
Hej kæledyr
Hvad siger du?



  

Vild med kæledyr
Er du også vild med kæledyr? Så er du 
ikke den eneste – der findes over  
1 million kæledyr i Danmark. 

I Dyrenes Beskyttelse er vi også vilde 
med dyr. Mennesker og dyr kan blive 
rigtig gode venner. 

Prøv at tænke på en politihund og dens 
ejer. Eller en kat, der spinder i skødet. 
Eller en kanin, der kommer hoppende 
for at hilse på sin ejer. For at blive 
gode venner skal man kunne forstå 
hinanden. 

KAN DU TALE MED DYRENE?
Her i hæftet fortæller dyrepasserne 
fra Dyrenes Beskyttelse om sprog og 
adfærd hos de fire mest almindelige 
kæledyr: Kat, hund, kanin og marsvin. 

God fornøjelse med hæftet! 

marsvin

kanin

kat

Skiltene til kæledyrene er blæst af,  
hvilket skilt hører til hvilket dyr? 
Træk streger.  

OP
GA

VE
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KÆRE FORÆLDRE
Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at I 
læser hæftet sammen med barnet. 
Tal med hinanden om billederne og 
løs opgaverne sammen. Rigtig god 
fornøjelse. 

hund



  

Det er hyggeligt at ae og nusse 
med kæledyrene, MEN det er ikke 
ligegyldigt, hvor på kroppen du 
kæler dyrene. Inde i hæftet kan du 
lære om de forskellige dyrs bedste 
og værste kælesteder. Husk at ae i 
retning med hårene.

Kæle

De tre venneting

Det er rigtig sjovt at lege med 
kæledyrene, og det synes kæle- 
dyrene heldigvis også. 

Kæledyrene: kat, hund, kanin og marsvin elsker at blive kælet, at du snakker med 
dem, og at du leger med dem. Selvfølgelig kan der være undtagelser, så husk at 
bruge din sunde fornuft og se og lyt til dyrenes sprog. 

Dyrene elsker, når vi snakker med 
dem. Man kan fortælle alt til sit 
kæledyr, både kedelige og sjove 
ting. Selvom de ikke forstår ordene 
direkte, så vil de fornemme dine 
følelser og stemninger alligevel. 
Dyrene har meget bedre hørelse 
end vi har, så du kan også nøjes 
med at hviske, hvis du hellere vil 
det.

Lege Snakke
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Dyrepasserne i Dyrenes Beskyttelse passer på 
alle dyr. Dyrepasserne ved lige præcis, hvad 
de forskellige dyr har brug for og forstår deres 
sprog. Derfor har dyrene det godt hos Dyrenes 
Beskyttelse. Her i hæftet kan du lære om, hvordan 
kæledyrene kan tale uden ord – og hvordan vi kan 
læse deres kropssprog. 

Her er Jonas og Carina. De arbejder 
som dyrepassere i Dyrenes Beskyttelse.

Mit bedste råd er: 
Lad dyret selv komme hen til 
dig. På den måde skræmmer  

du ikke dyret, og I bliver  
hurtigt venner.

Dyrepasserne 
kender 
dyrenes 
sprog

OP
GA

VE

Marsvinet 
blev forskrækket, 
hvor mon det 
har gemt sig?

4



Katten vifter med  
halen, når den er sur  

eller vil jage. Jeg venter  
med at røre den.

SPROG OG VENSKAB
Dyrene taler og kommunikerer uden ord – 
de viser med kroppen og med lyde, hvor-
dan de har det. Hver slags dyr har hvert 
sit sprog og hver sin måde at vise ven-
skab på. Det er nemmere at være venner, 
når man forstår hinanden. 

Hunden logrer ofte med  
halen, når den er glad. 
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Katte hilser ved at snuse.

KATTE VISER AT DE KAN LIDE DIG, NÅR DE: 
· Følger efter dig med halen i vejret og halespidsen bøjet
· Ligger ved dig eller på dig 
· Ligger på noget du er i gang med  

– en bog eller computertastaturet 
· Kommer med gaver – mus og fugle den har fanget 
· Gnubber hoved mod dig
· Vasker dig (slikker på dig)
· Giver kattekys
· Ælter dig med poterne
· Spinder. 

