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Kapitel 7

Den lille hvalp i hjemmet, 8 til 12 uger gammel

Nu har vi så overstået den første dag godt, og både hvalp og leder har fået lidt
nattesøvn.
Perioden fra 8 til 12-ugersalderen er den alder, vi normalt anser for at være
socialiseringsfasen; se også afsnittet „Socialiseringsfasen“, side 48. Her er to sider
af hvalpens opdragelse, som egentlig er lige vigtige. På hjemmefronten er vor
fornemste pligt at prøve at opbygge det tillidsforhold, der efterhånden er nævnt
så mange gange, og på udefronten er det at få hvalpen introduceret til så mange
situationer og ting som overhovedet muligt, og som vi kunne forestille os, den
kunne komme til at møde igen i løbet af resten af sit liv, og som hunde af og til
kan vise angst over for.

Hjælp hvalpen til rette
Opbygning af tillidsforholdet mellem hvalp og leder er let, man skal bare hele
tiden huske på, hvordan det ville have været i naturen; se eventuelt afsnittet „Socialiseringsfasen“, side 48, under kapitlet „Sensitive perioder“. Først og fremmest
skal vi gøre os klart og holde os for øje, at alt, hvad hvalpen lærer og skal lære,
bedst sker gennem leg. Leg så meget med den som muligt, men husk, at lederen
skal stoppe legen, før hvalpen stopper den, det vil sige, mens det er sjovt, og før
hvalpen bliver træt, og hvis det er en tovtrækningsleg, er det vigtigt, at det er
lederen, der til sidst sidder med tovet. Det kan slet ikke anbefales at lege tovtrækning med hvalpen, fordi det er nødvendigt fra begyndelsen at holde fast på, at det
er ejeren, der er leder af flokken. Tovtrækningsleg øger også ofte hvalpens fokusering på munden og dermed dens tendens til at gnave i genstande, som ikke var
D E N L I L L E H VA L P I H J E M M E T, 8 T I L 1 2 U G E R G A M M E L
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ment til formålet. I det hele taget kan det ikke anbefales overhovedet at lege meget
vilde eller voldsomme lege med hvalpen. Det behov må man sørge for, at den får
dækket med andre hvalpe eller unghunde.
En meget god og vigtig leg er den, der danner starten til hvalpens indlæring.
Den er kraftig tillidsopbyggende og er grundigt beskrevet på side 183 under afsnittet „Hvordan tillid, modellering og indlæring gribes an“.
Hvis vi helt fra start sørger for at sætte rammerne for hundens liv og opførsel og inden for disse rammer giver den masser af frihed, er vi godt på vej. Som
beskrevet under afsnittet „Socialiseringsfasen“, side 50, indfører faderhunden i
naturen visse tabuer for hvalpene. Det kan svare lidt til vore husregler, som danner rammerne for hvalpens og hundens udfoldelse og opførsel. For at sætte disse
rammer, er vi nødt til ligesom faderhunden at være konsekvente. Har vi sagt nej,
er det et nej. Og de ting, der er nej i dag, er også nej i morgen og i overmorgen. Det
sidste har man som hundeejer hørt så mange gange før, men hvad man ikke plejer
at tænke over, er, at det, der er ja i dag, også er ja i morgen og i overmorgen. Det
betyder blandt meget andet, at man ikke kan tillade sig at forvirre sin hund ved at
lade den gøre alle mulige ting som lille, nuttet hvalp og så forbyde dem, efterhånden som den vokser sig større. Man skal dog huske, at hunden skal have lov til at
være der, hvilket indebærer, at forbuddene skal være relativt få.
I denne alder bør hvalpen kun straffes, hvis det er absolut nødvendigt. Og man
bør i hvert fald aldrig straffe uden at have taget synderen på fersk gerning. At
straffe for noget, hvalpen gjorde bare ti minutter tidligere, er helt uden mening,
for den har sandsynligvis været engageret i adskillige handlinger siden og ville
forbinde straffen med den sidste af disse i stedet for med det, man reelt straffer
den for. Forstår hvalpen som i dette tilfælde ikke, hvorfor den straffes, fører det
til en forvirret og usikker hund. Selvfølgelig skal den lære, hvad der er rigtigt og
forkert, men leg det ind i den. Siger man et fast „nej“ og samtidig med en fast,
selvsikker kropsholdning fysisk stopper den i det, den er i færd med, for bagefter
at få den positivt engageret i en anden acceptabel aktivitet, er det sandsynligvis
nok til, at den forstår situationen. Bliver den ved og ved med den samme forbudte
ting, er det selvfølgelig nødvendigt at få det stoppet én gang for alle. Forlang altid,
at hvalpen holder sig inden for de rammer, der på forhånd er afstukket i husordenen. Man skal vælge sine regler, så de er klare og entydige, og derefter må man
aldrig lade det forbudte foregå. Det kan man i den alder kun sikre sig ved at holde
hvalpen under diskret, men temmelig konstant opsyn. Er man nødt til at foretage
sig noget meget vigtigt, hvor det ikke er muligt samtidig at holde øje med hvalpen,
er det bedre dette korte øjeblik at placere den i dens helle som beskrevet i kapitlet
138
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sekvenser, hvis en hvalp får bidt i en elektrisk ledning, er ikke morsomme. Man
skal også huske, at alle småting kan blive slugt i stedet for at blive spyttet ud igen.
Visse genstande kan være enten spidse eller skarpe eller blive det ved at blive revet eller bidt i stykker. Det kan være yderst problematisk at få den slags ned i en
hundemave, så man må tænke sig om og holde øje med hvalpen.
Et andet typisk faremoment er perioden, før hvalpen får lært, at den ikke må
springe op ad borde og lignende. Der lugter ofte forbløffende godt på et køkkenbord, og ligger der en køkkenkniv lidt yderligt, kan den hurtigt ryge ned med
spidsen først og i bedste fald kun give et grimt snitsår.
Apropos køkkenet så lad være med at lade hvalpen af syne et øjeblik i køkkenet, før den har lært grundigt, at den ikke må tage fra bordene. Har den først
haft heldet med sig og stjålet en lækker oksesteg eller en kylling fra bordet, er det
bagefter mere end dobbelt så svært at lære den, at det er forbudt.
Som allerede forklaret grundigt side 129 i kapitlet „Turen hjem og det første
døgn i hjemmet“, skal man ikke lade sin lille hvalp få adgang til offentlige hundetoiletter, før den er færdigvaccineret. Det kræver selvfølgelig, at man er ekstra
omhyggelig med altid at få samlet op efter den, når den har haft afføring, men
hundetoiletter er områder, hvor hvalpen kan blive smittet med alle de både alvorlige og ikke alvorlige sygdomme, som måtte være i omløb i lokalområdet. Det kan
en så ung og uvaccineret hund slet ikke tåle.
Dette er selvsagt ikke ment som en komplet gennemgang af de sikkerhedshensyn man bør tage med en lille hvalp i huset. Det er blot et par eksempler, som
bliver til virkelighed alt for ofte, og som skal huske os på at tage visse logiske forholdsregler med hensyn til sikkerheden, når vi anskaffer en hvalp.

