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LÄXOR 
 

Läxa efter tillfälle 1 
 

1. Ryggsäcken - passivitet och nedvarvning 
Hela övningen: Sida 5 & 6 
 

2. Det är ditt val! 
Steg 1 & 2 samt vardagssituationer: Sida 9 - 11 
 

3. Namnleken 
Steg 1: Sida 13 
 

4. Inlärning av ”sitt” och stadga 
Steg 1-3: Sida 15 
 

5. Sorkleken 
Hela övningen: Sida 19 & 20 
 
 
 

Läxa efter tillfälle 2 
 

1. Ryggsäcken fortsättning - passivitet och hanteringsträning 
Hela övningen: Sida 22 & 23 
 

2. Namnleken fortsättning 
Steg 2: Sida 13 
 

3. Sitt - stadga – lägg till störning i form av ”ditt val” 
Steg 4: Sida 16 
 

4. Godis i gräset 
Hela övningen: Sida 24 
 

5. Belöningszonen 
Hela övningen: Sida 25 & 26 
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Läxa efter tillfälle 3 

 

1. Sitt - stadga - lägg till störning i form av ”ditt val” 
Steg 5 - 7: Sida 16 - 18 
 

2. Följsamhet – Gå fint! 
Steg 1 & 2: Sida 27 & 28 
 

3. Korridorleken! 
Steg 1: Sida 31 & 32 
 

4. Hälsa fint – alla tassar i golvet 
Hela övningen: Sida 33 & 34 
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ÖVNINGAR 
 

Ryggsäcken - passivitet och nedvarvning 
 

Plocka in hunden mellan dina knän med hundens rygg mot dig. Har du svårt att sitta på 
golvet eller har en stor hund kan det vara bekvämare med att sitta på en stol eller i soffan 
med hunden mellan dina knän. Placera dina händer framtill på bringan och sidorna av 
halsen. Försöker hunden ta sig ur positionen puttar du bara snabbt och bestämt tillbaka 
hunden (eller kramar snabbt till i hals skinnet mot dig) för att sedan lika snabbt gå över till 
att lugnt smeka och massera igen när hunden sitter stilla. Håll absolut inte kvar ditt grepp 
(men var beredd på att putta tillbaka hunden ett flertal gånger!), för då kommer ni hamna i 
en kampsituation istället. Utan putta snabbt tillbaka hunden i position och övergå sedan till 
lugna mysiga händer när hunden stilla blir kvar. Då hunden lugnt och stilla accepterar 
situationen och bara finner sig i att bli smekt och klappad, så kan du ta fram en godbit och 
bjuda på. Men det är inget måste. Om hunden inte tycker att det är jobbigt eller obehagligt 
att sitta mellan dina knän så behövs sällan godbitar. Men har hunden väldigt jobbigt med 
det här så är det till fördel att förstärka hundens acceptans av situationen med att lugnt och 
tyst belöna med en godbit då och då. Förutsatt att hunden samarbetar och förblir stilla och 
lugn såklart. 

 

Använd ryggsäcken för att fysisk hjälpa hunden ned i varv vid situationer där hunden 
hetsar eller stressar upp sig. Jobba under tystad med lugna men bestämda händer som 
förmedlar rätt energi till hunden. Allt handlar om tydlighet och att själv inneha ett lugn. Då 
ger du hunden bästa förutsättningen för att slappna av och finna sig i situationen. 
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Belöning? 
Självklart bör vi belöna hunden när det väl klarar situationen och kommer till ro, och det 
kan vi göra på olika sätt. Vad det bästa är beror ofta på typ av hund och situationen vi 
befinner oss i. Om hunden som bilden ovan är en ung labbe pojke som nu suttit och tittat 
på andra hundar som tränar och lattjar loss, skulle ju en passande belöning vara att HAN 
får gå upp och träna och leka! Skulle det inte vara en möjlighet just då kanske man väljer att 
ge hunden ett smarrigt märgben att gnaga på. Oavsett vad det är hunden får i anslutning till 
att han/hon finner sig i ryggsäcken så bör det vara något av värde för hunden, dvs 
NÅGOT HUNDEN VILL HA. 
 
 

Börja träningen hemma i lugn och ro 
För att ge hunden en god chans att lyckats bra med övningen relativt omgående, så är det 
bra att börja på hemmaplan. Gärna en tid på dygnet där hunden kommer att ha lättare att 
slappna av och vara stilla, och träna bara i kortare stunder till en början. 
När hunden förstått att han/hon ska slappna av och förbli passiv i ryggsäcken och intar 
positionen med lätthet kan du utveckla med att hunden kan få sitta i lite längre stunder. Du 
bör även träna på andra tider på dygnet då hunden kanske är mer i gasen. 
 
 
Träna utomhus och i nya miljöer 
I nästa steg av träningen är det dags att ta ryggsäcken ”om the road” och börja träna 
utomhus och i nya miljöer. Börja i lättare miljöer med mindre störningar och jobba er upp 
till svårare miljöer med mer störningar runt 
omkring. Tex, skulle du kunna sätta dig och 
titta på en fotbollsmatch, eller kanske en 
agility träning, och hunden förhåller sig lugn 
och stilla mellan dina knän? 
 
Och glöm inte att fortsätta att lägga värde i 
passiviteten genom att förstärka den med 
något hunden verkligen uppskattar. Och ofta 
är det någon form av aktivitet om hunden 
tycker att det är jobbigt med passiviteten. Så 
förstärk passiviteten i ryggsäcken med en 
rolig/trevlig aktivitet. 
 

