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Inget alls

Halva tiden

\ralpen är otrygg

10 sek
\,talpen visat otrivsel,
10 sek

\ralpen visar otdvsel
15 sek

Irygghet
tb.

ll$ikenhet

Valpen kommer ej

Vaipen kommer

til \rB

fraarar \|B lockat

X

på den
30 sek

\raipen hälsar ej.

\äpen

VB 30 sek
1c

L-------------

Yalpen tvekar en
kort stund och går
fram till passiv \B

2o

15 sek

\raben visar otrivsel

\ralpen springer fram

passiv
10 sek

till passiv

\B

\äpen

\ralpen bjudet

svarar med

\ralpen följer efter
meo arörltet

\ralpen följer efter
först när \IB gar
omlring och lockar

Yalpen följer efter
dfuekt avbryter men
tar upp forfoliandet
när \|B iockar

?b

Ointresserad, gör

Kontakrtagande VB

aIrnat

Besvarar kontakt
under ca halva delen

Biuder och besvarar
kontakt under större

avsekvens,

deien av sekvens 2

Biuder och besvarar
kootakt under delar
av sekvens 1 och
under hela sekvens 2
\ralpen kommer ftam

Följa efter
\rB gåt omkring

x

VB gåt ornkring
3a

Nlfikenhet
VB sittet på golvet o

e6fo

lockat 30 selc
3b

Hälsning

\ralpen kommer
inte fram till \B

VB sittet på golvet och
'I

^^t-^

X

\ralpen kommer
fram efter lang tid

\ralpen kommet
inte fram till \B

j

\raipen kommer
tveksamt fram till

\G

till

\B

inom tid

bjudningar frafl \B
30 sek
,X
\ralpea svarar efter
eo sturd

\ralpen svarar med
kontaktbeteende

kontakt

d

30 sek

20sek

10 sek

Yalpen svarar med
kontaktbeteeode

Valpen biuder

Hälsning

\ralpen drar sig
undan, vill inte bli

\raipen är neutral

VB lyfter valpen

lyft/\{omentet

10sek

genomfört

4b

1rflpen är otrygg/

Trygghet
YB lyfter valpen

N'Iomentet ej

1O

Y

genomfört

\,"1p*

är tr1,gg

Valpen svarar mecl
intensiwt, övetddver

x'

)

lngen aggressioa

\B

kontaktbeteende

Valpen visar otdvsel

\äpen visar otrivsel,

10 sek

5 sek

()

Aggtessiorr
YB lyftcr valpen 10sek

kontakt

ej

X

cek

4c

\ralpen direkt fram till

koatakttagande
Valpen visat otrivsel

(

momentet

\ralp@ hoppar,
lntensivt

\ralpen biuder

\ralpen visar otrivsel,

4a

Byuder och besvarar
kontakt under hela

10 sek

\lalpen visar otrivsel

Trygghet
YB sitter på golvet och
lockar

\/alpen hoppar,
intensivt, överddvet
kontakttagande
Valpen tolrer elter
hela tiden

20 sek

6ånga

\ralpen fu otrygl
\ralpen kommer
inte fram till\B

3c

\B

20 sek
svarar efter

\ralpen följer inte
eftet \48

x

x

Yalpen gåt ftam till

kontakt

2a

sek )"

\ralpen ar ftygC

5 sek

kontaktbeteende

\/Tl .tÅr etilto

\ralpen stelnar tiil vid
Iyftet men accepterar

\rdpen stelnar till,
men slappnar av efter
halva tiden 5 sek

Valpen visat otdvsel
ett kort tag (2,5 se§

#

Valpea stelnar tiil
med mort och attityd

\ralpen fu tq'gg

€-=+
\/alpen awlsar,
markerar/ bitintention
Nlomentet ej

senomfört

^

i'3, 2i

Hela Uden

en stund

fl[l5ning/Kontakt

t+,,

5

4
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a

pdnga eftet
,iten boll

Valpen springer
inte fram
/ointresserad

Valpeo spricget iote
efter men visar

Valpea springer efter
rnen avbrftet

iotresse

fiitsök
.OfSOK

I

rörsök 2

rörcök3

o
o

\ralpes springer
direkt ftam tillbollen

(1

Valpeo gnper

o
o

o
o

o
o
o

()

t.)

Valpen springer
tseksarnt fram till
bollen

(.

1

()

k)

;b

\ra$en

Valpen f:anme,

Valpeo griper eftet

Valpen gripet men

iripande/Inteasitet
-iten boll

ointresserad

grip.r.i

tids6rdtölning

slipper bollen dkekt

tötsök

()

'ofsoK z

()
()
()

fo

o
o
o

,c

Ointresserad av
bollen leker ej

Valpeo leker siilv
meo avbryter

Försök 1
Försök 2
Fötsök 3

o
()
o

()
()
()

5a

Valpeo går iote
fram.

Går ftam efterlåog
tid med hiiilp

Går ftam oed hi?ilP

Gårftammed
tidsfiit&öining

30 sek

20 sek

10 sek

1

;örsök 3

Lek/Samarbete
Liten boll

Nyfikeahet
Stor boll 30 sek

(.)

(l

64

(»

o

()
()

()
()

"[4"

*4

o

44'

Gårdirekt ftam

Föliet efter rär
bollea rullas

Lek

kketaen

avbryter

Leker fo*iktigt med
bollen, låg intensitet

Leker akflvt med
bolleo, bitet, slå'r med
fassrrna.

