
Hvalpens alder 3 til 5 uger. 
Når hvalpene er omkring de 3 uger, 
begynder der for alvor at ske en forandring. 
Hvis hvalpene var født ude i naturen i en 
hule eller lignende, ville hvalpene nu for 
første gang kravle ud af hulen og møde 
resten af flokken. Nu begynder 
socialiseringen af hvalpene virkelig for alvor. 
Det er en periode som også kaldes 
flokprægnings perioden, Hvalpene lærer nu 
hvilken art de tilhører. Det er også nu at 
hvalpene bliver mere og mere nysgerrige og 
søger kontakt med omverdenen. 
 

 

På det her tidspunkt begiver hvalpene sig 
ud på egen hånd, de er lettere nervøse og 
meget agtpågivende, og reagerer 
øjeblikkeligt på pludselige høje lyde. De 
begynder nu også at spise fast føde. 
Hvalpens lugtesans, syn og hørelse er også 
blevet mere udviklet, de vifter nu med 
halen og leger med hinanden. Det er også i 
den her alder at hvalpene så småt 
begynder at forlade sovepladsen når de 
skal besørge. Når hvalpene er hen imod de 
5 uger begynder de at blive lidt mere 
hårdhændet i deres lege, de vil nu også 

gerne bære legetøj i munden og ruske det som byttedyr. Hvalpene lærer også at 
beherske deres bid under leg med andre i kuldet. 

Hvad bør man gøre som opdrætter? 

Da denne periode er domineret af social adfærd bør man som opdrætter være 
meget opmærksomt på, og sørge for at hvalpene enkeltvis får kontakt med 
mennesker hver dag. Dette samvær vil give større sikkerhed i omgang med 
mennesker senere i hvalpens/hundens liv.  



Det er vigtigt, at man på dette udviklingstrin 
har hvalpene i menneskehænder flere 
gange om dagen, og at hvalpene er tæt på 
mennesker, gerne forskellige venlige, 
fremmede mennesker, uden at moderen er 
til stede. Hvalpe der på dette tidspunkt 
opholder sig alene og går afsides fra 
flokken, skal have ekstra opmærksomhed, 
men ikke påtvungen opmærksomhed. Vær 
alene med hvalpen, lok den til selv at tage 
kontakt, giv den kærtegn og eventuelt en 

godbid, og gentag dette flere gange dagligt. Man bør ikke udsætte hvalpene for 
høje, voldsomme lyde og pludselige bevægelser. 

Man kan med fordel starte en tidlig ”lydvaccination” af hvalpene. Når hvalpene er 
optaget af noget behageligt, for eksempel leg eller de dier, kan man afspille lyd – CD 
på et meget lavt niveau i baggrunden. Hvalpene og tæven må ikke være påvirket af 
lydene – det skal blot opfattes som lav baggrundsstøj. I takt med at hvalpene bliver 
ældre og tilvænnes lydene, kan lydniveauet sættes langsomt op. 
På den måde kan man tilvænne hvalpene til lyde og trafikstøj, børnestemmer, skud, 
og fyrværkeri allerede i hvalpestadiet. 