Den här schäfer pojken hade väldigt svårt att 
hålla sig lugn när andra hundar tränade/lekte, 
så här jobbar matte med ryggsäcken på en 
agilitykurs. De andra deltagarna tränar medan 
gossen får sitta och titta på i korta stunder. 
Som belöning för att han är tyst och sitter 
stilla avbryter matte ryggsäcken med roliga 
lekpass där han får dra ur sig energi. 
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Märgben som en del av vardagsträningen 
 

Att använda sig av riktigt hög värderade tuggben (frysta märgben är mitt favorit val) på ett 
strategiskt sätt i vardagen kan hjälpa till en hel del i vardagsträningen. Istället för att lämna 
hundens beteende till slumpen i olika situationer så kan man bjuda hunden på ett smarrigt 
ben som han/hon kan ligga och tugga på under en längre stund. På så sätt ser vi till att 
hunden inte förstärker sig själv med en massa oönskade beteenden, OCH, hunden får en 
lugn och trevlig association till situationen. 
 

 
 
 
Situationer när du kan välja att bjuda på ett ben 
På kurs när det är dags för vilopauser, eller när hunden ska lära sig att slappna av och vara 
passiv trots att andra tränar och leker 
När ni får besök hemma och det kanske blir lite ”rörigare” än vanligt 
När ni besöker andra 
I andra situationer du vill att din hund ska vara lugn och passiv 
 
Variera med ryggsäcken 
Jag brukar att rekommendera att bjuda på ett ben som en variation till att jobba hunden i 
ryggsäcken. Så vid de tillfällen du tränar på ryggsäcken, är ofta tillfällen där det passar att 
bjuda hunden på ett ben som variation. I båda fallen får hunden rätt association till 
situationen, en lugn och avslappnad attityd. 
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Det är ditt val! 
 

Hundens lärdom att det alltid är mest lönsamt 
att göra rätt val! 

 
Genom att lära hunden att behålla sin självkontroll och göra rätt val 

blir både träning och vardag så mycket lättare. Det är bara en lek 
som lär hunden att VILJA behålla självkontroll, göra goda val och 
invänta frisignal eller annat direktiv. Det blir möjligt att träna med 
belöningar hängandes ur fickorna eller liggandes på golvet utan att 
hunden försöker sno. Hunden får en väldig fokus på hur han ska 

bete sig för att förtjäna sin belöning genom att göra ett bra val. "Det 
är ditt val" är en plattform för en konfliktfri relation i både träning 

och vardag tillsammans med din hund. 
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Det är hundens val! 
 

Träningsplan 
 

Godis & Mat 
 

Steg 1. Fyll handen med något hunden tycker mycket om. Knyt handen och låt 

hunden lukta, slicka, gnaga och krafsa på handen, ignorera allt! När hunden ger upp 
och tar bort nosen från handen, öppna handen. Gör hunden då ytterligare försök att ta 
maten, stäng handen omedelbart. När hunden flyttar undan igen, ge honom en ny 
chans och öppna handen åter. När hunden uppvisar självkontroll och låter bli den 
öppna handen med mat i, plocka upp av godbitarna med andra handen. Om hunden 
dyker fram för att inkassera sin belöning, lägg tillbaka godbiten i handen och stäng 
den! Upprepa processen tills hunden klarar av att behålla självkontrollen och invänta 
tills DU bjuder på en av godbitarna. 
 

 

 

Steg 2. När hunden förstår 

förutsättning för att förtjäna sin lön, 
att behålla självkontroll och vänta 
tills han bjuds på belöningen är det 
dags att försvåra ytterligare. Börja 
dra den öppna handen närmare 
hundens nos, för handen fram och 
tillbaka och sida till sida för att se 
om hunden fortfarande avstår från 
att försöka sno åt sig godbitarna. 
Om hunden misslyckas stäng 
handen och upprepa sedan störningen, och lyckas han behålla självkontrollen, bjud på 
en godbit ur handen! 
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Steg 3. Lägg ca 10-15 godbitar i en liten hög på golvet, placera din hand likt ett tält 

över godis högen så hunden ser godbitarna mellan fingrarna men ej kommer åt dem. 
Vänta till hunden slutar lukta, slicka och/eller knuffa på handen. Då hunden låter bli 
"tältet", ta bort handen. Om hunden ser sin chans och dyker fram emot godis högen, 
placera handen (tältet) över godbitarna igen och invänta tills hunden åter backar undan. 
Då hunden låter godis högen vara, ta upp en av godbitarna. Om hunden behåller 
självkontroll, bjud på godbiten. Om inte, lägg tillbaka godbiten i högen och lägg 
handen över. 
 

Steg 4. Börja nu med att tappa en bit mat på golvet, om hunden ger sig efter 

matbiten var snabb att plocka upp den eller trampa på den så han inte kommer åt den. 
Plocka upp matbiten och börja om. När hunden avstår från att försöka sno den tappade 
matbiten, plocka upp matbiten själv och ge den till hunden. Variera med att stämpla ut 
med en frisignal så han får tillgång att äta upp godbiten från golvet. 
 

Steg 5. Utveckla genom att tappa/kasta fler godbitar, rulla dem längs golvet, kasta upp i 

luften osv... Viktigt att dock hela tiden ha full kontroll ifall hunden gör fel val, det vill 
säga sticker efter maten på eget bevåg. Då måste du vara snabb nog att plocka upp 
alternativt trampa på godbiten INNAN hunden kommer åt den. Kontrollera 
tillgången på godbitarna, inte hunden! 
 

