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Hundepsykologi.dk 

Hvalpe-Socialiseringsskema: 
8-16 uger. 

Husk at give godbidder for alle udfordrende situationer, når din hvalp 

reagerer med nysgerrighed og ro. 

 

Alle punkter skal opleves mindst 5 gange (sæt X).  

Grønne punkter mindst 10 gange. 

 

Håndtering og tilknytning (trænes hver dag m. godbidder): 

Øjenkontakt  

Blive holdt tæt 

Sidde stille på gåturene og slappe af 

Koble kæl og berøring med behag 

Koble træning med behag 

Aktivering med aktiveringslegetøj, hjælp i starten 

Eftersyn/rør ved: 

Tænder, ører, øjne, poter, krop, snude, øjne, kønsorganer, analområde 

På trimmebord og børstes, klippemaskine tændes 

Tandbørstning 

Bad 

Tørres m. håndklæde 

Sele på og af 

Halsbånd på og af 

Dækken på og af 

Gradvis alene hjemme 

Bilture 

 

Miljøer (oftest muligt når hvalpen er klar og tryg): 

Dyrlæge  

Hundetræning og fri hundeleg 

Butikker (din hund må komme med i dyrehandler, Plantorama & 

Bauhaus) 

Byggelegeplads (se på dyr) 

Fremmedes huse 

Trapper 

Elevator 

Strand, Skov 

Parker 

By med mange mennesker 

Industrikvarter 

Ved trafikeret vej 

Banegård 

Gå ved børnehave/skole/legeplads 

Broer 

 

Møde med mennesker: 

Forskellige venlige mennesker besøger huset  

Børn i alle aldre, gode møder  

Store ”håndværker” mænd/mænd med skæg  

Håndværkere i huset/postbud 

Unge og gamle 

Forskellige hudfarver 

Handicappede 

Folk med hatte, hjelme eller hætter 

Cyklister og løbere 
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Lyde og trafik: 

Lastbiler 

Trailere 

Dyttende biler 

Sirener 

Knallerter/MC’er 

Skraldebilen 

Tog 

Støvsuger 

Smækkende døre 

Tabe noget på gulvet 

Fyrværkeri - lydoptagelser, skru gradvist op over flere uger 

 

Dyr: 

Store hunde 

Små hunde 

Fladsnudede hunde 

Hunde med meget pels 

Hanner, hunner, kastrater 

Hunde i forskellige aldre 

Katte 

Ænder 

Duer 

Høns 

Heste, kvæg mv. 

Mindre dyr som marsvin og kaniner  

 

Socialiseringen er hvalpens ”barndom” hvor den er særligt 

modtagelig for indlæring. Den strækker sig fra hvalpen er 14. dage til 

16 uger. 
 

Husk at tage skemaet i din hvalps tempo.  

Virker din hvalp angst eller skeptisk, så øg afstanden til det, den er 

nervøs for, tag pauser og god tid til at kigge på det.  

 

Brug masser af gode godbidder til udfordrende situationer, og husk 

at du gerne må sige nej til folk, hvis du synes situationen er for meget 

for hvalpen.  

 

Det vigtigste er, at du får en 

hund, der tror på at alt i 

verden er godt og rart. 

 

Tillykke med din nye hvalp! 


