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Når du får en valp eller en voksen hund i hus, er du helt avhengig av å kunne stoppe den når 

den gjør noe galt (en uønsket atferd). Spesielt valper gjør mye rart, og behovet for å kunne 

stoppe dem er stort. Det er når valpen/hunden gjør noe galt, at det er normalt for oss 

mennesker å kjefte på den. Vi har ikke vokst opp med annet, og dette nei’et er godt 

innarbeidet i ryggmargen hos de fleste. Å si «nei» med en sint stemme er blitt så akseptert at 

det er vanlig å tro at de som ikke kjefter på hunden, driver med «fri barneoppdragelse». Vi 

kjefter ikke på hunden, men vi driver absolutt ikke med «fri barneoppdragelse».   

 Dette kapittelet handler om å stoppe uønsket atferd. Grensesetting kan du lese om i 

kapittelet «Grensesetting». 

Rett og galt  
En av årsakene til at folk kjefter på hunden sin, er at de tror de må lære den hva som er rett 

og galt. Hunder har ikke mentale evne til å lære forskjell på rett og galt. Når vi mennesker 

skal lære hva som er rett og galt, må vi lese og blir forklart hvordan ting fungerer slik at vi 

forstår det. Hunder kan ikke lære på denne måten, de kan hverken lese eller bli forklart ting. 

Hunder kan lære hva som fungerer og hva som ikke fungerer, hva som lønner seg og hva 

som ikke lønner seg, hva som fører til et ubehag og hva som ikke fører til et ubehag. De kan 

med andre ord lære seg å ikke gå i sofaen fordi da kan du bli sint, ikke fordi at det er galt. 

Problemet her er at vi ikke kan være sinte når vi ikke er tilstede og da er det selvfølgelig helt 

ok for hunden å gå i sofaen. Hunder kan ikke lære forskjellen på rett og galt, men vi må 

kunne stoppe uønsket atferd og ha grenser der det er nødvendig (les mer i kapittelet 

«Grensesetting»).  

Kontaktlyd er stopplyd 
Hver gang du bruker kontaktlyden, og hunden reagerer ved å snu seg mot deg, har du 

stoppet den i det den gjorde akkurat da. Var det en uønsket handling, har du stoppet uønsket 

atferd. Dette innebærer at straks du har en automatisert kontaktlyd, kan du stoppe tilnærmet 

all uønsket atferd. Denne måten å stoppe uønsket atferd på fungerer mye bedre enn det 

gammeldagse, sinte «nei». Hvis valpen din ligger og tygger på en tøffel, og du brøler «nei», 

vil valpen mest sannsynlig springe vekk med tøffelen. Dersom du gjør det samme med en 

innarbeidet kontaktlyd, vil valpen komme til deg med eller uten tøffelen. Du har stoppet 

tyggingen på tøffelen og fått kontroll over valpen. 

Kontaktlyd som stopplyd betyr: Stopp det du holder på med, og kom og få belønning. 

«Nei» som stopplyd betyr: Slutt med det du gjør, ellers blir du påført et ubehag. «Nei» kan 

også læres inn som en positiv kontaktlyd/stopplyd, men det anbefales ikke da "nei" ofte 

brukes i mange sammenheng og at det derfor kan være vanskelig å være konsekvent med å 

belønne når du bruker "nei".  Dine følelser vil også lett komme fram når du uttaler ord og det 

kan ofte være vanskelig å være positiv når du sier "nei". 



Ved å bruke en nøytral lyd vil du aldri høres sint ut, du kan velge en lyd som du ikke bruker i 
andre sammenheng noe som gjør det enklere å være konsekvent. Når du bruker kontaktlyd, 
vil hunden stoppe fordi den ønsker kontakt med deg. Det å stoppe atferden blir en positiv 
handling for hunden, og det vil styrke forholdet dere imellom.   
 

Stoppe uønsket atferd fysisk 
Det er ikke alltid praktisk mulig å stoppe uønsket atferd med en kontaktlyd. For eksempel når 

hunden/valpen er ved siden av deg og prøver å hoppe opp på bordet. Da kan du stoppe den 

fysisk ved å holde en hånd foran den og eventuelt skyve den forsiktig bort. Du kan også løfte 

hunden/valpen pent ned hvis den har hoppet opp på noe som ikke er lov. Dette skal ikke 

påføre ubehag, men gjøres på en så skånsom måte som mulig. 

Andre måter å stoppe uønsket atferd på  
Det er ikke tilstrekkelig kun med en kontaktlyd. Når du har en valp, må du også sette i verk 

andre tiltak. Det er viktig å tilrettelegge for at valpen ikke får mulighet til å gjøre så mye galt. 

Det vil lette arbeidet ditt og gjøre valpens liv enklere. Det første du må gjøre, er å avgrense 

plassen valpen kan være på. Hvis du lukker dører, bruker barnegrinder og andre sperrer, vil 

du alltid ha en viss kontroll med den, og du kan sørge for at den ikke kan ødelegge for mye. 

Du bør også flytte planter, ta bort gjenstander i vinduskarmen, ha sko i skuffer og skap, ta 

bort tepper osv.  

Etter at atferden er stoppet 

Når det gjelder voksne hunder trenger du vanligvis ikke gjøre noe spesielt etter at du har 

stoppet en uønsket handling med mindre hunden er blir en del oppstresset. Da må du få den 

til å roe seg ned. Dette kan gjøres med alt fra litt kos til godbitsøk, kontakttrening eller gi den 

noe å spise på, noe som varer en stund. Dette vil ikke belønne den uønskete atferden, men 

hjelpe hunden til å finne roen, men som sagt, vanligvis trenger du ikke gjøre noe. 