Steg 6.  Använd en skål full med godbitar som du drar framför nosen, precis som i steg 

2, belöna självkontrollen genom att bjuda på en godbit. Vid rånförsök, dra snabbt undan 
skålen. Ställ även skålen på en stol, på golvet osv... Om hunden ignorerar skålen, belöna 
genom att plocka ur en bit i taget och bjud på. 
 
 
 
 

Leksaker 
 

Steg 1. Börja med att plocka fram en leksak, slänger sig hunden efter leksaken, plocka 

snabbt undan den. När hunden lugnat ned sig, plocka fram den igen. Behåller han 
lugnet, ge en frisignal så han får tillgång till leksaken. Lek en stund som belöning. 
 

Steg 2. Plocka fram en leksak och börja röra den försiktigt sida till sida, behåller 

hunden självkontrollen ge frisignal och lek en stund som belöning. Gör hunden fel val 
och ger sig efter leksaken utan en frisignal, drag snabbt undan den och lägg den bakom 
ryggen eller liknande. 
 

Steg 3. Försvåra ytterligare genom att retas mer med leksaken, vifta med den, dra den 

längs golvet, bolla med den osv... Det enda sättet hunden får tillgång till leksaken och 
leken är att behålla självkontrollen och invänta frisignalen. Ha hela tiden en lekfull 
attityd, även när du "blåser" hunden på leksaken när frestelsen blir för stor. 
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Vardagssituationer 
 

Använd "Det är ditt val" i vardagssituationer som exempelvis: 
 
 

• När det är dags för mat, låt hunden uppvisa självkontroll för att få tillgång till matskålen. 
 

• Innan ni går ut genom dörren. Slänger sig hunden ut, skjut igen dörren, när han lugnat ned sig 
öppna åter. Behåller han lugnet, blir belöningen att få gå ut. 

 

• Innan hunden får tillgång till att hälsa på andra hundar eller människor. Självkontroll ger 
tillgång till att hälsa och leka. Om hunden misslyckas att behålla lugnet, öka avståndet till 
störningen. 

 

• Innan hunden släpps lös. 
 

• Innan hunden får tillstånd att bada. 
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Använd dig av "Det är ditt val" i så många vardagssituationer 
som du bara kan! 
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Namnleken 
 

 
För att få hunden att lystra på sitt namn och genast vända om och titta 
på dig oavsett vad för intressanta saker som finns framför nosen på 
dem, så ska du leka namnleken. Namnleken får hunden att förstå att 
det är ingen idé att ignorera när matte eller husse kallar, tvärtom tar 
det bara längre tid eller så blir det inte av alls! 
 
 

Förberedelse! 
Ha godbitar (eller hundens mat) redo och visa hunden att du har lite gott i händerna. 
Sedan säger du ”varsågod” och släpper du en godbit på golvet. Samtidigt som hunden tar 
godbiten, säg hundens namn. EN GÅNG! Vänta sedan till hunden tittar upp mot dig, och 
då belönar du blicken genom att släppa en ny godbit på golvet. Upprepa tills hunden tittar 
upp mot dig omedelbart då du påkallat uppmärksamheten genom namnet. Viktigt! Säg 
namnet NÄR hunden slukar godbiten. 
 
 

Steg 1. Börja med att ha hunden i koppel, ha godbitar redo. Skicka iväg en godbit på 

backen samtidigt som du säger ”ta den!”, så fort hunden kommit ifatt godbiten och ätit 
upp den säger du hundens namn. I den sekund hunden vänder på huvudet mot dig säger 
du ”ta den” och slänger iväg en till godbit åt andra hållet. När detta fungerar utan någon 
fördröjning, det vill säga, du behöver inte vänta på att hunden reagerar på namnet utan han 
vänder upp med en gång, då är det dags för nästa steg. 
 
 

Steg 2. Fortsätt leken som innan, men kasta ut var tredje/fjärde/femte (variera!) godbit 

utanför kopplets längd så hunden inte kommer åt den. När hunden är på väg mot godbiten 
säger du hundens namn och väntar tills han vänder om mot dig. Upprepa inte namnet! 
Ha is i magen och invänta rätt val från hunden. När han väl vänder om, klicka (eller ge en 
verbal belöningssignal) och backa samtidigt som du berömmer massor, bjud på ett flertal 
godbitar hos dig. Fortsätt leken åt andra hållet och bowla iväg nästa godbit som nu ska 
hamna inom kopplets längd igen, upprepa med 2-3 godbitar till inna du kastar utanför 
kopplets längd igen. 
 
 

Ytterligare utveckling: 
Ha en medhjälpare som står med favoritgodiset eller leksaken framför er, låt hunden gå 
fram och se leksaken eller nosa på godiset genom den stängda handen, han får den alltså 
inte men känner lukten av det han vill ha. Nu kallar du på din hund med hans namn! 
Vänder hunden om mot markerar du detta med "yes!" (eller klick) och belönar rikligt hos 
dig. Se till att du har högre värde på belöningarna än vad din medhjälpare har. Exempelvis, 
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har medhjälparen frolic bitar som denne lockar med, se till att du har kyckling! När hunden 
är med på noterna och snabbt slänger sig om när du kallar kan du variera med att stämpla 
ut honom ("ok" eller "varsågod"). 
 
Om hunden inte lystrar på sitt namn och blir ståendes/dragandes kvar för att försöka 
komma fram till medhjälparen, trots att du väntat en stund, öka avståndet aningen 
alternativt kan medhjälparen ta bort handen med godsakerna/leksaken i och lägga bakom 
ryggen, när hunden slutligen vänder upp mot dig säger markerar du med "yes!" och 
belönar entusiastiskt hos dig. Gör det sedan successivt svårare genom att göra belöningen 
synlig igen. 
 
