
Hälsa fint - alla tassar i golvet 

De flesta hundar hoppar då de hälsar ifall de inte får lära sig ett alternativt 
beteende till att få kontakt och hälsa. Varför hoppar hundar? Kanske inte så konstigt 
att förstå då vi inte är på samma nivå, hunden försöker komma upp så högt som 
möjligt för att få kontakt med ansiktet. Att komma ned på hundens nivå är ett sätt att 
sedan belöna hunden för att han håller alla tassar kvar i golvet. 

Träningsplan 

Steg 1. Koppla hunden och fäst sedan kopplet i ett lyktstolpe/staket eller liknande, gå 
bort några meter och gå sedan tillbaka till hunden. Om hunden lyfter framtassarna 
från marken, stanna upp, eller ta ett kliv tillbaka ifall du redan är framme hos hunden 
och han hoppar emot dig. Vänta tyst och stilla ut tills hunden tills han har alla tassar i 
marken igen innan du åter igen kliver fram till honom. Behåller han alla tassar i 
marken, hälsa och bjud på en godbit, om han hoppar upp mot dig, kliv bak utanför 
hundens räckvidd igen. Endast då hunden har alla fyra tassar i marken (eller sätter 
sig ned) går du fram och hälsar och bjuder på godbitar. Upprepa övningen tills 
hunden behåller tassarna i marken varje gång du går fram och hälsar. 

Steg 2. Lägg in en verbal signal på hälsa beteendet. Då du går fram till hunden, säg 
"hej" efterföljt av hundens namn. Belöna hunden för att han behåller alla tassar i 
marken alternativt sätter sig, genom att hälsa (kom gärna ned på hunden nivå) och 
bjud på några godbitar.   

Steg 3. Ta hjälp av andra som även de ska hälsa på hunden. Hunden behöver 
generalisera kunskapen genom att hälsa på olika personer som har samma regler då 
det gäller kontakten.  
Tassarna i backen (eller sitt!) = Kontakt,  hälsa och godbit 
Hunden hoppar = Ingen kontakt, hälsa eller godbit tills tassarna är i golvet igen 

Steg 4. Använd dig av samma övning då du håller hunden i kopplet. Be både 
familjemedlemmar och bekanta komma och hälsa på hunden. Om hunden hoppar 
kliver personen ifråga undan, om hunden behåller självkontrollen, hälsa! 

Steg 5. Applicera samma regler då du kommer hem och hunden är glad, exalterad 
och hoppar. Ignorera (då går det inte att kliva utanför hunden räckvidd eftersom han 
är lös) hunden totalt genom tills det att han lugnar ned sig och behåller tassarna i 
golvet. Hälsa och gosa med hunden då han blir kvar på golvnivå.  



Steg 6. Träna även då du får hem besök, be personen ifråga att ignorera hunden tills 
han lugnat ned sig, då han sätter sig ned eller behåller alla fyra tassar i golvet, be ditt 
besök att hälsa på hunden. 

Det är viktigt att hunden får erfara att hälsa på fler personer som alla är konsekventa 
och bara hälsar ifall hunden har kvar alla tassar i marken alternativt sätter sig. 
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