
FRÅN FÖDSELN TILL TVÅ VECKORS ÅLDER.
Under de första dagarna efter födseln brukar valparna bara sova och dia. De kan också krypa.Om 
den fryser kryper valpen runt letande efter mamman eller sina syskon. Vid ca 14-dagars ålder 
öppnar valpen ögonen, men synen är rätt så svag under de första två veckorna.Födelsevikten på 
valparna varierar. De går snabbt upp i vikt och fördubblar nästan sin vikt vid en veckas ålder.

TREDJE VECKAN
Valpen börjar få tänder, börjar lära sig gå och dricka från en skål. I slutet av tredje veckan utvecklas
förmågan att känna dofter. Valpen föds utan känsla för rädsla. Rädslan börjar utvecklas o formas i 
slutet av tredje vecka. Nu startar är bra tid för miljöträning i lugn tempo.

TREDJE -TOLFTE VECKAN: SOCIALISERING
Detta är en mycket viktig period i valpens liv. För att växa frisk, lycklig och balanserad med god 
karaktär behöver valpen få god erfarenhet av umgänge med människor, andra hundar och yttre 
miljö/ världen.

Under 3-5-e veckan börjar valpen reagera på höga ljud.Under fjärde veckan utvecklas hörsel, syn 
och luktsinne och blir mycket bättre. Valpen börjar skälla, vifta på svansen och på låtsas bita sina 
kullsyskon. Valpen får förmåga att spjälka fast föda. Så fort fast mat introduceras slutar valpen 
bajsa på samma plats de sover. Mellan 4-5 vecka börjar leken ” Du kan inte ta mig”. Tänderna är på
gång, käken kliar, valpen bär leksaker i käken och lär sig morra.

Under 5-8 veckan blir valpens mimik mera uttrycksfull, hörsel och syn fungerar mer 
koordinerat.Valpen leker aktivt med sina kullsyskon. I 7-8 veckan är valpen helt redo att flytta till 
sitt nya hem.I slutet av 8-e veckan blir valpen mycket nyfiken men samtidigt mycket mera försiktig.
Valpar föds utan känsla för rädsla. Rädslan börjar utvecklas o formas i slutet av femte veckan.

När ni hämtar er valp och kommer hem till er börjar en anpassningstid.Valpen vänjer sig vid sitt nya
hem, sin nya familj, de nya lukterna, ljuden i det nya hemmet. Valpen är aktiv under någon timme, 
sedan behöver den  en sovpaus. Viktigt är att ge valpen denna möjlighet att sova ut. Ni kan prata i 
detta rum, ha musiken eller TV på, men ta inte upp valpen om den sover,vänta tills den vaknar och 
kommer fram själv. Utvilad valp är frisk valp på gott humör!
Så fort valpen går över er tröskel ska ni börja vänja den kissa o bajsa ute. Ni kan använda ” 
kissekatts” som stödhjälp under fösta tiden. Gå alltid genom samma dörr och till samma plats att 
kissa/ bajsa.  Detta underlättar inlärningen. Till sist kommer valpen själv gå till denna dörr när det 
är dags att gå på toa!  Behovet att lätta på trycket är störst efter maten sedan kan ni hålla 2-3 
timmars intervall mellan toa- besöken.
Om valpen inte klarar 2 timmar ska ni korta tiden. Det är alltid ni som observerar valparna o 
bestämmer vilket tidsintervall som gäller just er valp. Ge alltid belöning om valpen lyckades rätt! 
Det kan vara godis+BRA, Vad duktig du är. Sedan kan detta ersättas bara med muntligt belöning. 
Belöningen ska komma genast/ direkt, pga att hundar har kort minne. Om ni dröjer och valpen 
hinner kissa, sedan komma fram till er, upplever valpen att den belönas för att den kom fram till er.

8-12 veckan. Er valp har otrolig önskan att bli älskad av sin nya familj. Valpen kommer på olika 
bus för att glädja er och testa gränser. Från er krävs att både sysselsätta den lekfulla valpen och 
uppfostra, t.ex. får ni lära av valpen att bitas som han gjorde med sina syskon.

VID ca 5 MÅNADER  kommer mjölktänderna att bytas mot permanenta. Detta tar rätt så lång tid 
ca 3-4 månader. Under denna tid kan valpen ha dubbel uppsättning tänder tillfälligt i både under- 
och överkäken. Aptiten kan minskas. Ibland även kan även stående öron vissna tillfälligt. Att gnaga 
är nyttigt, gnagleksaker brukar vara mycket populära under denna tid. Om mjölktänderna sitter kvar



längre och fast behöver även veterinär konsulteras och mjölktänderna tas bort. Tandvårdsförsäkring 
ingår ofta under första året om försäkringen är tecknad före 4 månaders ålder. Kontakta ert 
försäkringsbolag.

RUNT 5-7 MÅNADEN under puberteten/ könsmognadsprocessen kommer den s.k.spökåldern. 
Vissa valpar har uttalade tecken, andra knappt några eller inga alls. När könsmognaden inträffar är 
det allmänt kaos i kroppen och i hjärnan p.g.a. hormonpåslaget ( östrogenet för tikar och 
testosteronet för hannar ökar drastiskt). Under denna tid kan valpen bli mindre social, fientligt 
inställd mot främmande hundar. Valpen kan helt plötsligt och oförklarligt bli rädd För saker och 
företeelser som den tidigare inte har haft några problem med. Till exempel börjar den reagera på ett 
flygande löv, en skugga eller soptunna. Ni kan också uppleva att valpen slutar lyda och inte lyssnar 
på era kommandon. Viktigt att veta är att denna tid går över. Kastrering är inte till någon hjälp! 
Tvärtom bryter det bara valpens personlighetsutveckling. Valpen fastnar mellan barndom och 
pubertet, blir aldrig vuxen i sin hjärnutveckligen. Även muskler och andra inre organ både hos tikar 
och hannar behöver könshormoner för den fulla utvecklingen. Fortsätt med husets regler. Att 
aktivera, sysselsätta valpen är mycket bra. Valpträningen under denna tid är till stor hjälp.

VID 9 MÅNADER ska ni byta mat till vuxenfoder. Er valp är nu nästan färdig vuxen. Om ni önskar
köpa hundkläder kan det göras nu, storleken kommer inte skilja sig mycket framåt.

FRÅN 1 år till 4 år är er hund ung vuxen. Den är alert, pigg, lättlärd och med på allt som händer. 
Bra tid för aktiv liv, långa promenader, kurser, träning, tävlingar och utställningar. Fertiliteten är 
hög, bra att skaffa valpar vid ca 2 års ålder. Förutom kroppsmognaden / könsmognaden behöver 
hunden vara mentalt mogen. Se regler på skk.se.

FRÅN 4-8 år är er hund i mogen vuxen ålder. Livet leker fortfarande! Allt ovan gäller med 
reservation att er hund kanske är lite mindre alert med åren och vill vila lite längre stunder under 
dagen.

FRÅN 8 år och framåt är det hög mogen ålder, motsvarande pension. Hunden är fortfarande aktiv i 
perioder men tröttnar snabbt, vilar längre. Mycket långa promenader är inte så passande. Bättre med
flera kortare promenader. Det gör alltid ont när vår fyrbenta vän lämnar oss oberoende hur gammal 
den är.

http://skk.se/

