vardagslydnad

hund
Ett liv med

Att leva ett liv med hund innebär för de
flesta av oss att man behöver kunna ha
hunden hemma och man vill också kunna
ha hunden med sig dit man ska. Vad är det
då en hund behöver kunna för att livet ska
fungera smidigt? Ja, det är väl det där vi
ofta kallar vardagslydnad.
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MEN VAD ÄR VARDAGSLYDNAD DÅ?

UTVECKLA RELATIONEN MED HUNDEN

Ja, det skiljer sig en hel del från hundägare till hundägare, och
det är ju upp till var och en att välja vad man vill lära sin egen
hund. Jag brukar ställa frågan på mina kurser och be deltagarna definiera vad vardagslydnad innebär för dem. Då får de
samtidigt möjlighet att berätta vilka prioriteringar de vill göra
i sin egen träning. Många av de hundägare jag möter vill att
hunden ska kunna sitta och ligga, den ska komma när man
ropar och den ska kunna hälsa fint på folk man möter. Den
ska vara ett sällskap på promenaden och den ska uppföra sig
allmänt trevligt.
Till att börja med behöver man som hundägare skapa en god
och förtroendefull relation
med sin hund. Detta gör
man bäst genom att kommunicera, leka och uppleva
mycket tillsammans. Ju mer
tid ni tillbringar tillsammans desto bättre förutsättningar får ni för att bygga
upp en bra relation. Ni
behöver både vila och vara
aktiva tillsammans, men ni
behöver också kunna vara
ifrån varandra under kortare tider i vardagen. När
du är upptagen med annat
så är det praktisk om hunden lärt sig att vila och ta
det lugnt tills du åter har
tid med samvaro och roliga
aktiviteter.

För att utveckla relationen med hunden och för att bli en person som det lönar sig att ”hänga med” rekommenderar jag
hundägare att skapa små skojiga lekar och aktiviteter där hunden lär sig olika saker samtidigt som de fungerar som mental
stimulans och en skojig sysselsättning för både hund och ägare.
Om vi stannar upp på promenaden och till exempel lär hunden att hoppa upp på en sten, snurra ett varv, sätta sig, lägga
sig, ställa sig, och sedan hoppa ner från stenen när vi ber den
så har vi grundlagt flera användbara färdigheter och vi leker
in ordförståelsen. Det snabbaste sättet att lära in olika konster
och tricks är att i början genast berömma och belöna med gott
godis eller en rolig leksak när hunden gör rätt, för att sedan
successivt göra övningarna lite svårare och mer utmanande
och hunden måste då anstränga sig lite till för att få belöningen. Orden som vi vill att hunden ska förstå säger vi samtidigt
som hunden utför beteendet och på så sätt kopplas de ihop med
sin rätta betydelse.
När hunden har lärt sig vad ”ligg kvar” betyder kan man
passa på och utmana hunden lite.
Jag brukar koppla hunden i en lång lina och knyter fast linan
i ett träd, som extra säkerhetsåtgärd. Jag ber hunden lägga sig
och ligga kvar, medan jag själv går iväg och gömmer en rolig
leksak eller slänger ut en näve godis på marken en bit bort.
Sedan går jag tillbaka till hunden, som fortfarande ligger kvar,
knyter loss linan från trädet, går fram till hunden och ber den
sätta sig upp. (Om hunden reser sig upp för tidigt, ber jag den
lägga sig igen och så lämnar jag den på nytt, går ett varv runt
den medan jag berömmer den för att ligga kvar, går och ger
den en godisbit när den ligger kvar och sedan knyter jag loss
linan och ber hunden sätta sig.) Sedan får hunden ge sig ut och
söka upp det gömda föremålet eller godiset på marken. Att