Aktivitetsfordeling, fodring og knoglelidelser
Hvalpe i naturen leger meget, men hvis man betragter dem, vil man se, at de ofte
skifter mellem leg og hvile. De er meget aktive i et kort stykke tid, og pludselig,
uden at man egentlig rigtig har bemærket det, ligger de i en stor bunke og sover,
og så igen, pludselig, uden at man egentlig bemærker skiftet, er de igen på benene
og undersøger deres omgivelser og leger med hinanden. Sådan bør det være, det
har deres krop bedst af. Særlig ved racer, som kæmper med knogleproblemer som
f.eks. hofteledsdysplasi (HD), er det værd at huske på, mens hvalpen er lille. Vær
aktiv sammen med den, tag den med alle mulige steder hen, leg med den, gå tur
med den, træn den etc., men gør det hele kort tid ad gangen. Lad den få sig en
150

H VA L P E N S U D V Æ L G E L S E O G O P D R A G E L S E

Venstre billede: Hofteledsdysplasi. Her ses den forstørrede afstand mellem lårbenshovedet
og hofteskålen samt udvækster og deformiteter på lårbenshovedet, særlig langs randen.
Højre billede: Sund hofte til sammenligning.
Billeder venligst udlånt af Alf Peder Læbro, Centrum Dyrehospital

lur indimellem. Det er helt o.k., luren er i bilen, men lad den slappe af, når den
viser tegn på at trænge til det. Hvis en hvalp føler sig presset, vil den ikke gå hen
og slappe af, som den ellers har brug for. Et godt eksempel på noget, man ikke
bør gøre, er til daglig at give hvalpen meget korte lufteture, og når søndagen så
oprinder, tænke, at nu vil man altså køre den træt, så man i det mindste har fred
søndag aften og hele mandagen. Mange mennesker gør dette i en god mening,
men når hvalpen har vandret den samme tid og afstand, som den gør til hverdag,
er den træt, træt i musklerne. Den kan jo sagtens fortsætte med at gå, og det gør
den også, men nu er det populært sagt ikke længere musklerne, der bærer den,
men knoglerne. Dette giver et alt for hårdt og helt forkert slid på knogler og led,
og særlig hofterne kan lide under det.
Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse, som forekommer hos mange mellemstore
og store hunde. I stedet for at det runde hoved på lårbensknoglen bevæger sig i en
tæt og stabil forbindelse oppe i hofteskålen på bækkenet, er der opstået en større
eller mindre ustabilitet i dette led, så hunden får smerter, når den bevæger sig.
Disse smerter kan blive decideret invaliderende, og tidligere blev mange hunde
D E N L I L L E H VA L P I H J E M M E T, 8 T I L 1 2 U G E R G A M M E L
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K a pi te l 1 4

