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Helheten - träningsförloppet
God relation

- En viktig grund inför en effektiv ordinlärning.

Förövningar

- Vi prövar ut hur önskat beteende ska framkallas (hjälpas fram) och vilken belöning som
passar bäst för att skapa motivation (vilja att
utföra beteendet). Inga ord sägs vid
förövningarna. Det handlar om ”gymnastik”
dvs hunden ska inta olika ställningar.

Inlärning av (kommando)ord

- Hunden lär sig koppla ihop de ord vi säger
med en målbild (belöningsbild).

Övning/ordkontroll

- De inlärda orden övas i olika miljöer och
situationer – med eller utan hjälp av föraren
+BRA+social belöning+något ur fyrklövern

Störningsträning

- Hunden lär sig att lyda våra ord även när
hundar och annat störande dyker upp. Hjälp
hunden, säg BRA och belöna.
”Sagt ord gäller”- konsekvens

- Säkerhetsträning när hunden kan ordet.

Se ALLMÄNLYDNAD sid 29
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Helheten

har olika benägenhet att
utveckla social kontakt. Därför
måste vi lägga ner olika mycket
tid och möda på att skapa en
god social kontakt - skapa
en god relation - med just vår
hund.

Helheten – god relation och
fungerande allmänlydnad – är
viktig. En god relation har vi
förhoppningsvis skapat redan
under valptiden och givetvis har
vi även påbörjat det livslånga
projekt, som allmänlydnadsträning innebär. Eftersom
allmänlydnad är färskvara,
måste den underhållas för att
fungera.
Många gånger har problem
vid tävlingslydnadsträning sin
orsak i brister i allmänlydnaden
eller en tveksam kvalitet på
relationen.

Hundens mentalitet

Om vi på förhand vet att vi
kommer att träna och tävla med
vår kommande hund, lägger vi
förstås ner arbete på att hitta
föräldradjur med god
mentalitet. Chansen är då stor,
att vi får en valp, som vi kan
forma till den duktiga tävlingshund vi kanske önskar.
Det vi bör se på angående
mentaliteten är bl.a. föräldradjurens sociala självsäkerhet i
möte med människor och djur,
deras lust att engagera sig i jakt
och kamp på ett lekfullt sätt
utan inslag av alltför stort ägandebegär, deras sätt att kunna
koppla av (passivitet) och
koppla på (aktivitet) dvs. hundarnas anpassningsförmåga.
Studera kriterierna i
Mentaltest 2007
och fundera noga
över vad de betyder.
Fördelen med att
träna en hund somhar
god mentalitet är att
den går att belöna på många
olika sätt, vilket förstås främjar
en god inlärning och sedermera
goda tävlingsresultat.

Alla relationer
måste därför
underhållas för
att förbli positiva.
I boken ALLMÄNLYDNAD
läser du om
denna del av
hundägandet.

Relation

När hunden fått de primära
behoven (mat, sömn, naturbehov, motion, fysiskt välbefinnande osv.) tillfredsställda,
måste vi även fundera kring
hundens behov av psykisk
stimulans dvs. social kontakt
med oss.
Olika raser och/eller individer

Se BRUKSLYDNAD sid 9-10

3

Aktivitetsnivå

Ras

Begreppet aktivitetsnivå menar
vi hundens intensitet, lust och
kroppsliga rörlighet. När vi ska
träna vår hund är det viktigt att
försätta den i rätt läge före start.

Olika raser har olika förutsättningar att vara framgångsrika på bruks- och lydnadsprov
både vad gäller själva brukset
(spår, sök, rapport och skydds)
och lydnaden.

Vid träning av passiva moment
t.ex. kvar/platsliggande är det
lämpligt att hunden har låg
aktivitetsnivå när momentet
börjar, så att den lättare klarar
av att ligga kvar.

Försök bilda dig en uppfattning
om olika rasers ”kännetecken”
för att välja den ras du tror dig
kunna trivas med och som
passar dig och ditt sätt att vara
och tänka och som du vill träna
hunden i.

Ska vi däremot träna aktiva
moment som hopp eller skall
måste hunden vara aktiv ”i
kropp och själ” för att komma
igång direkt den hör
kommandoordet.

Även om vi är tävlingsintresserade är det ju själva hundägandet som är det ”stora”.

