Det är tyvärr ingen slump att
många hundar avlivas eller omplaceras i ett- till treårsåldern.
En vuxen hund med dåliga erfarenheter kan ge mycket allvarliga och svåra problem för
hundägaren.
Man brukar prata om två stora utvecklingsperioder för hunden. Den första
brukar kallas den ”fysiska” och brukar
oftast inträffa när hunden är mellan
6-12 månader. Hanar börjar lyfta på
benet i samband med att de ska kissa
och tikar får sitt första löp.
Det händer även mycket psykiskt
med hunden under denna period. Vissa
hundar börjar reagera annorlunda på
saker, människor eller andra hundar.
Ibland så verkar det som om hunden
ser ”spöken”.

Andra perioden
Den andra stora utvecklingsfasen brukar kallas ”den psykiska” och inträffar när hunden är runt två år. Denna
brukar vara under lite längre period,
ca 2-4 månader, och vara lite värre än
den första. Man kan säga att här blir
”pojkarna” män, och ”flickorna” kvinnor och de försöker testa sig fram för
att finna sin vuxna roll i livet.
Det är inte så mycket som syns fysiskt på hunden, men det händer desto

mer psykiskt och hormonellt.
Många hanar börjar brösta upp sig
och mäta sig mot andra. Både tikar och
hanar kan börja bete sig annorlunda
i olika situationer. De kan börja vakta
mera, bli arga eller rädda för saker
som de tidigare hanterat bra. Det är
under denna andra period mycket kan
grundläggas hur hunden kommer bli
och bete sig som vuxen.

Tomtar och Troll
Oftast är det bästa att bara nonchalera
hundens skumma beteenden och själv
bete sig som vanligt. Då gör man som
hundägare ingen ”affär” av det hela.
Om hunden reagerar på ett helt
oacceptabelt sätt, så ska ägaren naturligtvis reagera och vidta lämplig åtgärd
(men det ska man alltid!).
Om möjligt så ska kan man försöka
att själv agera säkrare och bestämdare,
för att visa för hunden att det inte är
något farligt. Det absolut värsta man
kan göra är att tycka synd om sin hund
och börja ”dalta” med den då den blivit skrämd. Ömkar man en hund som
blivit rädd så förstärker man dessa
rädslor som då blir värre.
En rädd hund är den som ger de
svåraste problembeteendena. I rädsla
och panik så reagerar hundar med
flykt eller försvar.
Vanliga problembeteenden som
uppkommer eller förvärras under
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När liten blir stor

unghundsperioderna är utfall och
aggressivitets problem, rädslerelaterade och övriga
”allmän lydnads” problem. Hunden
kan bli svårhanterlig och besvärlig att
träna och umgås med.

Om man får problem
I samband med att hunden växer och
utvecklas är det bästa att tidigt ta tag
i problemet! Försök först att analysera varför hunden reagerar som den
gör. Är det för att den blivit rädd, arg,
stressad eller något annat? När, var
och hur uppkommer problemen? Vad
händer nästa gång hunden utsätts för
en liknande situation? Blir problemet
värre eller mindre? Hur kan jag som
ägare hantera situationen och hunden? Undviker man situationer och

Under uppväxten
uppstår det nästan
alltid större eller
mindre problem.
Vi kan hjälpa våra
hundar tillrätta
med dessa!
ställen där hunden reagerat, ska man
vara medveten om att problemet inte
är löst för hunden. Nästan alla problem
går att träna bort, men man kan även
förvärra dem om man inte vet hur man
bör aggera.
Alla hundägare har någongång råkat
ut för att hunden gjort något den inte
borde. Att agera på bra sätt i svåra situationer och med svåra hundar kräver
kunskap och erfarenhet. Var inte rädd
för att söka hjälp om din unghund är
jobbig. Grund- och allmänlydnads kurser ges av de flesta hundklubbar.
Text: Louise Abrahamsson
Mer om hundar kan man läsa på
www.krokasmeden.com
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