Indlæring

For at få størst glæde af sin hunds personlighed og få mest muligt ud af dens evner må man som det første og vigtigste forsøge at opbygge et velafbalanceret og
harmonisk forhold til den ved at opbygge dens selvtillid og vinde dens fulde tillid
og respekt.
Et sådant forhold oparbejdes lettest fra den tidligste hvalpealder, som beskrevet
i første del af denne bog. Hvis det er på plads, er det forbavsende let at lære sin
hund alle mulige ting, man måtte have lyst til.
Det er med hunde som med mennesker, de er bedst til noget, hvis de kan lide
det, de laver. Derfor lærer en hund hurtigst og bedst, hvis man tilrettelægger træningen i overensstemmelse med dens naturlige udvikling og adfærd og opbygger
den som en leg, der er underlagt visse regler.

De fire trin i læring
Metoderne til at lære en hund en ny færdighed er så at sige ens gennem hele
hundens liv. Alligevel kan det godt se ud, som om teknikken til at lære en hund
noget er lidt forskellig fra alderstrin til alderstrin. Det skyldes, at det at lære og
kunne noget ikke bare er indlæring, men egentlig kan deles op i fire trin: a) selve
det at lære at udføre handlingen (fra nu af kalder vi det „tilegnelse“), b) det at
blive flydende i at udføre den, altså at kunne gøre det uden rigtig at tænke over,
hvordan det gøres („automatisering“), c) det at kunne udføre den lige godt i alle
omgivelser og med alle typer distraktioner, som f.eks. kraftig støj, lyd, lys, mange
fremmede mennesker etc. („generalisering“), og d) det at holde færdigheden ved
lige og altså være i stand til at udføre den resten af livet („vedligehold“).
INDLÆRING
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samme grundregler som for den ovenfor omtalte type straf, der indebærer at påføre hunden noget ubehageligt: at reaktionen skal falde øjeblikkeligt, at den skal
falde hver evig eneste gang, og at man ikke må bære nag. Netop fordi straffen
skal falde øjeblikkeligt, kræver det omtanke og forståelse fra ejerens side. Det er
nødvendigt, at han/hun i hver enkelt situation, som kræver en reaktion, forstår
at finde noget, hunden nyder lige i det øjeblik, og tage det fra den midlertidigt.
Desværre har jeg på baggrund af gentagne oplevelser i problemadfærdskonsultationer set mig nødsaget til at komme med en allersidste bemærkning omkring
straf.
Den må aldrig, aldrig bruges som hævn. Føler man sig nødsaget til at hævne sig på
sin hund, er det tid at søge hjælp. Hunde hører ikke til blandt de arter, der benytter
sig af noget så lavt, og de vil heller aldrig forstå det. Har man brug for at hævne sig
på sin hund, eller tror man, at den hævner sig på én, så er der noget fundamentalt
galt i forholdet mellem hunden og mennesket, og det bør afklares, før forholdet
lider yderligere skade. Man kan roligt gå ud fra, at hunden ønsker et godt forhold,
og gør den noget, man ikke bryder sig om, er det ens pligt som dens ejer og leder
at forsøge at sætte sig ind i hundens måde at tænke på og prøve at løse situationen
ud fra denne nye indfaldsvinkel.

Belønning
Lad os gå tilbage og se på andre muligheder inden for aktiv indlæring. Til forskel
fra straf får de hunden til at udføre en handling, vi ønsker, den skal udføre. Den
ene mulighed er, at hunden får eller oplever noget godt (påførende belønning/positive reinforcement), den anden er, at hunden slipper af med noget ubehageligt
(fjernende belønning/negative reinforcement). Begge dele er en behagelig konsekvens af dens handling og altså en belønning
Påførende belønning/positive reinforcement – at give noget
behageligt
Vi siger „sit“ til vor hund, hunden sætter sig, og vi giver den noget godt, nemlig
en hundekiks. Dette er et eksempel på aktiv indlæring ved at få eller opleve noget
godt.

218
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Eksempler på effektive belønningsmetoder af en hund kan være
•
•
•
•
•
•
•

verbal ros
behagelig fysisk berøring/nusning
at få en madpille/en kiks/et gnaveben/et griseøre etc.
at lege bold
at få sin mad
at få lov til at lege med sit yndlingslegetøj
alle de utallige eksempler på ting og/eller aktiviteter, hver enkelt hundeejer kan nævne, at netop hans/hendes hund er helt vild med.

