
Tycker du att lydnad 
är svårt och tråkigt? 
Det tycker inte jag!

Lydnad handlar om 
så otroligt mycket 
mer än precision, 
moment, uthållighet 
och stela ekipage…

Motivation ger koncentration
För mig handlar lydnad om glädje, samar-
bete och utstrålning! Jag låter ALDRIG 
precisionen gå ut över hundens motiva-
tion. Jag brukar säga att högst upp på min 
lista står MOTIVATION!

När jag har en hund som är motiverad, 
som står framför mig med glad viftande 
svans och förväntansfull blick på att något 
spännande ska hända (utan att jag har 
godis eller leksaker i händerna), först då 
kan jag begära att min hund kan klara av 
att KONCENTRERA sig på jobb. 

När jag väl har en motiverad hund 
börjar jag belöna upp koncentrationen 
och kan börja lära min hund olika 
moment-delar eller köra ett lydnadspass 
med det hunden redan kan. Det är först 
nu jag kan pillra med detaljer och 
precison. Men hur kommer jag dit då? Ja, 
det �nns inget givet svar på det, då 
hundarna är individer och det �nns 
många vägar till Rom…
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Social belöning
För mig handlar det om att lära hunden att 
först och främst uppskatta mig och mitt 
beröm. Jag vill att min hund ska bli lycklig 
och visa stort engagemang när jag beröm-
mer och ger social belöning i form av att 
jag klappar i händerna, dansar runt och ser 
allmänt fånig ut. Och när hunden väl visar 
det engagemang jag vill ha på mitt beröm, 
(hopp och skutt), då först tar jag fram 
förstärkning i form av leksak och godis. 

Har jag en hund som svarar väldigt 
snabbt på mitt beröm med mycket 
hoppande, bitande efter armarna och som 
har svårt att lugna ner sig, då är det viktigt 
att tidigt lära hunden att enda sättet att få 
sin kamp är att samla ihop sig och landa 
med alla fyra tassarna i backen men ändå 
behålla uppmärksamheten på mig. 

Så även om jag har en intensiv hund vill 
jag kunna använda mig av social belöning 
men det är viktigt att vi förstärker den 
känsla vi vill ha, om vi ska kunna använda 
oss av den. Om vi alltid tar fram kamplek-
saken på en hund som har svårt att varva 
ner när den är som mest intensiv, förstärker 
vi just det beteendet. Har vi en trögare 
hund som inte så lätt bjuder på hopp och 

skutt och vi tar fram kampleksaken när den 
bara står och tittar på oss, så kommer den 
bli kvar i den känslan och attityden, 
eftersom det är det vi förstärker. Hunden 
behöver då aldrig lära sig att ta i förrän 
kampleksaken kommer fram. 

Låter det konstigt? Allt det här handlar 
om samspel och i förlängningen kommer 
det bli min tävlingsmässiga belöning på 
tävlingsplan mellan momenten. Fast då 
uteblir naturligtvis förstärkningen! Det lär 
hunden uthållighet att kunna vänta på sin 
belöning.

Börja rätt
Självklart har jag godis/leksak i händerna 
också när jag tränar. Men då använder jag 
det som direktbelöningar vid moment-
inlärning för precision och belönings-
placering för att få fram ett visst beteende 
på ett visst sätt. 

Vid fotgående vill jag t.ex. att min hund 
ska ha sitt huvud precis vid min vänstra 
höft, alltså placerar jag min belöning exakt 
där jag vill att hunden ska vara. Men 
belöningen kan serveras på många olika 
sätt. Och en väldigt viktig detalj som vi 
ofta glömmer är att ge hunden en 
TYDLIG belöningssignal för rätt beteende 
innan vi förstärker beteendet med en 

belöning i forma av godbit eller leksak. 
Så när hunden har sitt huvud exakt där 

jag vill att det ska vara har jag en bestämd 
signal, ”japp“ eller “klick”, (om jag 
använder mig av klicker), innan jag väljer 
att placera belöningen antingen genom att 
mata med en godbit exakt där huvudet ska 
vara eller kanske droppa en leksak från 
armhålan som är rakt ovanför huvudet. Ja, 
det �nns många �er sätt att placera 
belöningen för att hunden ska få hjälp med 
att förstå att det är lönsamt att ha huvudet 
precis vid min vänstra höft.  Däremot  
startar jag aldrig ett träningspass med 
något i händerna. Jag brukar börja med att 
vara helt tyst och passiv och låta hunden 
”starta upp mig” genom att ge mig kontakt 
och då kör jag min sociala belöning. 

