
 
Några tankar om hundträning. 

Vardagslydnad. 
 
Inlärning. 
För att en hund ska lära sig något måste vi hitta något som motiverar den att vilja jobba med oss! 
Det kan vara godis i form av hundmat, frolic, köttbullar, korv, ost, gurka etc. Det kan även vara 
leksaker så som bollar, gosedjur, kottar, pet-flaskor, kamptrasor och så vidare. 
Det viktiga är att hitta hundens favoriter! Nöjd dig inte med ett ”halv gott” godis utan det ska vara ett 
”super gott” godis, tanken gäller även leksaker. Ett tips är att hitta tre av varje så du kan variera din 
belöning. 

 
Ju bättre belöning desto bättre och snabbare inlärning! 

 
Lek. 
Lek med eller utan leksaker är viktigt om man vill stärka relationen. 
Lek med leksak kan innebära olika typer utav jakt & kamp. Något man kan tänka på om man leker 
med leksak, speciellt om hunden inte är van vid det, är att göra leksaken roligt genom att själv ha skoj 
med den. Tycker du att den är rolig så tycker hunden det också!  
Tänk på att jobba med leksaken ifrån hunden, de värsta hundar vet är när man trycker leksaken i 
mun.  Testa att bolla, kasta och/eller att dra leksaken på backen (gärna ifrån hunden). 
Lek utan leksak innebär att man gör lekinviter (på hundars vis), alltså att man niger, göra sig liten, 
möta hundens blick för att sedan vända bort huvudet om vart annat, springa från hunden, springa i 
zick-zack, hoppa mm. Man får pröva sig fram, alla hundar är olika. Viktigt är att hunden deltar i 
aktiviteten och tycker det är skoj. 
 
Vad ger då detta dig? I längden så kommer hunden associera dig med en massa roligheter och då har 
den mer uppmärksamhet på dig. Detta har man nytta utav i både vardag och träning. 
 

Lek så ofta ni kan!  
Beröm. 
Vi har gått igenom belöning och förhoppningsvis hittat hundens favoriter, nästa steg är att koppla 
ihop ett ord med godiset/leksak. Ett tips är att använda ett kort ord exempelvis ”bra”. 
Själva ihop kopplingen gör vi genom att säga ”bra” och direkt ge en godis/leksak. Repetera det ofta. 
Målet är att hunden ska förstå att ordet bra är en ”10 poängare” och att det ger något positivt. 
Hunden kan inte automatisk förstå att ”bra” är just bra om vi inte lär in det. Detta kan repeteras hela 
hundens liv för att bibehålla samma innebörd.  
 

Glöm inte bort att alltid berömma och belöna när du tränar! 
 
Inlärningsprocedur. 
Med det menar jag från att hunden inte kan ett moment alls tills att den kan utföra det perfekt. 
Vad är då perfekt? Det är helt upp till dig. Sätt gärna upp ett mål, exempelvis att min hund Knutte ska 
sätta sig snabbt på kommandot ”Sitt” och sitta kvar där tills jag säger ”Varsågod” oavsett om jag syns 
eller inte och han ska klara det även om det är störningar runt omkring. 
  
Det är bra att sätta upp ett mål för varje moment för då vet man var man är i träningen och vad man 
bör träna på och sist men inte minst när man är nöjd.  
 
En sak att tänka på är att det kan vara bra att ha ett frihetskommando så som ”varsågod” eller 
”okej”, så att hunden vet när momentet är över. 
 



 
Säg nu att du har satt ett mål, vi tar exemplet med Knutte. Moment: Sitt. 
 
Inlärnings stege: 
Steg 1.  
Är att styra hunden så att den sätter sig ner, exempelvis med en godis som du för över hundens 
huvud så att hundens rumpa landar på backen. Viktigt är att man inte använder tvång! Om man 
skulle göra det kopplar man ihop momentet med obehag och då får man inte lika bra resultat. 
Glöm inte bort att berömma precis när hundens rumpa landar på backen! 
 
Steg 2. 
Repetera steg 1, när hunden lyckas landa på backen med rumpan 8gånger utav tio så lägger du på 
kommando. Kommandot ger du när hunden är på väg att sätta sig, beröm när hunden har landat. 
 
Steg 3. 
Repetera steg 2, många gånger! 
När du känner att hunden förstår börjar du göra mindre och mindre hand rörelser, till slut har du 
bara kommandot kvar. Märker du att hunden inte klarar av det får du backa i träningen och använda 
mer rörelser. Beröm & belöna alltid när hunden gör rätt. Det är väldigt viktigt att du inte snålar på 
beröm & belöning just i detta skede, det är nämligen lätt att hunden blir osäker och gör fel. 
 
Steg 4. 
När du känner att hunden kan steg 3 till 100% så kan du gå vidare.  
Nu kan du börja låta hunden sitta lite längre, öka max 5-10 sekunder i taget. Reser hunden sig upp så 
har du gått för fort fram, backa i träningen. Belöna gärna flera gånger medans hundens sitter. 
 
Steg 5. 
När du har fått hunden att sitta länge så kan du börja gå ifrån hunden, börja med att stå nära men i 
olika positioner och sen ta ett steg ifrån hunden i taget. Reser hunden sig upp så har du gått för fort 
fram, backa i träningen. Variera med att gå tillbaka till hunden och att kalla in den. 
 
Steg 6. 
Fortsätt med att utveckla steg 4 & 5. Lägg på mer störningar. 
 
Denna stege kan man använda på alla moment från steg 1 till steg 3 sen skiljer det sig lite från 
moment till moment. Det viktiga är att man stegrar! 
 
Miljö. 
All inlärning ska ske i en störningsfri miljö så att du har hundens uppmärksamhet. 
Ju allt eftersom hunden lär sig (efter steg 4) så kan man öka störningarna, successivt! 
Börja exempelvis med att träna inomhus, sedan utomhus, sen på gatan/parkering, vidare kanske på 
staden, parker mm. Tänkt på att du kan välja tidpunkter när det är mer eller mindre folk, så att du 
inte börjar när det är rusning. 
 
Några snabba tips! 

 Träna inte om du inte är på humör, det gör bara dig och din hund en otjänst.  
Det gäller att vara glad och ha tålamod! 

 Träna ofta, annars kommer du inte framåt i momenten. 

 Snåla inte på beröm och belöning! Risken är då bara att kvalitén på inlärningen blir sämre 
och det går långsammare. 

 
Lycka till med träningen! 