Ros
At give en hundekiks, når hunden har gjort noget godt, kan alle – i hvert fald
teoretisk set – finde ud af, men hvad med ros? Hvordan roser man en hund?
En voksen hund og en hvalp roses ikke altid ens, og alt efter en hvalps eller en
voksen hunds temperament skal rosen tilpasses individet. Det drejer sig om, at
hunden opfatter det, man siger, positivt. Verbal ros er vigtig. Den lille hvalp er
meget lydhør over for alt, hvad dens nye ejer siger og gør. Den opfatter det intuitivt som noget behageligt, når vi siger noget henvendt specielt til den med en
lys og glad stemme. Ordenes indhold er i princippet fuldstændig ligegyldigt, bare
de bliver udtalt med en lys, glad og venlig stemmeføring. Det er en god idé, fra
hvalpen er helt lille, i ordstrømmen at inkludere det samme ord hver gang, som
f.eks. „dygtig“. Med tiden (kort tid) vil hvalpen huske dette som et rose-ord, og
i de fremtidige få, men vigtige situationer, hvor man ikke kan begynde at bruge
falsetstemme og lade ordene flyde, men hvor man alligevel absolut har brug for at
tilkendegive over for sin hund, at den lige har gjort noget rigtigt, kan man hurtigt
sige „dygtig“, og den vil forstå det som en anerkendelse.
Det er en god idé at tage kropssproget med i brug. Man er simpelthen nødt til
at give los for den traditionelle påtagne stivhed, som så mange mennesker prøver
at tillægge sig i et fortvivlet forsøg på at virke „voksne“, „modne“ og „seriøse“.
Knap op for glæden, positiviteten og umiddelbarheden. Slap af i kroppen, og glem,
hvad andre mennesker måtte tænke. Det må da være deres problem, hvad de tænker. Vort problem er at få opdraget vor lille hvalp til at blive verdens bedste hund,
og det kræver, at vi udstråler umiddelbarhed og er villige til klovnerier. Gå ned i
hvalpe-/hundehøjde, altså på hug (ikke bøje sig frem over hunden), læg ansigtet
i glade folder, tal med hvalpen i et lyst, glad og rosende toneleje, og rør evt. ved
den lige der, hvor den holder allermest af at blive nusset. Man kan også bevæge
INDLÆRING
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at hunden ud fra sin natur ville have gjort én ting, og den ikke gjorde det, men
derimod gjorde det, som var det korrekte i dens nuværende menneskesamfund,
bør man rose. Det er ikke vigtigt, om man har skullet gribe verbalt ind eller ej for
at få det til at lykkes. Det vigtige er, at den ikke lavede „ballade“. Som leder er
man nødt til at anerkende, når hunden har gjort noget godt set med hundeøjne.
Det skaber en hund, som er stolt af sig selv, og som, næste gang den befinder sig
i en lignende situation, med endnu større sandsynlighed vil gøre det, som for
os mennesker er det rigtige. Roser man ikke, når en hund har undertrykt sin
naturlige adfærd til fordel for, hvad vi mennesker ønsker af den, vil den hurtigt
blive træt af at gøre det for os, og den vil, næste gang den kommer i en lignende
situation, med større sandsynlighed gøre det, den ville gøre intuitivt i naturen.
Dette er altså også en måde at bruge aktiv indlæring på via en behagelig konsekvens (eller belønning).
Hvornår roser man ikke?
Hunden lærer hele tiden. Den lærer af konsekvensen af sine handlinger. Ligesom det ovenfor er beskrevet, hvordan man i træningen via den rette belønning
på rette tid øger sandsynligheden for, at hunden gentager en bestemt handling,
vil den også gøre det, hvis man – måske uden at tænke over det – belønner de
handlinger, man ikke ønsker at se. Et eksempel, som jeg har set utallige gange, er
den ukontrollerbare hund, som af glæde hopper, gør, piber etc., når der kommer
gæster. Ejeren er flov over hunden, men aner ikke, hvad han/hun skal gøre for
at kontrollere situationen. Gæsterne har taget deres pæne tøj på, og af høflighed
siger de ikke noget, men de ville tydeligvis sætte stor pris på ikke at få potemærker på skjorteflippen eller revet nylonstrømperne. Ejeren er et venligt menneske
og bryder sig ikke om at skælde sin hund ud og da slet ikke i fremmedes påsyn.
Han/hun kunne også lukke hunden ind i et andet rum, men det er han/hun heller ikke helt vild med, da hunden så bare vil kradse døren helt i stykker og oven
i købet stadig gø, så ingen kan få ørenlyd. Hvad gør den stakkels ejer i denne
situation? Han/hun tænker meget logisk – men hundeopdragelsesmæssigt helt
forkert – at han/hun er nødt til at få omdirigeret hundens opmærksomhed til
noget andet, og til det formål er han/hun nødt til at gøre brug af noget, som er
endnu mere attraktivt end gæsternes ankomst: et af de gnaveben, som hunden
synes allerbedst om, og som det tager tid at fortære. Konsekvensen af dette er
ro i øjeblikket, men på langt sigt kan ingen fortænke hunden i at konkludere, at
dens ejer synes, dens opførsel i den beskrevne situation var helt perfekt. Ikke blot
belønner han/hun den med en hundekiks, som den er vant til, når den har gjort
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K a pi te l 1 6

