
Valptest Ekhöjdens E-kull 2007-05-14 

 

Bakgrund 

Den främsta anledningen att till att genomföra en valptest ur ett uppfödarperspektiv är 

som ett komplement när valparna skall fördelas ut till valpköparna. Det är givetvis också 

ett försök till att förutspå den vuxna hundens beteende vid en tidig ålder och därför 

kunna ge råd för fortsatt träning och utveckling av valpen. 

Den typ av valptest vi valt att genomföra på våra valpar är en variant som utvecklades 

på Hundskolan i Sollefteå genom bl.a. Lars Fält. Denna valptest beskriver hundens 

beteendereaktion i en femgradig intensitetsskala. Testen bör utföras vid ca 8 veckors 

ålder, och bör utföras vid samma ålder på alla kullar för att kunna jämföra resultat. Dock 

är det viktigt att anpassa genomförandet till valparnas aktivitetsperioder under dagen. 

Valparna provas en i taget och testledaren skall inte ha träffat valparna innan testet. 

Testen skall utföras i en så ostörd miljö som möjlig utan andra retningar än de som ingår 

i testen. Det moment som vi valt att utöka ifrån den ursprungliga testen är kontakt 

samarbete. 

 

Ingående moment och reaktionsbeskrivning  

Moment 1a/b Isolering tid till första gnäll/skrik  

Dessa moment avser att beslysa valpens ängslighet/självsäkerhet och kontaktbenägenhet. 

Lång tid till första gnäll och skrik kan innebära att valpen är relativt självständig medan 

kortare tid kan innebära att det är en mer kontaktsökande individ alternativt större 

allmänängslighet.  

Moment 2a Kontakttagande med främmande person  

Momentet avser att beskriva valpens grad av socialisering med människor. 

Moment 2b Kontakt samarbete.  

Detta är ett moment som vi valt att komplettera testen med för att se valpen intresse av att 

engagera sig i den person som tar kontakt med valpen. 

Moment 3a Jaktlek fördröjning  

Detta moment beskriver valpens fördröjning att engegera sig i en jaktlek på ett rörligt 

föremål. 



Moment 3b Jaktlek intresse 

En fortsättning på 3a som beskriver valpens intresse av att springa efter, gripa och apportera 

ett rörligt föremål. 

Moment 4 Reaktion på främmande föremål. 

I detta moment besrivs valpens nyfikenhet/orädsla genom att ta sig fram till ett för valpen 

okänt föremål desutom beskrivs valpens avreaktion. 

Moment 5 Social konkurrans "kamplek" 

Momentet avser att belysa valpens tendes att delta i en kamplek. 

Moment 6 Aktivitetsnivå 

Avser att beskriva valpens aktivitet samt nyfikenhet på frammande föremål. 

Moment 7 Ljudkänslighet 

Avser att testa valpens känslighet för plötsliga ljud. Testen utförs i samband med den 

sociala dragkampen och beskriver valpens förmåga att bibehålla intresse för 

dragkampen. 
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Isolering 1a Tid till första gnäll 2 2 4 2 2 2 2 2,29 

  1b Tid till första kraftiga skrik 4 4 4 4 4 5 4 4,14 

Kontakt 2a  Hälsning på främmande person 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

  2b Samarbete 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

Jakt 3a Springa efter 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

  3b Springa efter bära och återlämna föremål 5 5 5 4 5 5 5 4,86 

Nyfikenhet/Orädsla 4 Reaktion på främmande föremål 5 4 5 4 5 5 5 4,71 

Lek 5 Social konkurrens 5 5 4 5 5 5 4 4,71 

Aktivitetsnivå 6 Aktivitetsnivå 3 3 3 2 3 5 5 3,43 

Ljudkänslighet 7 Ljudkänslighet 5 4 4 4 4 5 4 4,29 

 

 

 



Sammanfattning 

En kortfattad tolkning av resultatet för hela kullen är de har en bra balans mellan 

självsäkerhet och ängslan. Alla valparna har ett bra och balanserat sätt i kontakten de 

tar också själv kontakt med den främmande testledaren. Det är en kull med stort 

intresse för jaktlekar, där alla utom en apporterar föremålet minst 3ggr. När det gäller 

nyfikenhet och förmåga att ta kontakt med främmande föremål är kullen mycket stark, 

här övervinner de rädslan direkt och leker sedan med föremålet. I den sociala 

kampleken har de flesta en idealisk intensitet, dock är det någon individ som kanske bör 

stärkas på sikt. När det gäller valparnas aktivitetsnivå är det relativt stor spridning, 

tikarna är betydlig mer aktiva än hanarna vilket är viktigt betänka under fortsatt 

träning. När det gäller ljudkänsligheten är den testad i två steg genom handklapp med 

olika volym. I tabellen ovan och grafen undertill är det den högsta klappen som är 

registrerad, De flesta valparna har en reaktion och avbryter leken men tar direkt 

självmant upp leken igen. 

 