Beroende på hur ivrig/het eller lugn 
hund jag har går jag sedan vidare till ren 
momentträning. Jag vill nämligen att min 
hund ska känna att det är enkelt att kliva in 
på plan. Tyvärr är det alldeles för vanligt att 
jag ser förare värma upp sin hund med 
fotgående det första de gör och inte helt 
ovanligt får hunden en sämre attityd än vi 
vill ha. Den kan både vara för �amsig/het 
eller visa tydligt att uppgiften var för svår 
genom att bli oengagerad eller låg. Och det 
enda det leder till är att föraren blir frustre-
rad och tappar humöret eller självförtroen-
det.

Det gäller alltså att känna efter i vilket 
”fack” min hund be�nner sig i när jag 
startar upp träningen. Är min hund redan 
motiverad och koncentrerad på mig utan 
att jag ber om kontakt? Ja, då kan jag 
hoppa över de första punkterna och gå 
direkt in i momentträningen. Men om jag 
har en sjövild och �amsig hund framför 
mig, då kanske jag måste ”samla ihop” min 
hund på ett eller annat vis och rikta fokuset 
mot mig. Men inte genom momentträn-
ing!

Momentträning
Lydnad handlar om att lära hunden många 
olika delar som vi sedan bygger ihop till ett 
moment. Varje tävlingsklass består av 9-10 
olika moment och ju högre upp i klasserna 
man kommer, desto �er olika delmoment 
innehåller varje moment som hunden ska 
kunna och utföra.

Jag startar aldrig 
ett träningspass med 

något i händerna. 
Jag brukar börja 

med att vara 
helt tyst och passiv 
och låta hunden 
”starta upp mig” 

genom att 
ge mig kontakt 

och då kör jag min 
sociala belöning.
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Exempel: Inkallning i lydnadsklass I. 
Hunden ska sitta kvar när förare lämnar 
hunden 10 m. På kommando ska hunden 
snabbt inta utgångsposition som är 
sittande rak på förarens vänstra sida. 
Föraren får endast säga “Stanna kvar” när 
den lämnar och sen “Hit” när den ska 
komma. Resten ska hunden kunna själv.  
Delarna består då i :  

1) Kunna sitta i stadga utan att 
    röra sig på kommando 

2) Springa fort till föraren på   
    kommando 

3) Gå in i fotposition och sätta sig 
   utan kommando 
Först när hunden väl kan alla 

dessa delar var för sig kopplar man 
ihop det till ett moment. I just det 
här momentet brukar jag börja 
med att koppla ihop inkallningen 
från sitt och belönar då bara att 
hunden kommer springande mot 
mig på mitt kommando. 

När detta fungerar bra lägger 
jag sedan till även ingången och då 
väljer jag att belöna när hunden 
satt sig i rätt position. Den här 
sista delen som är ingången, är 
oftast den svåraste att få till i 
kombinaton med springsträckan 
på våra boxrar. De tycker ju som 
oftast om att springa fort och 
glömmer då lätt bort sin uppgift 
när farten är hög och väldigt ofta 
ser vi boxrar springa en stor vid 
båge bakom föraren, innan den 
kommer in och sätter sig i 
position.  

Så just därför överdriver jag inte 
mängdträningen med ihopkopp-
landet från sitt till att springa och 
få belöning för det. Eftersom jag 
vet att det fungerar bra med att 
kunna sitta i stadga och sedan 
springa fort på kommando till 
mig, lägger jag mer fokus på att 
komma in i rätt position på kort 
avstånd och mängdtränar det 
mera. Succesivt ökar jag sträckan 
längre och längre, för att i 
slutändan kunna stå på rätt 
tävlingsavstånd och ha en �n 
ingång med bra tempo.

Ha koll på kommandona
Då lydnad handlar mycket om fart, fokus 
och precision är det viktigt att vi skiljer på 
vilka kommandon vi använder i vardagen 
och vilka vi vill använda i tävlingsmo-
menten. 

I vardagen ställer jag t ill exempel inte 
samma krav på snabbhet när jag vill att 
min hund sak lägga sig, utan det viktigaste 

är ATT hunden lägger sig. Så om jag 
använder ordet ”ligg” i en vardagssituation 
kanske hunden först sätter sig lite slött för 
att sedan ramla ner i en liggposition på 
sidan. På lydnadsplanen skulle vi få väldigt 
dåligt betalt för ett sådant ligg, där vill vi 
helst att hunden ”kapar” benen och fäller 
sig ner bakåt exakt på stället. Så om vi då 
säger samma liggkommando när vi tränar 

lydnad, kan vi heller inte förvänta 
oss att den ska lägga sig snabbt på 
tävlingsplan. Därför ser jag noga 
till att lära hunden rätt beteende 
och attityd först, innan jag lägger 
på kommando. Jag kan till och 
med ha olika kommando för ligg 
även på tävlingsplan beroende på 
HUR hunden ska lägga sig. 

