
2 mdr 3 mdr 4 mdr

Personer med skæg 

Personer med hjelm

Personer med Burka

Møde voksne m. med flagrende gevandter 

Børn der råber og leger 

Babyer (der græder)

Ældre mennesker med rollator og eller stok

Mennesker i kørestol

Mænd og kvinder med paraplyer 

Voksne med barnevogne 

Personer med solbriller

Løbere i skoven og på vejen

Børn der løber på løbehjul eller rulleskøjter 

Gå på fortovet og blive overhalet af en cykel 

Gå forbi en dør der går op af sig selv

Gå forbi en masse indkøbsvogne

Køre med tog 

Sejle med et skib, stå i en båd 

Tage med en elevator 

Gå forbi et bål 

Gå i skoven – over grene og mos

Gå på bobbelplast eller tagmetalplade

Løbe igennem tunneler 

Gå i gennem en stor vandpyt

Gå og løbe i sand

Gå på småsten

Soppe eller bade i en sø eller et hav

Gå balance på en stor træstamme

Kravle under store grene i skoven

Gå på badebro 

Stå på et bord

Sejle med færge

Køre m bil – i bur eller sele 

Lyde

Græsslåmaskine 

Gryder og potter der tabes

Støvsuger

Hårtørrer

Socialiseringsliste -Hvalpe
TIP: Socialiseringsliste til inspiration. Start stille mens hvalpen er 8 uger og øg stimulering med 

alder. Sæt  krydser og skriv dato, så I kan klappe jer selv på skulderen over det gode arbejde, og 

husk at al indlæring skal ske med positiv forstærkning og uden negative oplevelser.

Gå tur (forskellige steder og underlag)

Personer



Tordenvejr/ Haglvejr 

Helikopter, luftballon

Bus der stopper og starter 

Voldsom regn

Motorsav -Hækkeklipper

Sirener fra politi og ambulance

Lyd og bevægelse af mange fugle f.eks måger ved havet 

Høj musik og råbende mennesker 

Fyrværkeri

Knallert eller motorcykel 

Lastbiler

Højtryksspuleren i haven

Møde får og lam eller geder 

Møde fugle i bur 

Møde marsvin/tamme rotter/kaniner 

Voksne venlige hunde sorte

Voksne venlige hunde i andre farver

Andre hvalpe i samme alder

Unghunde (forsigtig de kan være voldsomme)

Hunde med gule eller blå øjne

Hunde med stritører eller hænge ører

Katte

Høns og haner

Heste og køer

Egern

Besøg mormor og bedstefar

Pasning hos farmor

Pasning morfar og bedstemor

Besøg Stoffer og Cille 

Med på arbejde

Legeplads

Zoologisk have

Storcenter 

Stranden

Skoven

Skydebanen?

Lufthavnen og flyvere

Skolen

Dyrlægen -for socialiseringssbesøg

Løft ofte hunden, så den er tryg ved det

Lad børnene spille fodbold i haven

Have sele og snor på

Opleve pivedyr

Andet

Steder

Andre dyr