 

Når ikke noe fungerer 

Dersom hunden er for oppildnet og spesielt av redsel kan det være umulig å få effekt med 

kontaktlyd eller annet, hjernen er bare ikke mottakelig. Hunden er da kommet i en situasjon 

som totalt ikke mestrer og det viktigste er å gjøre situasjonen bedre for hunden. Er det noe i 

miljøet som kan fjernes må dette gjøres. Det kan være en annen hund, et menneske, et 

annet dyr. Er det noe som ikke kan flyttes kan du prøve å ta en neve med de beste godbiter 

foran hundens nese. Det er da mulig at du får avbrutt fokuset og at den begynner å spise. 

Det at hunden begynner å spise kan gi deg noen mulighet til å få kontroll over hunden. 

Kanskje kan du begynne å trene kontakt og motbetinging eller du kan bruke godbitene til å 

lokke hunden bort fra det som utløste iveren. Det viktigste i etterkant er å få hunden ned på 

et normalt nivå, få den til å slappe av. Det kan gjøres enklest med et godbitsøk, men 

kontakttrening er også meget effektivt. 

 

 

 

 



Valpen og uønsket atferd  
En sunn og frisk valp skal av natur utforske og teste alt. I den forbindelse har vi behov for å 

kunne stoppe den fra å ødelegge ting og inventar samt å hindre den fra å gjøre ting som kan 

skade den selv for eksempel bite på strømførende ledninger. I tillegg må vi kunne stoppe 

den når den utfører handlinger som er uønsket, for eksempel hoppe på gjester, storme ut 

døren, bite på fjernkontrollen og mye annet. Årsaken til at vi må stoppe valpen, er ikke at den 

skal lære hva som er lov og ikke, men at den ikke skal skade seg selv. Ren valpeatferd 

opphører etter hvert som hunden blir eldre uansett hvilken metode du har brukt, men vi må 

kunne stoppe dem mens de er til stede. 

 Å oppdra en valp kan være meget slitsomt. Så lenge valpen er våken, må du passe 

på. Om valpen er våken og stille, kan du være sikker på at den er i ferd å tygge i stykker noe 

som den har «stjålet». Spesielt en ekstra aktiv valp kan være en prøvelse for de fleste. Det 

er mer enn én valpeeier som har blitt totalt utslitt av å springe rundt og passe på valpen. Ved 

å ha en godt innarbeidet kontaktlyd er det meget enkelt å stoppe valpen i de fleste tilfeller og 

samtidig få kontakt med og kontroll over den. Men valper er som små barn, og det er ikke 

tilstrekkelig bare å stoppe dem. Du må bruke kontrollen du får til å gi valpen et alternativ, 

ellers vil den bare fortsette med den uønskede atferden. Jo mer aktiv valpen er, dess mer 

galskap finner den på. Alternativene du gir, skal gjøre valpen roligere. Aktivitetene må 

inneholde elementer av mental trening og ikke elementer av oppstressende aktiviteter som 

lek. Kontakttrening, «Kong» med mat inni, tyggebein og søksøvelser er eksempler på gode 

alternativer. 

 

 

Her er eksempel på to typer «Kong» som kan brukes som alternativ til uønsket atferd. Begge 

kan stappes fulle med mat, men den til høyre («Stuffed Kong») er ofte mest effektiv. Disse 

og alle andre ting som er hule og har et lite hull, fungerer fint til å fylles med mat, for 

eksempel leverpostei og andre myke matrester. Hunden vil bruke lang tid og mye energi på å 

spise maten, spesielt hvis «Kong’en» har ligget i fryseboksen først. Dypfryst vil den vare 

svært lenge. Dette passer utmerket til aktive hunder, hunder som er alene, og når vi har 

behov for å gi hunden en alternativ atferd. Fyller vi på tørrfôr sammen med leverpostei eller 

annen våtmat, kan dette være en måte å gi hunden mat på samtidig som den aktiviseres. 

Det er en fordel alltid å ha to eller flere «Kong» liggende i fryseren til enhver tid.  

 
Å stoppe valpen med en kontaktlyd vil da fungere slik: 



1. Valpen gjør noe ulovlig, biter på hender, på barn, planter, sko eller noe annet. 
2. Du bruker en kontaktlyd (for eksempel plystrer), og valpen reagerer. 
3. Du sier «Bra!» 
4. Valpen kommer raskt til deg for å få belønningen. 
5. Du gir belønning (godbit) fordi valpen var lydig. 
6. Du gir valpen en alternativ aktivitet:                                                               
      a) Trener kontakt eller annen rolig trening. Gjør dette til valpen er rolig. 

b) Gir den en «Stuffed Kong» med mat i. Ved å jobbe med å få ut maten vil valpen bli 

mentalt sliten og rolig. 

c) Gir den noe annet å tygge på. Dette må oftest inneholde mat (tyggebein). 

Oppsummering 
For å oppdra valpen/hunden må vi kunne stoppe uønsket atferd. Dette gjøres mest effektivt 

ved å bruke en kontaktlyd. Ved behov kan du også stoppe den forsiktig fysisk med en hånd 

eller løfte den ned fra noe. Bruk av kontaktlyd gir de beste resultatene og er enklest å bruke. 

Valper gjør mye rart, og andre tiltak må også iverksettes. Avgrensninger og mental aktivitet 

er de viktigste. 

 Ved å stoppe valpen med positive virkemidler styrker du forholdet mellom deg og din 

valp selv om du nekter den å gjøre som den vil. Etter hvert som valpen blir eldre vil 

valpestrekene avta og forsvinne. 

  



 