HUNDEN

36

vArdagslydnad

ALLA VILL VI VÄL ATT HUNDEN GLATT
OCH VILLIGT KOMMER NÄR VI ROPAR?
Ja, vad är det då som gör att hunden väljer oss framför någonting annat som lockar? Jo, rent krasst, så är det en fråga om
lönsamhet. Vad tjänar hunden på att välja dig i det här läget?
Om hunden har anledning att TRO att det är lönsamt att komma – då är det troligt att den väljer att komma även denna
gång. Därför använder jag min ”lek- och aktivitetsbank” vid
inkallningsträning nästan varje dag under hundens två – tre
första år. Jag passar på att träna när det inte finns några speciella störningar i omgivningen och det är goda chanser att
lyckas. Ju fler lyckade övningar, desto fler positiva erfarenheter
av att ha kommit till mig när jag ropat.
För att upprätthålla den här förväntan hos hunden är det
viktigt att även fortsättningsvis då och då hitta på skojiga an-

Så här kan en övning gå till
Hunden är kopplad i en lång lina i skogen och när den
har sin uppmärksamhet riktad bort från mig passar jag
på att till exempel pilla in en godbit i barken på ett träd.
Sedan kallar jag på hunden med ett ”kolla här” och
springer fram till trädet och börjar studera barken noga.
Eventuellt kan jag hinna pilla in fler godisbitar i barken
innan hunden hunnit fram. (Jag undviker att använda
linan, den släpar på marken efter hunden och är bara
en säkerhetsåtgärd.) Detta brukar väcka hundens nyfikenhet så han kommer i full fart och med gemensamma
krafter kan vi sedan hitta godisbitar som hunden får pilla
loss och äta upp.
Nästa gång är det ”den försvunna leksaken” som jag
lyckas få syn på, eller en godisgömma på marken eller
ett träd där det växer bollar, eller en trädstam att balansera på eller något annat kul… bara fantasin sätter gränserna. Det jag är ute efter är att min hund ska ha en förväntan som säger att ”när matte ropar då är det bäst att
komma fort, för då är det något spännande där”. Jag vill
också att min hund ska komma hela vägen fram till mig
och vara kvar där och detta stärks av att lekarna som
erbjuds stärker samarbetet mellan oss.
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lämpligt. Men då är det för sent. Vi behöver tala om
för hunden på ett mycket tidigare stadium hur vi
vill att den ska agera i situationen och vi
behöver ta ansvaret för att det
hela går till på ett bra sätt. Vi
bör då börja kommunicera
lugnt och tydligt med hunden medan den fortfarande är lugn och har tid att
lyssna på oss. Vi har lugna
vänliga händer som smeker
och lugnar och vi har en
vänlig röst som berömmer
det önskvärda beteendet. I
bästa fall har vi också riktigt gott godis att erbjuda
vilket förstärker, lugnar
och kan öka motivationen
för träningen. Belöna gärna med en skojig och aktiv
lek som kan hjälpa till att
lätta på eventuella spänningar så fort den svåra
prövningen är över.
Många fler tips och
idéer för din fortsatta träning får du på våra kurser i Svenska brukshundklubben. n

Träningskilt
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ledningar till att ropa på hunden. Många av oss har sett effekterna av att ofta ha ropat på hunden så fort det kommer en
annan hund på avstånd. Detta brukar leda till att vår inkallningssignal får hunden att stanna upp och titta sig omkring
och undra ”vad är det nu som kommer?”.

UPPTRÄDANDE I MÖTEN MED ANDRA HUNDAR

Många hundägare jag möter är inte helt nöjda med sin hunds
allmänna uppträdande i möten med andra. En del hundar skäller alltför mycket, andra hoppar och skuttar alltför glatt när
det kommer folk och en del försöker skrämma iväg hundar och
människor genom att göra utfall och låta farliga.
Ett vanligt fel vi hundägare gör är att vi agerar för sent i
dessa, för hunden, svåra situationer. När hunden redan blivit
upprörd eller tossigt glad och har börjat med sitt oönskade
beteende, då reagerar vi och försöker få den att uppföra sig

Raskabo Tarzan

jobba med nosen brukar alla hundar uppskatta och det blir då
samtidigt en belöning i att få jobba, och att sedan hitta det man
letar efter gör det till en ännu roligare lek. Det gynnar också
samarbetet och relationen att lösa uppgifter tillsammans.
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