Variera träningen med att markera med en belöningssignal (klick eller "yes!") och hunden 
får belöning hos dig (80-90%) och att hunden får tillgång till "störningen" (10-20%) (får 
belöning hos medhjälparen) genom ett "varsågod" när han lystrar på sitt namn. Se till att 
du har högre värderade belöningar än fin medhjälpare till en början! 

 
Här är ett perfekt tillfälle att påkalla hunden uppmärksamhet så han/hon vänder upp mot 
dig och ni får kontakt istället för att hunden riktar sin uppmärksamhet utåt. När hunden 
lystrar och vänder upp mot dig har du två val. Antingen belönar du hunden hos dig och 
går vidare, alternativt så belönar du hundens fina val genom att ge en frisignal (ex 
”varsågod”) så får hunden hälsa, hoppa i vattnet, lukta i fläcken etc… Vad han/hon nu 
intresserade sig för? 
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Inlärning av ”sitt” och stadga 

Ignorera bara hoppande, buffande, knuffande och 

slickande på händerna, när hunden inser att detta 

inte är lönsamt 

 
Sitt är ett beteende som är väldigt lätt att få hunden att 
själv erbjuda. Det räcker oftast med att ställa sig 
framför hunden och visa att man har några godbitar så 
kommer hunden inom kort slå ned baken i golvet. 
Det första hunden kan försöka med är att buffa, 
knuffa, slicka på handen för att komma att godbitarna, 
och hoppande kan också förekomma, men ignorera 
bara allt sånt så kommer hunden lära sig snabbt att 
detta inte är lönsamma beteenden.  
 

Så fort hunden slår ner baken så stämplar du ut med en frisignal (varsågod exempelvis) och kastar 
sedan bort en godbit som hunden får springa och ta. 
Vänta nu ut till hunden kommer tillbaka och sätter sig igen tills du säger ”varsågod” och kastar 
iväg nästa godbit. Upprepa det här tills hunden återvänder efter de inkasserat den kastade godbiten 
(efter frisignalen!) och sätter sig omedelbart. 
 
Då är det det dags att döpa beteendet. 
Lägg in signalen "sitt" när hunden är på väg tillbaka efter frisignalen. Alltså precis INNAN du vet 
att hunden kommer att slå ned baken, det brukar vara direkt efter hunden ätit upp sin godbit. 
Stämpla ut hunden som vanligt med ett "varsågod" eller vad du nu valt för frisignal. 
 
När det här flyter, lägg in störningar i form av "det är ditt val" när hunden satt sig. Starta med 
godbitar, utveckla till leksaker, och slutligen dig själv. Börja att lämna kortare och längre sträckor, 
gå, spring, lägg dig på marken osv... innan du stämplar ut med frisignalen. 
 
Misslyckas hunden och bryter position INNAN du givit frisignalen, frys bara och vänta ut (TYST) 
tills hunden återtar sitt positionen. Så fort hunden satt sig igen, lägg på SAMMA störning som 
hunden misslyckades med innan. Belöna med att stämpla ut när hunden nu sitter kvar. Ett annat 
alternativ är att belöna hunden på plats, lägga på ytterligare en störning och sedan stämpla ut när 
hunden sitter kvar. 
 

Steg 1. Invänta att hunden slår ned baken, stämpla ut med belöningssignal.  

 

Steg 2. Upprepa tills hunden sätter sig direkt efter han inkasserat godbiten.  

 

Steg 3. Lägg in signal (sitt) INNAN hunden sätter sig. 
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Steg 4. Lägg på störning, "det är ditt val” med godis. 

Innan ni går till det här steget behöver ni se till så att steg 3 flyter på. Flyter den inte på behöver ni 
träna mer på den tills hunden direkt efter att ha inkasserat godisen efter frisignal kommer tillbaka 
och sätter sig. Flyter det på kan ni gå vidare till att:  
 
Efter att hunden satt sig ned: Knyt en hand full med godbitar en liten bit från hundens nos, om 
hunden sitter kvar, öppna handen, sitter hunden kvar, plockar du upp en av godbitarna med andra 
handen och bjuder hunden på. Men om hunden när du plockar upp godisen från handen på en 
gång dyker fram till godiset för att ta belöningen, lägg tillbaka godbiten i handen och stäng den 
igen. Frys och vänta tyst in att hunden sätter sig igen och upprepa störningen tills hunden klarar av 
sitta kvar och invänta tills DU bjuder på en av godbitarna.  
 
Viktigt! Säg inte ”sitt” igen om hunden går i från sin position utan vänta in att hunden sätter sig 
ned igen. Vid nästa repetition som hunden lyckas kan du istället för att bjuda på en godbit ur 
handen, säga frisignalen (t ex) varsågod och låta hunden springa fram till handen och ta godbiten. 
Så variera sättet du belönar hunden på så att hunden vissa repetitioner får gå ur position så ni kan 
börja om igen. 
 

Steg 5. Försvåra störningen, vifta med en leksak till exempel.  
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Steg 6. Använd dig själv som störning! Gå, hoppa, spring, lägg dig på golvet osv.  

 

 
 
Steg 7. GÅ UR TRÄNINGSBUBBLAN! Börja använda stadgan i vardagen. 
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Här har Kinna bett Moses att sitta, och lämnar honom bara lugnt för att gå och hämta något i 
väskan, eller kanske för att svara i telefon? Hon har lämnat ”träningsbubblan” och blivit 

”vardagsmatte” igen. DET HÄR, är oftast den svåraste störningen av dem alla! 
 

