
 
 
Checkliste til socialisering af din hvalp 
 
Det bedste tidspunkt for socialisering af en hund er inden hun fylder 4 måneder. Indtil din hvalp 
fylder 4 måneder, vil hun være modtagelig og danne sig indtryk, der holder hele hendes liv. Derfor 
er det også vigtigt, at det hun oplever her, er det rigtige - dvs. hun skal både se så meget som 
muligt, og noget som er lige så vigtigt, at hun oplever det positivt.  
 
Derfor skal du “udsætte” din hvalp for så meget forskelligt som muligt i denne relativt korte 
periode og gøre det rigtigt, så hendes indtryk bliver positivt. Denne checkliste vil måske inspirere 
dig til at lave din egen liste.  
 
Husk at det er ikke meningen, at du skal slavisk igennem alt på denne liste. I stedet skal du 
beslutte, hvad der giver mest værdi, og så skal du vælge det mindst voldsomme til at begynde 
med. Hold dog din hvalp hjemme de første dage efter du har fået hende, så hun nå at falde til i sit 
nye hjem og hos sin nye familie. Først der er hun klar til listen, der bl.a kan rumme: 
 
Målet er, at hvalpen udelukkende får positive oplevelser. Derfor er det vigtigt, at du holder øje 
med din hvalp, og at du forsøder oplevelser fx med godbidder, når nødvendigt.  
 
Du kan evt bruge skemaet herunder til at vurdere om din hvalp er i mål i forhold til de forskellige 
udfordringer eller om du skal besøge dem igen. 
 

Forløb Score Hvordan din hvalp reagerer på det, du viser den 

Skal gentages 1 For begejstret, forsøger at komme derhen 

2 Undgår, forsøger at gemme sig 

3  Stivner. Står stille, men vil ikke tage imod godbid 

I mål 4 Rolig og afslappet, fokuserer på godbidden 

5 Rolig og afslappet, selv uden godbid 

 
 
 
 



 
 
 
Underlige ting: 

 Store plastikting og plastikposer 
 Paraplyer 
 Spejle 
 Indkøbsvogne 
 Børnelegetøj som fx balloner, bolde, frisbees, fjernstyrede biler osv 
 Koste 
 Træer og buske i vinden, flag og vimpler 
 Telte 
 Lommelygter 
 TV  
 Papfigurer i fuld størrelse 

 
Rejseting: 
 

 Elevatorer, rullende trapper og lifte 
 Biler i forskellige størrelser og med forskellige former, både inde- og udefra 
 Taxi, tog og busser 
 Traktor, scooter, knallerter og motorcykler 
 Helikoptere og fly 

 
Andre dyr: 
 

 Andre hvalpe 
 Alle mulige hunde; med forskellige størrelser, pelse, med og uden hale osv. 
 Gårdens dyr som fx ged, får, ko, kat, høne, and, hest mv. 
 Alle andre dyr, du kan komme i nærheden af - gå fx i ZOO 

 
Forskellige mennesker: 
 

 Mænd, kvinder, børn, ældre og babyer 
 Festlige lejligheder 
 Mennesker der 

o Går med krykker, rollator, er i kørestol osv. 
o Er høje, lave, tykke og tynde 
o Er af forskellige racer og har dermed forskellige udseender 
o Bruger briller, også solbriller 
o Har skæg eller/og er skaldede 
o Er udklædt, har maske på, eller store hatte eller store jakker 
o Cykler, står på rulleskøjter 
o Danser, løber, jogger eller hopper. 



 
 
 
 
 
Forskelligt underlag: 
 

 Sækkestole 
 Flisegulv, gulvtæppe, trægulve 
 Bobbelplast 
 Boldebad 
 Grus, fortorv, græs, sne og jord 
 Broer, herunder hængebroer 
 Agility udstyr 
 På bakker 

 
Vand ting: 
 

 Sprinklere og vandslanger 
 Stranden, søen, badekarret og swimmingpoolen 
 Mennesker og hunde, der svømmer 
 Regn, sne, tordenvejr, hagl og slud 
 Både, anløbskaj, surf bræt 

 
Steder:  
 

 Lufthavnen, tog- og busstationen 
 Legepladser og skating parker 
 Storcenter 
 Steder med mange mennesker og dyr, fx kræmmermarkeder eller dyrskuer 
 Sportshaller o.l, fx fodboldkampe, håndboldkamp/træning osv 
 Supermaked, restauranter og cafeer 
 Skoler og kontorer 
 Byggepladser 
 Store veje og fortov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ting, der bevæger sig/laver larm: 
 

 Plæneklipper 
 Støvsuger 
 Go-cars og skateboards 
 Motorsav 
 Div. maskiner, fx bobcat, gravko osv. 
 Sirener og alarmer 
 Hårtørrer 
 Kufferter, der trækkes  
 Affaldscontainer på hjul 
 Loftsventilator 
 Automatiske døre 

 
Andre støjende ting: 
 

 Fyrværkeri 
 Skud 
 Computer og radiolyde 
 Musikinstrumenter som guitar, klaver mv 
 Folk, der hujer og råber 
 Kirkeklokker  
 Stegepander 
 Når man åbner en dåse 

 
At røre hunden: 
 

 Snor og sele 
 Mundkurv 
 Åbn hvalpens mund for at se og børste tænder 
 Klippe negle og ordne pels 
 Rengøre øjne og ører 
 Blive båret og forbundet 
 Besøge dyrlægen, hundefrisøren, til hundepasser eller i hundeskoven. 

 