Venner med en kat 

OP
GA

VE

Tegn et hjerte 
ved billedet  
af  en kat,  
der giver  
kattekys.
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MJAU! - SKAL VI LEGE?
Mange katte elsker at lege.  
Godt kattelegetøj er: 
· Papkasser
· Hoppebold 
· Fjer/papir på en snor 
· At finde godbidder. 

DU KAN VISE, AT DU HOLDER  
 AF KATTEN VED AT: 
· Give et kattekys
· Snakke med den
· Nusse den 
· Lege med den 
· Give godbidder.

Har du prøvet 
at give et kattekys? 

Man blinker langsomt til 
katten for at fortælle, at 

man elsker den.
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Kattens  
bedste og 
værste  
kælesteder
Mange katte vil gerne nusses 
på kinderne og hovedet, men 
slet ikke på maven og poterne.

OP
GA

VE

NÅR KATTEN  
SIGER STOP,  
HAR DEN:  
A) ørerne lige op 
B) et øre i hver retning 
C) begge ører ud til 
siden. 

Kattene her 
er ikke sure. De leger 

bare. Det kan man se, fordi 
kattene har trukket kløerne 
ind, bøjer poterne indad, har 

sammenknebne øjne og 
lukket mund.
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Katten 
siger 
stop
Det er ikke altid katten vil nusses eller lege. 
Katten kan ikke sige stop med ord, så derfor 
viser den med kroppen og med lyde, når 
den vil være i fred. Her kan du se, hvordan 
katten viser, når du skal stoppe. Så skal du 
gå væk og lade katten få ro.

KATTENS SIGNALER
En kat vil ofte forsøge at advare og sige stop, inden den bider. Alligevel har mange prøvet at 
blive bidt eller kradset af en kat. Typisk er det, fordi man ikke har lagt mærke til, at katten 
enten er utryg, eller dens jagtinstinkt er blevet vækket. Derfor er det vigtigt at kende kattens 
signaler for ”stop”, ”lad mig være” og ”jeg er på jagt”.  Så kan du undgå at blive bidt. Det er 
meget lettere at blive venner med katten, hvis man respekterer, når den vil lades i fred.  

Se på 
kattens ører og 

hale, de fortæller om 
kattens humør.
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KATTENS STOPTEGN: 
· Ørerne ud til siden 
· Åbne øjne 
· Åben mund
· Hvæser
· Skyder ryg
· Pisker med halen
· Har busket hale 
· Gemmer sig.
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Venner med en hund 

Hils på en hund

Advarsel: Denne hund er bange, 
gå ikke hen til den. Læg mærke til 
sænket hale og hoved, store øjne 
der ser op/væk, ører der er sænket/
vender nedad.

Denne hund er vild. Vend dig væk 
og ignorer den, til den bliver rolig. 

Denne hund er rolig. Ræk hånden 
frem, hvis hunden bliver, kan du 
ae den.

Hunde hilser på hinanden ved at snuse, derefter finder de ud af om de vil være venner. 
Gå aldrig hen til en fremmed hund. Spørg en voksen først.

STOP
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Venner med en hund 

Leg med 
en hund

SÅDAN KAN DU VISE EN 
HUND AT DU KAN LIDE DEN:
· Ae og nusse 
· Snakke med
· Lege med
· Blinke til den.

VUF! SKAL VI LEGE?
Hunde kan vise, at de  
vil lege på flere måder:
· Laver play bow 
· Bjæffer begejstret og  

logrer med halen 
· Puffer og springer  

rundt om dig 
· Henter sit legetøj og  

lægger det foran dig.

HUNDE VISER DERES  
VENSKAB NÅR DE:
· Læner sig op ad dig
· Henter ting til dig
· Lytter når du snakker 
· Ligger på dig
· Kigger på dig 
 · Slikker på dig.

Sådan kan det se ud,  
når en hund spørger: 

Skal vi lege? Det kalder 
man en "play bow".