 

 
 

 
Stadgan behövs i många delar i vardagen, och att ta fina portätt på vovven är inte några problem 

alls längre;-) 
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Sorkleken 
 

Skapa en super belöning genom jakt & kamplek! 
Genom att väcka och koppla hundens jaktlust till lek med dig får 

du en riktigt förstärkande 
belöning som både skapar motivation och glädje. 
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Sorkleken är jaktlek med leksak fäst i snöre, fleccefläta  
eller gammal scarf. Använd något som är skönt att hålla i när 

jaktleken går över i kamplek! 
 
 
 
Ta en favoritleksak, gärna något mjukt och fluffigt, och fäst den i ett gammalt koppel (knyt 
handtaget runt leksaken så haken är i din ände av kopplet) eller något annat du har tillgängligt, en 
gammal halsduk kanske? 
 
Börja med att dra leksaken längs golvet så hunden kan börja förfölja sitt byte. Undvik ryckiga 
knyckiga rörelser utan dra leksaken bort från hunden istället. Tänk sig ett flyende djur som hunden 
jagar efter. Du kan springa med leksaken hängandes som en lång svans släpandes i backen efter 
dig, alternativt stå kvar på stället och snurra leksaken i en stor båge runt runt. Hitta ett sätt att leka 
som både du och hunden tycker om! 
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När hunden kommer ifatt leksaken och griper dem är det viktigt att du håller hunden 

i rörelse, fortsätt att röra dig och håll hela tiden ett tryck leksaken. Det vill säga, utan 

att börja rycka och knycka försöker du få tillbaka leksaken genom att dra försiktigt i 

den. När hunden tappar eller släpper leksaken är det viktigt att leksaken försvinner 

iväg längs marken igen så det blir en ny jaktsituation. Om hunden har ett bra grepp 

om leksaken och vägrar släppa (vilket är målet!) kan man hala in hunden med 

leksaken och sno den ifrån honom genom att busigt bända upp munnen och sticka 

iväg med leksaken igen. Gör det försiktigt första gångerna och utvärdera hundens 

reaktion på ditt ”rån”, målet är att hunden taggar till ännu mer och kämpar ännu 

hårdare för att hålla kvar leksaken. Om du får en motsatt effekt så uppskattar inte 

hunden denna typ av lek, inte än så länge i alla fall. 

Håll lekpassen korta, intensiva och fulla av energi! Avsluta leken genom att sno undan 

leksaken antingen när hunden tappar eller släpper den, eller genom att bända upp 

munnen på hunden (om han uppskattar denna typ av lek). Stoppa undan leksaken där 

hunden inte kan komma åt den och håll den gömd till nästa gång ni ska leka en stund. 

Skulle hunden mot all förmodan inte bry sig om  den  "flyende  sorken"  kan  du 

använda dig av en belöningsficka (se bilden) som du fyller med hundens favorit godis. 

Låt hunden få en smakbit innan du sluter fickan och drar den längs golvet precis som 

med leksaken. När hunden nu förföljer sitt godis som ligger i fickan, stanna upp och 

belöna genom att öppna fickan och bjud på ett smakprov. Sedan slut fickan och 

försvinner längs golvet igen. Lek vidare tills hunden ökar sin intensitet och börja gripa 

fickan under jakten, belöna omedelbart gripandet med att öppna och bjuda på 

godsakerna. När hunden jagar ifatt och börjar gripa belöningsfickan kan du försiktigt 

försöka dra leksaken ur munnen på hunden. Tappar hunden så  försvinner  den 

längs golvet igen! Håller han kvar sitt byte belönas detta med att fickan öppnas och 

han får tillgång till godiset. En bra start och inkörsport till kampleken! 
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Ryggsäcken- Passivitet och Hanteringsträning 
 

 

 
Ha hunden sittandes, sätt dig sedan själv bakom så du har hundens rygg mot dig. Har du svårt 
att sitta på golvet eller en stor hund kan det vara bekvämare med att sitta på en stol eller i 
soffan med hunden mellan dina knän, fortfarande med ryggen mot dig. Lägg ut en godis 
hög/skål framför er, dina händer har du framtill på bringan och sidorna av halsen. Försöker 
hunden smita ifrån dig fram till godbitarna puttar du bara snabbt och bestämt tillbaka hunden 
för att sedan lika snabbt gå över till att lugnt smeka och massera igen.  
 
Håll absolut inte kvar ditt grepp, då kommer ni hamna i en kampsituation istället. Utan putta 
snabbt tillbaka hunden i position och övergå sedan till lugna mysiga händer på igen. När 
hunden lugnt och stilla accepterar situationen och bara finner sig i att bli lugnt klappad, då tar 
du upp en godbit och bjuder på. Gör detta med jämna mellanrum, hundens lugn och passivitet 
är det som ska leda till att du plockar upp en av godbitarna som ligger framför er och bjuder  
på. 
 
När hunden förstått spelreglerna börjar du med hanteringsdelen, lyft på ett öra, sitter hunden 
still, släpp, plocka upp en godbit och bjud på. Nästa gång lyfter du lite på läppen och kollar på 
tänderna, bjud på en godis om hunden fortfarande är passiv. Lyft på en tass, belöna med att 
släppa och plocka upp en bit till och bjud på om detta accepteras. Börja smått, gå inte för fort 
fram så hunden börjar protestera och visa obehag inför situationen.  
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Skulle detta hända måste du helt enkelt behålla ditt grepp lugnt till hunden lugnat ned sig och 
sedan släppa när han åter är lugn igen. Men ta det som facit på att du gått för fort fram i 
träningen, gör det lite lättare nästa gång och belöna snabbt. Med tiden gör du det mer 
utmanade för hunden genom att pilla mellan tårna, fila eller klippa en klo osv... 
 
