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Tillhör du dem som tror att hundar inte kan tänka i flera steg och att
de inte har någon tidsuppfattning? Att de är färgblinda och måste ha
en stark ledare för att må bra? Eller att hunden lyssnar mer på ditt
tonfall än på själva orden när du pratar med den? Då har den nya

forskningen en del överraskningar i beredskap.

Mycket av det man trott om hur hundar fungerar har visat sig vara
helt fel. I Den missförstådda hunden berättar Per Jensen med

saklighet, humor och värme om hur forskarna avlivat den ena myten
efter den andra. Du får bland annat veta hur det kommer sig att

hundar inte kan dricka vatten utan att spilla över hela golvet, varför
det är helt rätt att trösta dem när de har gjort sig illa och hur mopsars

synsinne skiljer sig från vinthundars.

Per Jensen går igenom en rad vanliga missuppfattningar som de
flesta hundägare känner igen. För var och en beskrivs

forskningsrapporter som med olika metoder visar hur allt egentligen
hänger ihop. Forskarna har ibland använt små experiment där
hundarna själva berättar om sina upplevelser med hjälp av sitt
beteende. Men man har också utnyttjat den mest avancerade

teknologin till att avbilda hundars hjärnor och framställa bilder av
deras innersta tankar. Forskningen visar att vi i många avseenden



måste omvärdera vår syn på hur hundar fungerar och det går inte att
betrakta dem på samma sätt efter att ha läst den här boken.

Per Jensen är professor i etologi, läran om djurens beteende, vid
Linköpings universitet. Han leder en forskargruppsom bland annat
studerar hundars beteende och relation till människor och medverkar
flitigt i olika medier när det gäller frågor om djur och djurskydd. Per
har skrivit flera böcker om hundar, senast Hur smart är din hund?
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