Stor boll
Valpen dt otry,gg

6c

Valpeo "apporterar

X
Leker ei

6t

()

Valpeo kornmer till
VB men slapper
bollen på vägen

Valpen leker sidlv

drert

Trygghet

otivsel

Vatpea visat otrivsel
30 sek

Valpen visar
20 sek

Framme, mea griper

Biter i ttasan men

Ydp*

visar ottivsel

x

Yalpea iir trygg

10 sek

Stot boll

,x

ta

\ralpen gar e!

Lek/Dragkamp med

till ftasan

ftao

Håller emot och drar

Sliter och drar
kr"ftigt, kaa ruska

\ralpen kommer med
tasan när VB iockar
flera Eånger

Ydpa kommetmed
trasan direkt nät YIB

\talpea kommer med
trasan och uppmarur

lockar

till fotsatt lek
Går fram direkt

släppetoärVB &ar

ei

alt håller men drar

ttasa 30 sek

§

erDoL

7b

Valpen kommer

Samarbete trasa

int"/YdBra-l,ek.r

Liud

trasa aär

siälv )<

8a

Nyfikenhet

Valpen kolo:net utan

Va$en gar ei fram

30 sek

\IB lorLar

Grmot

Går frara medhi?ilp

liudet/petflaskaa

till liudet/petflaskao

met avbryter

20 sek

Fraome vid
liudet/petflaskao
eftet tidsfördtöjning

\ralpen går ftam
leker q

Leker men avbryter

Irker försiktigt oed

Valpen leker inte
oen visar iatresse

Valpen leker mindre
iin halva tideo

10

30 sek

8ab

Valpengarej fram

Lek

x
Valpen leker ei

Lek/Tid

tidea

Valpeavisar otrivsel

Va\rcnvisar otrivsel"

Valpervisat ottivsel

Valpeo ik

30 sek

20 sek

10 sek

Valpen dr otri,gg

Ljud

Nyfikenhet
5

fiiremä

60 sek

Valpar leker halva

X

LekTrygghet

9L

Leker, slårmed
tasseo, bä: petflaskan

Valpea leker hela elle
större delen av tiden

Liud
8c

,X

petflaskan

Liud
8b

sek

Valpen
oittresserad av
ftiremålen.

lnaktiv

Valpen ointresserad
av fötemålen.
Undersöker a:rnat

Valpen undetsöker
1 ellet 2 föremål

Y.t

tryg

x

Valpen undersöket
3 ellet 4 öremä

Valpeo undersöker
5 eller 6 föremål

i

L!

'. t/

tr

\ralpen

Leker inte men visar

'öremåls lek

oiltresserad av art
leka med

intresse

förcmål

Nosar men grlPer

e,

Yalpen n1,pet/nafsar

iripande/Form
irasa (1 av 6
Föraren gåt ftam
tiil gallret och visat
valpen vägen ut

0*
{andliogsftirmåga

{inder/Galler

\talpel

tnget forsök att ta
sig forbi hindret

itmtegier
Flinder/Galler

\ralpen vägrar ätt
gå på undedaget

11a

Handlingsfötmåga
Undedag

muflflelr

mtuulerl
Föraren sitter På huk
och lockar På valPen
0,5 m frå,n gallret -

Föraren backer 1 m
ftån gallret och lockar
på valpen - valPen

va$en hittar ut

hittar ut

ut

gallret och lockar På
valpen - valpeo hittar

1-2 slika sftategler att
ta sig forbi hindret

3 olika strategier att
ta sig förbi hindret

4 olika sftategier att ta
sig förbi hindret

\/alpen går efter lång
tid med mycket hjälP

tidsfördröining
10 sek

11b

10 sek

Strategier

sig över undetlaget

Underlag

1-2 olika strategier
för att ta sig över

undedaget X

12a

3 olika stategier för
att ta sig Över

5 eller fler olika

att ta sig över

strateS;iet

underlaget

underlaget

rastlös
100%

5OYo

avYB

Yalpen ått.ry§

\ralpen är otr;'gg

72b

för att ta sig
över undedaget
Energisk och/eller

I

Skattning undet test

Yalpen går obehindrat
över underlaget.
Förareo 1,5 m ftårl
hindret.
Yalpen lir trYS

4 olika strategier för

Pigg, vaken, alert

Oengagerad

Aktiv, energisk

5 ellet fler olika
strategier att ta sig

X

Tr,vgghet
Inget försök att ta

Valpeo dr tr)'gg

forbi hindret
\ralpen går utan hiiilP,
men med

\ralpen visar otdvsel

71c

hitar ut ditekt

10 sek

30 sek

Underl

valpen

10 sek

\ra$en visat otrivsel

ltygghet
i0c

\ralpen gdPer och
l,vfter med hela

Föraren backat 1,5 m
från galiret och
lockar på valPen -

är otr)'gg

F{inder/Galler

\ralpen griper och
lyfter men ei med hela
Föraren 0,5 m ftåue

30 sek
r0b

4

J

Leker aktivt större
delen av tiden

Leker mindre än
halva tiden

Y

föremäilen.

I

Trygg
Skattning undet test
av VB

3

2

.#,+-

\,Iedel

13b

4

Aktivitetsnivå i kullen
1-5

50%

Skattning av

Visar

Nti

K

Mindte iin halva tiden

()

resursftirsvat Ja ( )

Göt annat undet

LiudlOro

gnället/ gläfset/ skäller

)

(
laget,(d Min&eäahalvatiden ( ) Halvatiden ( ) Metänhalvatiden

)

Yalpen hat ej geaomfiitt hela

Ovriga

)

beskrivningen (

Beskrivningen har avbrutits efter

Underlag ( )

)

Moment

moment ( )

Moment

1=Parkett/tt ägolv 2=

kommentater:

'F(

(

Inget (

test

V*

t

Halva tiden

Mer än halva tiden

li16liurn/kotkmatta 3=Betong/stenplatta
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