Ha en mysstund med hunden varje där ni under lugna former kan träna på detta, när du med 
lätthet kan kamma, borsta, titta på tänder, borsta eller skrapa tänderna, titta i öronen, tvätta ur 
öronen med en bomullstuss, klippa klorna osv… Då är det dags att någon annan i familjen får 
testa, sedan någon bekant och till sist en främling. Detta kommer garanterat vara till stor hjälp 
den dagen ni befinner er hos veterinären, kiropraktorn, massören, hundfrisören, domaren 
osv… 
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Godis i gräset 
 

I den här leken skapar vi en situation där  
hunden orienterar tillbaka till dig efter varje godbit i  gräset. 

 
En grundfärdighet inför inlärningen av inkallningssignalen. 

 
Steg 1. Börja med att visa hunden vad du har för godbitar, lägg sedan någon eller några små 

godbitar i gräset. Låt hunden gå dit och nosa upp gottet, och under tiden avlägsnar du dig någon 
till några meter. Och så fort hunden ätit upp godbitarna så påkallar du hundens uppmärksamhet. 
När hunden uppmärksammar dig och tittar åt dig håll, alternativt kommer mot dig, så berömmer 
du glatt och lägger ned någon eller några godbitar i gräset igen. Upprepa samma sak 3-6 ggr innan 
du avslutar leken. 
 

Steg 2. Nu när hunden har stor förväntan på att springa ifatt dig efter du avlägsnat dig så kan du 

börja ge hunden din valda inkallningssignal så fort han/hon ätit upp gottet i gräset. 
 

Steg 3. Avlägsna dig längre bort medan hunden nosar upp och äter upp godbitarna i gräset, kalla 

in och belöna med nya godbitar i gräset innan du ”rymmer” igen. 
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Belöningszon 
 
För att få en följsam och kontaktsökande krävs det att hunden är belönings motiverad. När 
hunden vill ha mina belöningar är följsamheten lätt att få. Genom att skapa en zon där 
hunden alltid får sin belöning kommer hunden själv att börja söka sig till den lönsamma 
zonen. 
 
Jag tänker mig mina belöningszoner som stora röda cirklar vid båda sidorna om mig, och 
varje gång min valp/unghund råkar kliva in i dessa zoner så markerar jag det med en 
belöningssignal följt av en belöning. Belöningen kan vara att han får en godbit in till sidan av 
mitt ben, det kan vara att jag kastar en godbit på marken (i belöningszonen), jag kan även kasta 
en godbit på hunden! Belöningen kan också vara att jag sliter fram en favoritleksak som 
hunden får gripa vid sidan av mig och kampa med, eller så slänger jag ned ett fårskinn som är 
fäst i ett koppel och leker sorkleken med hunden (hunden jagar sin leksak som dras längs 
marken). Oavsett så händer det något som hunden verkligen uppskattar och vill ha mer av! 
 
 

Har man ingen godbit eller leksak att belöna med går det lika bra att använda kopplet som kampleksak ;) 

 

Då jag märker att hunden söker sig mer medvetet till dessa zoner och "hänger" där längre och 
längre stunder vet jag att jag har skapat ett värde för min sida (belöningszonen). Nu kan jag låta 
valpen/hunden gå längre sträckor innan lönen presenteras. Fortsätter man att då och då 
förstärka hundens vilja att vara följsam kommer beteendet att bibehållas och även förstärkas. 
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Andra sätt att förstärka följsamheten är att exempelvis stämpla ut hunden med en frisignal. 
 
Till en början gäller det att fånga de tillfällen då hunden hamnar i belöningszonen, det kan 
vara att hunden har fastnat i en doft fläck och hamnar bakom dig. Sedan skyndar hunden ifatt 
för att springa vidare ovh då har du chansen att fånga den sekund hunden passerar 
belöningszonen, markera med belöningssignal efterföljt av en belöning. Man överraskar 
hunden helt enkelt! 
 

Glöm inte... Du får det du förstärker! 
 

 
Det här är Öyvin (på bilden 4 månader) som aldrig ”tränats” i att vara följsam, men han är det! 
Och det är helt och hållet resultatet av att vi bara FÅNGAT när han RÅKAT kliva in i våra 
belöningszoner. 
 
Självklart måste hunden värdera belöningarna, vare sig det är godbitar som ramlar ned när 
hunden kliver in i belöningzonen, eller om det är en leksak som magiskt flyger fram. Så om 
hunden inte börjar dra sig till zonerna vid din sida trots att du fångar när det händer genom att 
belöna det, så bör du se över om dina belöningar verkligen är belöningar för din hund! 
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Följsamhet-Gå Fint! 
 

Den här övningen kan göras både med hunden i koppel eller lös. Var dock noga med att 

bara träna med hunden lös på säkra platser. Om hunden inte skulle jaga ifatt dig efter 

vändningen då han/hon är lös, starta träningen i koppel. 

 

 

Övningen går ut på att lära hunden att kunna gå vid din sida när du ber om det, och hålla sig 

där till han/hon får en frisignal att lämna positionen. Bra vid tex övergångsställen eller vid 

möten av andra hunden etc. 

 
Steg 1. 

Börja med att kasta ut en godbit 

ca en meter framför dig och ge 

hunden en frisignal att ta den, och 

så fort hunden tar godbiten, vänd 

på klacken och gå åt andra hållet. 

