg att hunden hade i filmen?
- Vad är det för egenskaper hos hunden som gör den till ”människans bäste vän”?
- Vad innebär det att hunden är ett flockdjur? 
- Vem ser hunden som sin flockledare?

Vill du veta mer?
www.skk.se – Svenska kennelkubben
www.shu.se – Sveriges Hundungdom är Svenska Kennelklubbens 
ungdomsförbund som har verksamhet för hundintresserade ungdomar mellan 7och 25 år 
www.vovve.net – En sajt med forum, fakta och blogglänkar
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