OP
GA

VE

HVORFOR ”BUKKER” EN HUND? 
Er det fordi den: 
A) vil lege
B) tror du er en konge 
C) har tabt noget

GODE HUNDELEGE ER: 
Søgelege, øve tricks,  
gemmeleg, grave eller gå 
på opdagelse sammen. 
Vidste du for øvrigt, at 
hunde bliver stressede af 
boldlege?

HUNDEVENNER
Hunde er flokdyr og knytter 
stærke venskabsbånd.  
Hundevenner viser deres ven-
skab på mange måder og de 
gør det samme over for os. 



Hundens bedste og værste kælesteder
Hunde vil gerne aes på halsen, brystet og kroppen, men helst ikke hovedet og poterne. 

 
Husk, at de 

færreste hunde kan 
lide at få et kram.
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Men nogle hunde  
kan godt lide en let  
massage, prøv dig  

forsigtigt frem.



Hunden siger stop

HER ER HUNDENS STOPTEGN. SER DU BARE ÉT AF  
TEGNENE, SKAL DU LADE HUNDEN VÆRE OG GÅ VÆK: 
1.  Kigger væk
2. Stirrer med store øjne
3.  Halen mellem benene
4.  Halen stift lige op
5.  Sagte knurren
6. Voldsom knurren
7.  Løftet overlæbe
8. Blottede tænder
9.  Advarselsbjæf
10. Voldsom gøen
11. Rejste børster (pels på ryggen)
12. Går væk fra dig.
 

Det er ikke altid, hunden vil nusses eller lege. Hunden kan ikke sige stop med 
ord, så derfor viser den med kroppen og med lyde, når den vil være i fred.  
Her kan du se, hvordan hunde viser, at du skal stoppe og lade hunden få ro.

STOP
En hund vil altid forsøge at advare og sige stop, 
inden den bider. Derfor er det vigtigt at kende 
hundens signaler for ”stop” og ”lad mig være”. På 
den måde kan du undgå at blive bidt. Det er meget 
lettere at blive venner med hunden, hvis man re-
spekterer, når den vil lades i fred.  

OP
GA

VE

Sæt pile fra 
stoptegnene til 
de rigtige bil-
leder. En hund 
kan godt vise 
flere stoptegn.
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Venner med en kanin

Kaniner siger hej ved at snuse og stikke 
hovedet frem. Sæt dig ned og vent på, at 
den kommer hen til dig. Du kan lokke 
med lidt mad. Hold ikke fast i den, så 
bliver den bange og kradser.

KANINER ELSKER:
· At ligge helt tæt og 

nusse hinanden
· At blive nusset, de 

kan blive helt salige
· Blid massage
· Godbidder som 

ærteflager, mælke-
bøtter og krydder-
urter.

OP
GA

VE

Hvilken kanin 
har fundet vej 
til mælkebøt-
terne?
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Venner med en kanin SNIF! - SKAL VI LEGE?
Kaniner kan hygge sig med at kaste 
eller skubbe med ting, undersøge 
nye ting i buret, løbe og lege  i haven 
eller grave i jorden. 

BINKING
Når en kanin er glad 
og overstadig, hopper 
den op og ned – det 
kalder man ”binking”.

KANINER VISER DERES 
VENSKAB VED AT:
· Slikke på dig
· Puffe til dig
· Tigge mad
· Putte hos dig.

Du skal ikke 
være bange, jeg 

tager dig ikke op, jeg vil 
bare være venner.



Kaninens bedste og  
værste kælesteder
Kaniner vil helst aes på hovedet og  
kroppen, ikke på maven og poterne.  
Hvis man tager fat om en kanin for at 
løfte den, vil den ofte reagere med krads 
og bid. Det er fordi, den tror, den bliver 
fanget af et rovdyr, som vil spise den.  

1 6

Det gælder om 
at vise kaninen, at 

man ikke er et rovdyr, 
der vil spise den. 



Kaninen siger stop
Det er ikke altid kaninen vil nusses eller lege. Kaninen kan ikke sige stop med 
ord, så derfor viser den med kroppen og med lyde, når den vil være i fred. 
Her kan du se, hvordan kaninen viser, at du skal stoppe og lade kaninen få ro.