Individ

BasORD
KOM
SITT
LIGG
STANNA eller STÅ

Inom en ras kan individerna
vara mycket olika. En god idé är
att tänka ”vill jag ha mamman,
kan jag nog forma hennes valp”.
Dessutom har mamman hand
om sina valpar i åtta veckor och
påverkar dem i allra högsta grad
då.

ORD för beröm och avslut
BRA (bekräftelse + löfte om
belöning)
SLUT (ord upphör att gälla)

Ofta köps – av förklarliga skäl –
inte första hunden med största
noggrannhet. Men vid upprepat
hundköp kan kanske ovanstående saker vara värda att
tänka på, speciellt om man är
intresserad av att försöka tävla
med hunden för att få en aktiv
och intressant hobby.

StödORD (som man inte får
säga när man tävlar)
KVAR (stödord)
BACK (stödord)
SAKTA (stödord)
NyckelORD för olika beteenden
T.ex. FOT, FÖRE, APPORT,
LOSS, KRYP, SKALL m.fl.
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FÄSTO
Fyrklövern

Ängeln

för relation och belöning

Vi kan hjälpa oss
själva till ett
positivt
tänkande
om vår hund
genom att tänka
”ängel” ...
speciellt vid dominanssituationer - ”sagt ord gäller”

LOSS + godbit avslutar
kampleken

TVÅ
bollar-inget
ägande

Spegeln

Jag ansvarar för allt min
hund gör. Att skylla ifrån sig
är inte flockledarmässigt.
Se ALLMÄNLYDNAD kap. 2

Tystnad Ord

Ex. Invänta tyst ögonkontakt
från hunden ...
Säg ordet BRA när den ser
på dig.
Belöna tidigast efter 3 sek.
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Vi vill att hunden ska höra och lyda våra
kommandoord - prioritera lyssnandet
Vi övar upp hundens
intresse att lyssna på
oss:
1. Invänta hundens
ögonkontakt med dig
2. Besvara ögonkontakten med ett
neutralt BRA
3. Efter några sekunder
ges hunden konkret
belöning enligt fyrklövern
4. Variera tiden mellan
BRA och belöningen

1. Lukt
2. Syn
3. Hörsel
Skapa målbild:
Vi säger ett ORD
till hunden.
ORDET ska - efter
inlärning - frammana en
belöningsBILD
hos hunden
= Hunden associerar till
en belöningsupplevelse

Behålla målbild:
Träna med enklare och så
småningom svårare
störningar och belöna
ordentligt när hunden klarar
att lyssna och t.ex. komma till
dig när den hör ordet KOM.
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Hjälp din hund att koncentrera sig:

Nå ett sinne i taget
Vill du hunden ska höra:
Ingen info till hundens syn
dvs var absolut stilla i lugn miljö
Ingen info till hundens lukt
dvs ha inga godbitar i händerna

Vill du hunden ska lukta:
Se till att hunden inte ser något
intressant. Se till att hunden
inte hör något intressant
t.ex. din röst

Vill du att hunden ska se:
Var tyst själv i lugn miljö så
inget hörs. Se till att inga goda
dofter når hunden
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Inlärningsordning

Kommunikation

Utgångsläge:
God relation - bra träningsplats - lugn

1. Start

Koncentration/ögonkontakt

2. Ord

Hunden hör dig säga ordet och ”undrar”
vad det betyder”

3. Hjälp

Du hjälper hunden till handling

4. Beröm

Du säger BRA direkt hunden agerat rätt =
bekräftelse av rätt handling + löfte om
belöning

5. Belöning

Du belönar enligt ”fyrklövern” – först socialt,
sedan godbit eller lek som passar till ordet

6. Slut

Avsluta övandet.
Säg SLUT eller repetera direkt.

Se ALLMÄNLYDNAD sid 31 och BRUKSLYDNAD sid 24-27
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Inlärning av ordet BRA
för bekräftelse av rätt beteende och löfte om belöning

1.

1. Invänta ögonkontakt
... säg BRA neutralt

2.

3. ... därefter *) tages
belöningen fram
(t.ex. godbit ur fickan
eller från bordet) ....

3.

3. ... hunden får
belöningen/
godbiten som
svar på ordet
BRA.