Indlæring i praksis

Mangen en hundeejer klager med rette over at skulle benytte belønningsmetoden
til træning af deres hund, fordi de så altid skal gå rundt med hundekiks i lommen. Det behøver de bare ikke, slet ikke. De skal blot gøre indlæringsarbejdet helt
færdigt! Som nævnt i afsnittet „De fire trin i læring“, side 203, foregår indlæringen i fire trin, „tilegnelse“, „automatisering“, „generalisering“ og „vedligehold“.
Tilegnelse går ud på at få hunden til at forstå, hvad det er, vi prøver at få den til.
Automatisering går ud på, at hunden bliver rigtig god til og flydende i at gøre det.
Mange hundeejere tror, at når disse to faser er opfyldt, kan hunden den ønskede handling, men de glemmer vigtigheden af at fuldføre automatiseringstrinnet
samt af de sidste to trin, nemlig generalisering og vedligehold. Det er nemlig på
disse stadier, vi skal sikre os, at den evige belønning bliver overflødig, ikke bare på
træningsstedet, men overalt, og samtidig sikre os, at hunden adlyder hver gang.
Disse trin er faktisk slet ikke så lette, eftersom de kræver en del forståelse for
hundesprog og -kommunikation af træneren.
Lad os tage det trin for trin.

Tilegnelse
Tilegnelse er selve det at lære at udføre handlingen.
Ved „tilegnelse“ og starten af „automatisering“ lærer hunden hurtigst, hvis
vi belønner hver eneste gang, den gør det rigtige. Det går ganske enkelt ud på at
få hunden til at forstå, at når man siger et bestemt ord eller gør en bestemt bevægelse, så vil man gerne have, at hunden udfører en bestemt handling. Det har
i tidens løb været gjort på mange forskellige både mere og mindre succesfulde
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måder. En meget gængs metode er at sige kommandoordet, få hunden til at udføre
handlingen og så give den en belønning (det være sig ros, godbid eller lignende).
Det er også en god metode. Den indeholder blot et par knaster, som næsten altid
volder problemer i forbindelse med: 1) Hvordan får man hunden til at forstå, hvad
man gerne vil have den til at gøre? 2) Hvordan får man hunden til at forbinde det
ord, man har valgt, med den specifikke handling? Det første spørgsmål, nemlig at
få hunden til at forstå, er ikke så svært, så længe det er enkle handlinger, den skal
udføre. Til trods for at hunden synes, det er yderst ubehageligt, tyr de fleste mennesker til simpelthen at tvinge den til at gøre det. F.eks. er den mest brugte måde
at lære en hund at sætte sig på at trykke ned på dens hofte, og den mest brugte
måde at lære en hund at lægge sig på er så at sige at trække forbenene væk under
den. Problemet er, at hunden som sagt synes, det er meget ubehageligt, og at det
overskrider dens grænser, og derfor vil en hund, som har lært via denne metode,
måske nok adlyde senere, men ikke med glæde, fordi den forbinder disse ord og
handlinger med noget lettere ubehageligt. Det andet spørgsmål, med hensyn til
hvordan man får hunden til at forbinde et ord med en specifik handling, volder
problemer, såfremt man begynder at sige ordet, før hunden har forstået, hvad man
ønsker, den skal gøre. For når den endelig forstår handlingen, kan den have hørt
ordet så mange gange, at der bliver tale om lært irrelevans (se side 236). Det gør
det sværere end nødvendigt at få den til at forbinde ord og handling.
For at komme uden om disse problemer og for at kunne forklare sin hund
meget mere komplicerede handlinger, end det normalt har været muligt, kan man
i tilegnelsesstadiet med meget stort held bruge, dels det, man kalder „shaping“,
og dels det, man kalder „klikkertræning“. Begge er simple og enkle teknikker,
som med fordel kan kombineres, og deres formål er at hjælpe med at „forklare“
hunden, hvad vi prøver at få den til at gøre. Begge teknikker er til for at hjælpe
træneren – ikke for at gøre livet mere kompliceret for ham/hende. Man kan bruge
den belønning, man ønsker, men for overskuelighedens skyld er der i eksemplerne brugt madpiller. Det er sundt og praktisk. Man afmåler det volumen tørfoder,
hunden skulle have haft til det nærmest forestående måltid, og i stedet for at
give hunden det i sin madskål udnytter man det som belønning, som om det var
hundekiks. Alt efter hundens og madpillernes størrelse går der mellem en og ti
madpiller pr. belønning.
Klikkertræning
Klikkeren er et værktøj, som man kan bruge i den indlæring, som bygger på, at
hunden ser en behagelig konsekvens af sine handlinger ved at få eller opleve noget
INDLÆRING I PRAKSIS
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Panisk aggressionsangst. Munden står vidt åben. Læberne er trukket tilbage og
er altså lange med mundvigene i spidse vinkler. Overlæbepuden er maksimalt
løftet, så også næsetippen vipper opad. De lange læber er trukket maksimalt op
og befinder sig altså højere end næsepuden. Derved blotlægges også gummerne
over kindtænderne. Tilsammen betyder det, at man kan se alle hundens tænder
fuldstændig og en god del af gummerne. Næsehuden er herved også maksimalt
foldet. Denne hund er panisk af angst og vil forsvare sig, koste hvad det vil. Den
kan for eksempel befinde sig trængt op i en krog af et andet dyr, eksempelvis en
bjørn.
For yderligere uddybning af angsttyperne se afsnittet „Angst“, side 367.