KANINENS STOPTEGN:
· Kaniner stamper som advarsel, når de er bange
· Kaninen lægger ørerne stramt ned ad ryggen og 

stikker næsen frem for at være klar til at bide
· Kaninen gemmer sig
· Kaninen løber væk
· Kaninen trykker sig  

ind i hjørnet af buret.

OP
GA

VE

HVORFOR BIDER KANINER OFTE, 
NÅR DE BLIVER TAGET OP?
Er det fordi: 
A) De vil lege og ikke kan lade være
B) De tror, de bliver fanget af et 
rovdyr og instinktivt vil fri
C) De bliver sultne og vil have kød Kaninen her er 

opmærksom. Den er 
ikke lige i kælehumør.

1 7



Venner 
med et 
marsvin
Marsvin siger hej med gryntelyde 
og ved at snuse. Hold lidt mad frem 
mod det, og hvis det kommer, kan 
du ae det eller løfte det op til dig. 

MARSVIN ELSKER: 
· Når du aer og nusser dem
· Godbidder som ærteflager, 

mælkebøtter og krydderurter.
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14 TÆER
Marsvin har 4 tæer på 
hver af forfødderne 
og kun 3 på hver af 
bagfødderne.



MARSVIN ER MEGET SELSKABELIGE DYR.  
DE VISER VENSKAB OG GLÆDE NÅR DE:
· Mumler og laver pludrelyde
· Hopper rundt og spjætter
· Strækker sig.

MARSVIN HAR MANGE FORSKEL-
LIGE LYDE MED FORSKELLIGE 
BETYDNINGER: 
· Mumle og pludrelyde – glad
· Skrig – advarsel og angst
· Kurre – kæresteri
· Klapre tænder – true
· Høje buuiiii buiiiii lyde – tigge.

KURRRRR! – SKAL VI LEGE? 
Gode lege med et marsvin 
kan være :
· Gemme godbidder
· Godbids-spor med tunel-

ler og små forhindringer.

Vidste du, at 
marsvin altid skal  
bo sammen med  
andre marsvin?

OP
GA

VE
Her er der et 
godbidsspor, men 
der mangler noget. 
Tegn forskellige 
sjove tuneller og 
forhindringer til 
marsvin.
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SÅDAN LØFTER DU ET MARSVIN:
Husk altid at holde under marsvinets numse.  
Du må aldrig kun holde den i overkroppen. 

Marsvinets bedste og værste kælesteder
Marsvin kan du ae på kroppen og bag ørene, men det er ikke så rart for den i hovedet. 
Marsvin elsker at blive aet og kan falde i søvn på mennesker, som de stoler på.
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Det er ikke altid marsvinet vil nusses eller lege. Marsvinet kan ikke sige stop 
med ord, så derfor viser den med kroppen og med lyde, når den vil være i fred. 
Her kan du se, hvordan marsvinet viser, at du skal stoppe og lade den få ro.

MARSVINETS STOPTEGN:
· Løber væk
· Gemmer sig
· Giver advarselsskrig
· Sidder bomstille med  
 stiv krop og store øjne. 

 

Marsvinet siger stop
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Hvis marsvinet 
sidder bomstille og helt 

stift eller gemmer sig, kan 
du være sikker på, det er 

bange og ikke vil op.

OP
GA

VE

MARSVINS NATUR-
LIGE ADFÆRD ER  
AT LEVE:    
A) alene 
B) i grupper
C) i par



Forstår du kæledyrenes sprog?
Træk streger fra taleboblerne til de billeder, der passer.  
Se facitlisten på bagsiden af hæftet.
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Skal vi  
lege?

Hej

1

2

6
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Forstår du kæledyrenes sprog? Vi er  
venner

STOP!
2 3

3

4

5

7 8

9
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I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi for, at alle dyr har det godt.  Vi hjælper dyr i nød, 
stopper overgreb mod dyr og kæmper for et respektfuldt og bæredygtigt forhold 
mellem dyr, mennesker og natur. Dyrenes Beskyttelse har internater og vildt- 
stationer i hele landet, Dyrenes vagtcentral 1812 og en masse dygtige frivillige. 