När hunden springer ifatt dig och 

är i höjd med din sida, stämpla ut 

hunden med en ny frisignal (ex 

”varsågod”) och släpp en godbit 

framför nosen på hunden. 
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Upprepa genom att vända om så 

fort du släpptgodbiten. Stämpla ut 

med frisignalen genast när 

hunden kommer ifatt dig. 

 

 
 

Steg 2. 

Nu när hunden förstått att 

det är lönsamt att sluta upp 

vid din sida, belöna direkt 

med en godbit vid sidan av 

ditt ben så fort hunden 

kommer ifatt dig, gå sedan 

vidare några steg med 

hunden vid sidan innan du 

stämplar ut med frisignalen 

och släpper en godbit 

framför nosen igen. Men 

skynda långsamt, gå endast 

några få steg med hunden 

vid din sida de första 

repetitionerna innan du ger 

frisignalen och släpper 

godbiten. Glöm inte att vända om efter varje frisignal så hunden på nytt får skynda ifatt dig och 

sluta upp vid din sida igen. 

 

Steg 3. 

Lägg in din verbala signal (tex ”gå här”) 

i samma sekund som hunden sluter 

upp vid din sida, gå några steg och 

belöna sedan i position vid ditt ben. Gå 

vidare några steg och stämpla sedan ut 

med frisignalen innan du vänder om på 

nytt. 
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Steg 4. 

Nu när hunden kan gå vid din sida en bit kan du börja att förstärka följsamheten genom att belöna 

mer i position. Belöna sporadisk! Ibland efter 3 steg, ibland efter 7, ibland efter 5. Mixa upp det. 

Efter några belöningar i position, stämpla ut med frisignalen som vanligt. 

 

Steg 5. 

Utöka successivt sträckorna ni går med några meter i taget, och belöna sporadiskt i position under 

inlärningen, och glöm inte att ALLTID stämpla ut hunden från positionen. 
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Korridorleken 
 

Med den här leken skapar man rätt respons på 
inkallningssignalen redan från början. 
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Med korridorleken har vi skapat en situation där 
hunden gör rätt vid varje repetition, detta  

skapar en perfekt grund för hundens association till 
inkallnings signalen. 

 
 

Träningsplan 

Innan du börjar behöver du två olika värden på belöningarna, en aningen mindre 

värderad godbit och något riktigt färskt och gott (kyckling, blodpudding, korv, ost, 

leverpastej?). Leken börjar alltid i en smalare hall eller i en korridor. 

Steg 1. Ställ dig med hunden ca 1-2 m ifrån slutet av hallen/korridoren, håll hunden 

i halsbandet/selen eller håll handen på bringan medan du hetsar med "klaaaara 

fääärdiga ..... ta den!" Kasta iväg den lite sämre godbiten så den hamnar intill väggen/ 

dörren (stängd!) eller in i hörnet, släpp hunden så han kan springa och sno åt sig av 



 

32 
 

 

belöningen. I den sekund hunden plockar upp godbiten från golvet, ge 

inkallningssignalen ("hit!" eller liknande), vänd om och spring ifrån hunden! När 

hunden slänger sig om och springer ifatt dig, sätt ned handen vid sidan av ditt ben så 

hunden springer rakt in i belöningen, nu den bästa belöningen! 

 

 

Steg 2. Följ steg ett men använd 

nu en kampleksak som du belönar 

med när hunden springer ifatt dig 

efter inkallningssignalen. Lek hela 

vägen tillbaka till startpunkt så ni 

kan starta nästa repetition med en 

gång du avslutar belöningen 

(kampen). 

 

 

Steg 3. När du lekt korridorleken 

ett antal gånger kan du gå över till 

en mer öppen yta, ställ dig åter igen 1-3 m från ett hörn eller en vägg och lek som 

ovan i steg ett och två. 

 

Steg 4. När ni har lekt korridorleken inomhus både på mindre och större ytor är det 

dags att leka utomhus. Använd en husvägg, bollplank, staket, snödriva eller något 

annat du kan hittar där du kan kasta den första godbiten intill. Det viktiga är bara att 

hunden inte kan röra sig framåt efter godbit nummer ett utan inte har något annat val 

än att vända om och jaga ifatt dig som har favorit belöningen. 
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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. 
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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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Hit! Hala in... 
 

Hit hala in är en övning som kan göras var som  
helst hur som helst redan från början. Den lär  
hunden att vända om och komma in till dig på  

inkallning signal oavsett miljö och störning. 
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Hit hala in är en övning du kan göra varje gång  
hunden är kopplad. Det är just kopplet som 

tillåter dig att kunna göra övningen i vilken miljö som helst 
och även i situationer där hunden är intresserad av annat. 

Övningen lämnar inget utrymme för oönskat beteende! 

Träningsplan 

Steg 1. Ha hunden i koppel och börja bara att gå, låt hunden gå och nosa och göra 

sitt. Börja med att förbereda en "inhalning" genom att spänna upp kopplet (inte så 

hunden märker det! Se bara till att kopplet inte hänger slappt i en båge), ge sedan 

inkallning signalen. Omedelbart därefter tar du ett nytt tag längre ned på kopplet och 

drar emot dig samtidigt som du börjar röra dig bakåt. På detta sätt vänder du med 

kopplets hjälp upp hunden mot dig. Fortsätt att med snabba små steg röra dig bakåt så 

hunden får springa in till dig. I den sekund du har hunden vänd mot dig startar festen, 

beröm glatt och medan du rör dig snabbt bakåt placerar du belöningshanden intill 

sidan av ditt ben så hunden kan springa rakt in till din sida och äta godbitar. 
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Steg 2. I detta steg kan du till fördel belöna med leksak om din hund uppskattar det. 