Ska den lägga sig snabbt från 
stående vill jag att den bara fäller 
sig bakåt utan att �ytta några 
tassar – då säger jag kanske ”lägg”. 
Ska hunden lägga sig snabbt från 
sitt kanske jag säger ”ligg” och 
anledningen är då att hunden 
kanske gör en rörelse framåt med 
kroppen utan att �ytta baktass-
arna. I båda de här fallen vill jag att 
hunden ska ha en hög aktivitet. 
Men om jag nu ska träna på 
platsliggning och att hunden ska 
ligga still i 5 min, så kanske jag 
föredrar att hunden har en lugnare 
attityd och då döper jag det 
momentet kanske till ”ner” istället. 
Allt för att göra det tydligt för 
hunden att veta vad som förväntas 
av den. Sen gäller det bara att hålla 
sig till sina kriterier, om vi ska få 
säkra moment!

Släpp fokus på problemen
Något som jag också tycker är 
viktigt när vi håller på med inlär-
ning och dressyr för att få till en bra 
träningsplanering är att fokusera 
på VAD vi vill ha och inte på 
PROBLEMEN. 

Alltför ofta får jag höra av mina 
kursare att “min tuggar så förfärligt 
på apportbocken”. Och när vi 
fokuserar på tugget är det lätt att vi 
hamnar i en negativ spiral och 

Fotgåendet är ett komplext moment som 
innehåller många olika delar. Sträckor, halter, 
svängar, helomvändningar, stegförflyttningar, 
vändningar på stället, tempoväxlingar 
och inte minst, kanske det svårast att få till 
UTHÅLLIGHET! 

Men återigen, UTSTRÅLNING & POSITIV 
ATTITYD är det viktigaste redskapet vi har!

BOXRAR KAN

TEM
A LYDNAD



hamnar i missnöje eller korrigeringstänk, 
istället för att tänka: Hur ska jag göra för 
att få ett fast bett i apportbocken? Jo, om 
jag istället väljer att belöna när hunden 
håller lugnt i apporten så kanske hunden 
lättare förstår vad jag vill att den ska göra? 
Och vägen dit kan se väldigt olika ut 
beroende på individen. Jag kan lova er att 
det är mycket lättare att klura ut tränings-
planen och uppnå rätt beteende om vi 
tänker så här istället! 

Däremot har jag några saker i träningen 
där jag faktiskt går in och talar om för min 
hund att det inte är ok. Det gäller nosning 
på plan och när den är för ny�ken och 
tittar runt på allt annat. Jag anser att det är 
ren vardagslydnad att hunden väljer att 
fokusera på mig istället för något annat. 
Min hund vet ju vid det här laget att jag är 
den roligaste galningen på plan och att jag 
har �ckorna fulla av godbitar och kamptra-
sor. Men den kanske tillfälligt glömmer 
bort det.  

Dock är det väldigt viktigt att man läser 

av hundens signaler först då det heller inte 
är helt ovanligt att den väljer bort oss på 
grund av att vi har gjort uppgiften för svår 
eller för att vi har en alldeles för dålig 
belöningsförväntan för uppgiften. Den 
kanske inte har förstått vad uppgiften går 
ut på, miljön kanske är för svår. Den kan 

momentet hemma i sin trygga miljö men 
med andra intryck utifrån så blir alltså 
uppgiften ibland för svår.

Lita på känslan
Ja, det här med lydnad är inte alltid så svart 
eller vitt och det viktigaste vi har att 
använda oss utav är vår egen känsla. Om 
känslan är bra, så är det oftast bra! 

Om känslan är dålig eller känns fel är det 
alltid värt att stanna upp och fundera på: 
Varför beter sig min hund så här? Har jag 
rätt belöningsförväntan på  min hund? Har 
hunden verkligen förstått uppgiften? 
Lägger jag för stora krav på min hund? 
Eller kanske det rentutav är så att jag ställer 
för små krav? Ja, det �nns ofta många 
logiska svar, bara vi vågar stanna upp och 
syna oss själva och vår träning. 

Men mitt viktigaste råd är att GÅ UT 
OCH HA KUL med din hund och lägg bort 
all prestige i att vi MÅSTE lyckas, för då ska 
du se att du kommer att LYCKAS!!

"Tjohoo, undrar om matte blir så där galet 
rolig när jag kommer in med apporten?"