Signaler med ørerne
Som det første må vi nødvendigvis tage højde for, at hunde kan have opretstående
ører, som f.eks. en schæferhund, hængeører, som f.eks. en labrador retriever eller kipører, som er en mellemting mellem de andre typer. Når man vil aflæse et
øresignal, skal man forstille sig, at øret er delt op i to dele: ansatsstedet, der er helt
tæt ind til hovedet og indeholder åbningen ned til selve øregangen, og øreflappen,
som enten er stiv eller hængende.
Ansatsstedets position er ens hos alle hunde, uanset om de har stive ører eller
hængeører, og det befinder sig i store træk på en skala, som går fra langt fremme
og oppe på hovedet (medialt) med åbningen pegende fremad, signalerende det
helt selvsikre udtryk, hvorfra man kan forestille sig det bevæge sig i en glidende
linje i nedadgående retning hen over siden af hovedet, hvor det neutrale, afslappede udtryk befinder sig, for at fortsætte sin glidende nedad- og bagudrettede
linje, som slutter helt tilbage og omkring halvt nede på hovedet, signalerende den
underdanige hund.
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Øreflappen kan man til en vis grad anse som en gradbøjer og forstærker af
det signal, ansatsstedet allerede har sendt, f.eks. er det flappen, der vil afklare,
hvorvidt der i dominansen er blandet trussel, eller om der i underordningen er
blandet angst. Stive øreflapper som f.eks. hos schæferhunden er de letteste at aflæse, fordi flapperne er så relativt synlige og dermed understreger signalet meget
effektivt.
Den stive øreflaps skala er frem og op, op, til siden, tilbage, tilbage og ned.
Denne tendens ses tydeligt på de to skalaillustrationer her nedenfor, som viser
de stive øreflapper fra siden og forfra. På de små tegninger er hundens pande i