*)
Förväntan
”Fastän det är
förfärligt gott
att äta honung,
så finns det ett
ögonblick alldeles innan man
börjar äta den,
som är nästan
ännu bättre.”
Nalle Puh

Målbilden
skapas.
BRA = Belöning
kommer

Se ALLMÄNLYDNAD sid 44
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Inlärning av SLUT

3.

1. Start
Håll hunden i halsbandet. Var
tyst. Placera en godbit på ett litet
fat (hunden ska SE belöningen i
början - sedan döljs den) eller
lägg ner en boll/kamptrasa.

SITT +
SLUT

1.
2.

Om hunden inte vågar resa sig,
kan du låta en medhjälpare
locka hunden bakåt till belöningen, när du sagt SLUT.
Snart tycker hunden att ordet
SLUT är lönsamt.

4. Avslutning
Placera hunden cirka 2 meter
framför belöningen – SITT, LIGG
eller STANNA. Säg BRA dvs.
bekräfta, att hunden gör rätt och
därmed kommer att bli belönad.
Ställ dig någon meter framför
hunden, se på den och …

2. Ord
… säg SLUT. När du sagt SLUT

Tänk på ...
Ordet SLUT är inte kopplat till
något förbud och blir därmed
enbart ett positivt ord för hunden.
Positivitet är mycket viktig
inom träningen.

STANNA + SLUT

3. Hjälp
… bör du själv se på belöningen. Efter cirka 3 sek. går
du tyst och passivt till belöningen
och hjälper (gå så att hunden
måste resa sig) därmed hunden
att resa sig och ta godbiten.

Se BRUKSLYDNAD sid 36

Lugn och ro före nästa övning.
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BRA

Inlärning av KOM
enligt inlärningsordningen på
sid 8 i detta häfte.

Öva max. fyra ggr i sträck!

1. Start
Stå stilla. När hunden ser åt ett
annat håll ...

4. Beröm
Precis när hunden är intill dig
säger du BRA - högt, tydligt och
neutralt -och står stilla några
sekunder ...

KOM

5. Belöning
... därefter startas belöningen
med social kontakt i minst 10
sek. med hunden genom att tala
vänligt till den, klappa den osv.
enligt fyrklövern.

2. Ord
... säger du ordet KOM högt,
tydligt och neutralt. Hunden ser
kanske undrande på dig och
det är ett gott tecken. Den har
hört ett okänt ljud. Nu bör
hunden vara mottaglig för din
omedelbara hjälp. Oavsett om
hunden har sett på dig eller ej ...

SLUT

3. Hjälp
... hjälper du hunden direkt
genom att lugnt dra den intill
dig.
Om du har godbit i handen
(muta) under denna ordinlärning
aktiveras hundens luktsinne.
Undvik detta! Nu är det hundens
hörsel, som ska aktiveras.
Se ALLMÄNLYDNAD sid 58

Fortsätt med jaktlek och
kamplek och avsluta med
godis om det är hundens favorit
bland fyrklöversakerna.
6. Slut.
Säg SLUT och stoppa passivt
undan alla belöningssakerna.
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Inlärning av NER

AL boken s.89

enligt inlärningsordningen på
sid 8 i detta häfte.

DVD Ordinlärning Övriga
ord - NER

Öva max. fyra ggr i sträck!

Ibland är hundar väldigt hoppiga. Då kan det vara bra att träna ordet
NER med hunden. Ordet ska betyda alla tassar på marken.
Så här kan du göra:

NER
NER

1.

2.

1. Ställ ut en person en bit ifrån
dig

2. Gå fram mot personen. En bit
innan hunden är framme (eller
när hunden hoppar) säjer ni
båda två NER ...

BRA
BRA

SLUT

3. 4. 5.

6.

6. När hunden ätit färdigt, gå
3. ... och den vuxne släpper då
godbitar på marken. 4. Säg BRA vidare på er promenad.
SLUT.
5. när hunden äter godbitarna.
Se Barn&unga tränar hund sid 22 och Utbildningsprogram AL sid 20
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Belöning

Rätt handling ger BRA+belöning =fyrklöveraktiviteter
”Fel” handling - gör om övningen!

Relationsförstärkning
(vid sällan förekommande dominansträning ”sagt ord gäller”)

”Fel” handling ger TYST tillrättavisning
+ relationsförstärkning = fyrklöveraktiviteter
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Träningspass

- exempel på innehåll och
genomförande
Dela gärna upp träningen i två
pass, om du t.ex. åker iväg till
din hundklubb och tränar.
Träna kort tid, så att ni slutar,
när hunden tycker det är som
trevligast. Då lämnar hunden
träningen med en positiv målbild av situationen ”träning
tillsammans med husse”.
Undvik inlärning om det finns
störningar på träningsplatsen.