Istället för att backa, variera med att själv vända om och springa så hunden får jaga 

ifatt din sida. Leksaken har du hängandes vid sidan så hunden med lätthet kan gripa 

den när han kommer ifatt dig. Lek med din vän! 
 

 

Viktigt! När du vänder om hunden, ryck ej i kopplet! Ta bara ta en tag längre ned på 

kopplet och dra (ej ryck!) mot dig samtidigt som du backar bakåt. Det ska bli en 

vändningen med hjälp av kopplet, inget knyck som slänger hunden om. Använd 

gärna ett lite bredare halsband (inget stryp eller halvstryp!) när du gör den här 

övningen. Vid de tillfällen när hunden inte kan släppa en störning utan hänger kvar 

vänd ifrån dig trots att du har kallat och backar bort, fortsätt att backa så ni hela tiden 

ökar avståndet till störningen. Hunden kommer att så småningom vända upp mot dig 

när avståndet är tillräckligt stort till störningen, fortsätt då bara övningen som vanligt 

och belöna in till din sida. 
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Skvallerträning - Störningsträning 
 

För att kunna använda denna övning att lära hunden hur han ska bete sig när det dyker 

upp störningar (joggare, cyklister, lekande barn, andra hundar, katter, harar, rådjur osv...) 

så gäller det att man först bygger upp ett högvärderat belöningssystem. Det vill säga, 

hunden måste vara riktigt belöningsmotiverad, han bör älska de belöningar du har att 

erbjuda. Exempelvis, olika typer av mat/godisbelöningar, olika typer av leksaker såsom 

kamptrasor, boll i snöre, fårskinn, spengummi osv… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du väl har en hund som älskar dina belöningar 

och reagerar med glädje och förväntan på en 

belöningssignal, det vill säga, en signal som betyder 

att belöning är på väg, kan skvallerträningen börja. 

Leken går ut på att lära hunden att alla dessa 

störningar (sådant i miljön som fångar hundens 

uppmärksamhet och intresse) leder till belöning hos 

                                                                                                                         Förväntansfull vovve! 
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matte/husse. Exempelvis, du är ute och går med din hund, en bit bort dyker en 

mötande hund upp. Du ger din belöningssignal i den sekund du ser att din hund 

upptäcker den mötande hunden, och startar sedan en belöningsprocess hos dig. 

 

Belöningsprocessen kan vara att du stoppar fram en fullproppad hand med grillad 

kyckling framför hundens nos som han får gnaga fram tills den andra hunden har 

passerat. Det kan vara att du startar en bowlinglek där hunden får springa och jaga 

godbitar längs backen fram och tillbaka, det kan också vara du slänger godbitar i 

luften som hunden hoppar och fångar, eller kanske kastar du ut en näve godbitar i 

gräset som hunden får leta upp medan den andre hunden passerar.  

 

En belöningsprocess kan också vara att hunden får gripa sin kamptrasa/boll i snöre 

och ha en dragkamp med dig tills ni eller den mötande har passerat. Huvudsaken är 

att hunden är upptagen och engagerad i en belöning med dig tills ni kommit en bit 

ifrån störningen. 
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Så här ser händelseförloppet ut- 
 
Hunden upptäcker störningen - belöningssignal - belöningsprocess! 
 
Med andra ord - 
 
Din hund ser en mötande hund - du säger "yes!" (eller vad du har för belöningssignal) - du belönar din hund! 
Se till att alltid belöna så fort hunden upptäcker störningen, alltså... 
 
Hund=lön! Katt=lön! Rådjur=lön! Joggare=lön! Cyklist=lön!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfekt tillfälle att ge belöningssignalen! 

 

Om du använder dig av denna lek konsekvent kommer hunden att börja koppla ihop alla dessa 
störningar med häftiga belöningar hos dig. Det leder till en hund som själv börjar söka kontakt 
vid störningar (skvallrar) för att tala om att det kommer en hund där borta. Hundens förväntan 
på belöning vid en störning resulterar i att hunden söker upp källan till belöningen, dig. Nu har 
du en skvallrande hund! 
 
Då hunden lärt sig att skvallra på sin omgivning istället för att agera utåt kan man ge hunden 
mer frihet då han inte triggar igång på störningarna (stör sin omgivning) utan istället söker upp 
dig då saker och ting dyker upp. 
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Med tiden, då hunden är van vid att ignorera störningar (väljer att söka upp dig istället) kan 
man dra ned lite på belöningarna. Förmodligen kommer inte häftiga belöningsprocesser 
behövas varje gång för att bibehålla beteendet, utan lite mindre belöningar och ibland bara 
beröm brukar fungera alldeles utmärkt. Självklart gäller det att anpassa träningen efter individ 
och efter störning.  
 
Vissa hundar kanske tycker att det är en lätt match att strunta i mötande hundar, vilket då 
kanske räcker att belönas med någon godbit och/eller bara med beröm. Medan samma hund 
kanske tycker att det är en utmaning att strunta i grannens katt, det behöver då belönas 
mycket rikligare! Belöna efter prestation helt enkelt! 
 
Lycka till! 
 

Lek är en underbar belöning vid störningar eftersom hunden blir så uppslukad av 

leken! 

 

Skvallerträning är även något vi kan använda oss av för att ändra hundens negativa 

känsla inför något, till en positiv känsla. 

Vi vänder helt enkelt associationen till något positivt för hunden. 
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