TRUENDE
AGGRESSIV

DOMINERENDE

ÅRVÅGEN

NEUTRAL

OPLAGT

FORMILDENDE

UNDERDANIG
SOCIAL ANGST
AGGRESSIONSANGST

præcis samme højde, og man kan tydeligt følge den bløde bue, der illustrerer skalaens forløb. Tegningerne fra siden illustrerer altså med al tydelighed tendensen
fra fremadretning i den dominerende ende til bagudretning i den formildende
ende. Tegningerne forfra illustrerer med lignende tydelighed, hvordan flapperne
groft sagt peger opad på hele spektret i den dominerende ende, mere eller mindre
ud til siden omkring midten (fra årvågen til og med lettere formildende) og bagud
i det formildende såvel som det angste spektrum.
Selve flappens facon sender også en del information, og lægger man mærke til
ørets kanter, vil man kunne genkende de overordnede træk, som de er gengivet i
følgende illustration.
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Ligge på ryggen
Man har altid tolket en hund, der ligger på ryggen, som en hund, der har „overgivet“ sig, og altså som det ultimative underdanige signal. Det er også rigtigt nok
et af de mulige signaler, som hunden udsender, når den ligger på ryggen, men der
findes mange flere.
Hunden ligger på ryggen med halen bøjet ind over maven, hovedet drejet lidt væk, halvt åbne øjne, meget
lange læber og tilbagelagte ører,
som er klinet ind mod halsen.
Den signalerer angst, social angst,
fuldstændig som vi så det i afsnittet „Angst“, side 367. Man vil se,
at kroppen er lidt spændt. Særlig
tydelige er de bøjede bagben, som leder tankerne hen på en bokser med forsvarsparaderne oppe. Det samme er til dels tilfældet med forbenene, som er bukkede, men
ikke afslappede som i næste illustration. Håndleddene er kun lidt mere end 90
grader bukkede. Halsen er også spændt, og samtidig med at hovedet kigger væk,
holder den behørigt øje med modstanderen. Den er angst og udtrykker det.
Som i foregående illustration
ligger denne hund også
på ryggen med alle sine
kommunikationsredskaber signalerende angst. Til
forskel fra den foregående er kroppens
muskler dog nu helt afslappede. Bagbenene er faldet længere bagud og ud til siden,
og forbenenes håndled er bukket helt. Halsen er også mere afslappet og drejet en
anelse mere bort, så den ikke længere holder helt så grundigt øje med sin modstander, men nærmere omhyggeligt forsøger at undgå øjenkontakt, hvilket også
kan understreges ved, at øjnene lukkes yderligere til små sprækker. Her har de
socialt-angste signaler udviklet sig til at signalere total underkastelse eller overgivelse. Denne hund bruger nu hele sin krop til at signalere, at den har forstået
budskabet og accepteret det. Der vil typisk være gået en disput forud for dette
signal. Hunden stoler fuldt og helt på, at det individ, signalet sendes til, forstår
hundesprog. Ellers kunne den ikke tillade sig således at slappe af.
B E V Æ G E L S E R M E D S I G N A LV Æ R D I
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Ligger hunden derimod blot på
ryggen, men uden rigtig
bøjede forpoter, med
spændte kropsmuskler,
uden at bøje halen over
maven, med ørerne tilbage, men uden at lægge
dem ind til halsen, og stadig med ansigtet drejet mod det individ, den signalerer til,
og med en måske jævnlig afbrudt øjenkontakt, er det et fingeret signal om underkastelse, som næppe er så oprigtigt ment, som vi kunne forledes til at tro. Det kan
f.eks. ses hos unghunde, som forsøger at afværge en ældre hunds vrede efter at
have provokeret denne mange gange. Et øjeblik efter kan man ofte se unghunden
provokere igen. Det hører med til dens afprøvninger af, om lederen er psykisk
stærk nok til, at unghunden kan respektere den som sin leder. Den forventer, at
lederen gentager sin irettesættelse, og fortsætter, til den har aftvunget unghunden et signal nogenlunde svarende til det i foregående illustration. At en voksen
hund stiller sig dominerende over unghunden og holder den fast med blikket, er
dog ikke hverdagskost, for inden for en flok er det af og til overraskende, hvor
stor tålmodighed nogle af de voksne hunde har med unghundenes små provokationer.
Hunde, som lægger sig om på ryggen for at
blive kløet på maven, sender ingen frygtsomme signaler ved at indtage
denne position. Man kan her
både se spændt og afslappet krop,
øjenkontakten vil for det meste
være opretholdt, f.eks. som
her af nogle store, runde, tillidsfulde øjne, ørerne kan være
formildende, men aldrig angste, og halen vil altid ligge hen ad jorden i forlængelse
af ryggen og ikke være bukket ind over maven. Den kan eventuelt logre. Der kan
– men behøver absolut ikke – være ment noget underordnende med signalet. Har
vor hund tillid til os, vil den sagtens uopfordret turde indtage denne stilling foran
os. Denne stilling har intet at gøre med, hvorvidt hunden føler sig over eller under
os i hierarkiet. Umiddelbart er det at smide sig om på ryggen et formildende-und-
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Laver man små fremadrettede vinkebevægelser med hånden ud i luften, svarer
det til, at hunden giver pote ud i luften og er pacificerende. Er bevægelserne overdrevne og måske ligefrem kombineret med, at man ligger på knæ med hænderne
i jorden foran sig, kan det af en hund, der stoler på én, opfattes som indbydelse
til leg.
Smaskelyde er venligsindede og virker beroligende på modparten.
Et stort smil med lukket mund svarer til at gøre læberne lange og pacificerende.
Er munden derimod lukket, og læberne trukket op i et smil, der viser tænderne, er
læberne stadig lange, og de fleste af vore hunde har lært sig menneskesprog nok til
at vide, at det på lignende måde signalerer pacificering og glæde. Det er dog værd
at tænke på, at det kan opfattes som angst-aggression, hvis man står over for en
meget signalsvag hund, som aldrig har haft omgang nok med mennesker til at få
lært sig menneskesprog.
Meget lidt åbenstående mund med helt korte, sammenkrøllede læber betyder
dominans eller ligefrem trueadfærd – uden dog at nå så langt som til aggression –
og bør kun bruges i meget få situationer. Imidlertid kan det være et godt signal
at huske i et nøgleøjeblik, hvis man har en unghund, som ustandseligt afprøver
grænser. Det kan ikke anbefales at afprøve dets virkning på en hund, som man
ikke stoler et hundrede procent på.
Når man sætter sig på hug, går
man bogstavelig talt ned i hundens
højde, og det er høfligt og venligt.
At sætte sig på hug med siden til en
hund understreger det fredssøgende, pacificerende udtryk i signalet
mere end at sætte sig på hug med
front mod en hund. Har man derfor
at gøre med en tillidsfuld hvalp, er
det perfekt at sætte sig på hug foran
den og invitere den med lys stemme
og hænderne langt nede som vist på
billedet, mens selv dette kan virke
konfronterende, hvis det drejer sig
om en angst og usikker hund.
At læne sig bagud er pacificerende, mens det at læne sig fremad mod hunden,
for slet ikke at tale om at bøje forkroppen ind over den, er dominerende og af
nogle hunde opfattes som direkte truende.
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Tegningen til venstre viser, hvordan det falder os mennesker naturligt at gå
hen til en hund, hvis vi virkelig vil vise den, hvor glade vi er for den, og har lyst