Förslagsvis övar ni SITT + SLUT,
LIGG + SLUT och STÅ/STANNA
+ SLUT.
Ha hunden nära dig och säg
SITT och hjälp (om så behövs)
hunden att sätta sig snabbt. Blir
det bra så fortsätt med nästa ord
t.ex. LIGG osv. Antingen har du
hunden vid din vänstra sida eller
framför dig ”varsomhelst”.
Tanken är att hunden ska lyssna
och få betalt för det. Kul, kul, kul.

Övning av ordkedjor

Välj några ordkedjor, som du
håller på med.
Starta t.ex. med kvarsittande
Pass 1
SITT + BRA + SLUT, så att
Rasta hunden.
hunden kommer ihåg bakomPlocka ihop belöningssakerna.
belöningen, som du kanske ska
Gå ut på träningsplanen. Se till
använda flera gånger under
att hunden är fokuserad på dig
detta träningspass.
och vill vara med dig. Om inte så
Ett korrekt inkallande är
är fallet (störningar) så lek med
viktigt att träna:
hunden och ge den godbitar
SITT + HIT + FOT + SITT + BRA
istället för att träna (relationen
+ SLUT + ge belöning. Avstånd
måste fungera).
max 5 m. Visa gärna belöningen
medan hunden sitter kvar. Stoppa
Övning/ordkontroll/
ner belöningen och kommendera.
snabbhet
Sedan kanske du väljer
Ha belöningarna lätt tillgängliga, inkallningens avbrott SITT +
när du tränar igenom de ord som KOM + STANNA + BRA + SLUT,
då hunden får springa bakåt till
hunden kan och som du ska
använda vid träning av ordkedjor den synliga belöningen bakom.
Inkallningssträcka max.
eller moment nästa pass (efter
10 – 15 m.
pausen).

Se BRUKSLYDNAD sid 176-177
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Sedan blir det kanske någon del
av apporteringen t.ex.
APPORT + HIT + FOT + SITT +
LOSS + BRA + SLUT.

måste du planera vad du ska
göra. Det är nyttigt för dig och
helt suveränt för hunden, som
då uppfattar dig som förare vara
säker och veta vad du vill. Sånt
uppskattar flockdjur.

Ni kanske avslutar med platsliggande SITT + PLATS + BRA
+ SLUT + går tillsammans lugnt
bakåt och tar belöningen bakom
hunden och går sedan till bilen
för pausvila.

Ha gärna en anteckningsbok i
fickan och skriv upp vad du ska
träna.
Till denna bok finns Arbetsplan
Appellklass, som du kan
använda som stöd för din
träning.

Pass 2
Med hänsyn till vad som hände
under första passet väljs
innehållet i träningen för andra
passet. Någon målbild behöver
säkert förbättras med bättre/
annorlunda belöning. Vilken?
Snabbt ska bli snabbare, precist
ska bli precisare osv. Repetera
ord eller ordkedja eller träna ett
eller flera hela moment,
beroende på hur långt du har
kommit.
Avsluta med platsliggande på
den nivå du befinner dig i er
träning. Gå passivt till bilen med
hunden efter träningen.

Goda idéer
Träna tillsammans med
medhjälpare.
I och med att du måste
förklara vad du vill ha hjälp med
OM hunden skulle glömma,
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När platsliggande med skott ska övas tillsammans med andra hundar
kan vi tänka så här enligt målbildstänket: ”Blir det för hunden enklare
och enklare eller värre och värre efterhand som det skjuts?

Målbildsträning
”skott”

Första skottet hörs.
Sedan blir
det lättare
för en skottberörd hund
= positiv
målbild
pang 4
på 200 m

pang 1
på 200 m

pang 3
på 150 m

Första
skottet
hörs.
Sedan
blir det
svårare
för en
skottberörd
hund =
negativ
målbild

pang 2
på 150 m

pang 2
på 100 m

pang 3
på 100 m

pang 1
på 50 m

pang 4
på 50 m

Tänker hunden rätt så gör den rätt ...
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