til at kærtegne den. Tegningen til højre viser, hvordan denne situation ses gennem en hunds øjne. Kender hunden os ikke virkelig godt, og har den ikke haft
god lejlighed til at lære mennskesprog, vil den opfatte situationen som værende
truende. Det er ikke så mærkeligt, at hunden på billedet til venstre er duknakket
med halen mellem benene, lange læber og ørerne helt nede og tilbage. Hvis mennesket i stedet havde sat sig på hug foran hunden, ville situationen have været helt
anderledes behagelig for begge parter. Kan man ikke det, er det i hvert fald bedre
at stå oprejst end at bøje sig ind over hunden.
Hvis ejeren lægger sig på gulvet, vil mange hunde reagere med uro, og man
vil få på fornemmelsen, at de føler sig ilde til mode og forsøger at få ham/hende
til at rejse sig igen. Det skyldes, at hunden opfatter ejeren som underdanig, og det
bryder en hund sig ikke om at se hos sin leder. Er man en hundeejer, som nyder at
ligge på gulvet, kan hunden sagtens lære, at det ikke altid har nævnte betydning.
Består der et godt forhold mellem ejer og hund, kan man invitere hunden til at
lægge sig ved siden af én ved f.eks. at gabe og/eller smile med halvt lukkede øjne.
At gå med skrutryg og sænket hoved signalerer en vigende eller svag personlighed, mens det at gå med ret ryg og løftet hoved signalerer selvsikkerhed og er i
overensstemmelse med, hvad en hund ønsker og har brug for at se i sin leder for
at turde respektere og stole på vedkommende.
Særlig hunde, som har haft omgang med halekuperede hunde, vil med det
samme forstå, at et menneske, som står stille og vrikker kraftigt og hurtigt med
bagdelen, sandsynligvis lægger op til leg. De fleste hunde vil hurtigt lære sammenhængen.
Et flakkende blik signalerer usikkerhed, og små, halvt lukkede øjne signalerer
HVORDAN KAN VI MENNESKER BRUGE VORT KENDSKAB TIL …
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78, 86, 107, 170, 174, 197, 274
hos hanhunde 99
hos internatshunde 93
Adfærdsproblemer, tidlig forebyggelse 198
Adfærdstest. Se Hvalpetest
Adfærdstest, af voksne hunde 105
Advarsel 387, 400, 414, 417, 420
Afføring 426, 427
nyfødte hvalpe 35, 38
Afmærkning 427, 428
Afprøvning af lederen. Se Lederen, afprøvning
af
Afprøvninger 56, 57, 163, 173
Afstand 262
Afstand, holde 413, 417, 422
Afvisning 413, 417
Afværgesignaler 393, 394, 449
Aggression 170, 171, 273, 365, 410, 427
Aggressionsangst 287, 367
Aggressionstærskel 79
Aggressivitet, raceforskel 67, 79
Aktiveringslegetøj 195
Aktiv indlæring. Se Indlæring, aktiv
Aktivitetsfordeling hos hvalpe 150
Aktivitetsniveau, indendørs og udendørs 69
Albueledsdysplasi 152
Alene hjemme 74, 158, 199, 438
Analkirtler 369, 426
Analsnusning 382, 389, 391, 425
Anerkende 377, 389, 390, 392, 421
Angreb 366, 368, 400, 401, 444
Angst 171, 273, 321, 365, 367, 383, 385, 387,
393, 415, 419. Se også Aggressionsangst; Se

også Flugtangst; Se også Social angst
for bilkørsel 154
forebyggelse 53, 155
for hunde 19, 444
for straf 208
Angstaggression 365
Angstrespons, intensivering/første 54, 156
Anspændt 387
Ansvar 30, 51, 72, 75, 437, 448
Ansvar, give hunden et 61, 64, 169, 198, 225
Antistoffer 35, 90
Approach-withdrawal. Se Intentionsbevægelser
Arbejde, behov for at 78, 169
Arbejdshunde. Se Hjælpende hunde
Arbejdsløshed 64, 198
Arena-test 103,105,106. Se også Open-fieldtesten
Arv – miljø 31, 82, 84
Arveanlæg. Se Gener
Associationsevne 40
Automatisering 203, 253
Avler, valg af 82, 87
B
Bagdelspuf 399, 400
Bagkropshældning 332
Bakke tilbage 399
Balance, psykisk 198, 366
Bedække 396, 397
Behov
for aktivitet 69
for at arbejde 78, 169
for at gnave 149
for at lege 75
for at lære 78, 141, 169
for lederskab 26, 141
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