
TRICKSHUNDAR
… och hundmöten



Vem är jag?

• BAT-instruktör (enligt BAT 2.0)

• Fear Free Professional och Fear Free Trainer

• Klickerinstruktör

• DogParkourinstruktör

• Plattforms- och targetgalning

• Do As I Do - intresserad

• Allt kul …

Jenny Afvander

Hoppsan Hundlära



Vem är ni?



Vad är tricks?

• Vad är skillnaden på tricks och allvar?

• Allt är beteenden

Ikväll:

• Tre vanliga problembeteenden

• Två tricks (med varianter)

Städa
Städa - lägga saker i låda
Sätta framtassar på föremål
Sätta tassar där jag pekar
Target
tass
Tass på saker
Tassar på små objekt
Tasstarget
Trycka på ljudknapp
Upp på ryggen
Upp på sten
vinka
Viska i örat
Vågen
Väcka barnen
Vänta
zig-zag mellan benen, hakan i backen
Öppna dörr på dörröppnare



Vad är tricks?
”Gå hem” = lägga huvudet i min kupade 
hand för att gå förbi triggande situationer
”Orava” Sitta som en ekorre (på Finska)
Apportering
Backa
Backa runt mig
Backa upp på saker
backa upp på target
Buga
Byta sida framför och bakom
Byta sida om mig
Dansa
Do as i Do
Framför
Gå bakom
Gå med tassarna på mina fötter
High Five
Hoppa upp

hoppa upp på ryggen
Hålla grannen sällskap när vi jobbar
Höger och vänster tass
Höger och vänstersväng
Kurragömma
Ligg
Låta bli godis i min hand
Låtsaskissa
Målhand
Nosdutt
Parkera på filt eller i snödriva efter vägen
Peka ut fingrarna: tummetott, slickepott osv
Pingvingång
Ringa på klocka
Rulla runt
Runda föremål
runda höger, vänster, helt varv
Runda kon
Sitt
Sitt fint
Skälla på kommande

Slalom mellan ben
Snurra
Spela död



Inlärning

”I situationen A så leder beteende B till konsekvensen C”

När en hund blir synlig (A) så drar min hund i kopplet och skäller (B). 
Det leder till att den andra hunden går sin väg (C).

När en hund blir synlig (A) så stannar min hund och glor (B). 
Det leder till att den andra hunden också glor (C).



Inlärning

• ”Om du gör B så händer C”

• Konsekvenser driver beteende
• Vad vill hunden uppnå?

• Vad vill hunden undvika?

• Konsekvens (C)



Problembeteenden

• Fastna i stirrande
• fryser i rörelsen, lägger sig, sätter sig

• Konsekvens? Få information? Styra/kontrollera? Bevaka?

• Vill komma närmare
• drar i kopplet, skäller, ragg, är frustrerad / rädd

• Konsekvens den blir hindrad från att uppnå? Få information? Bekanta sig?

• Vill få bort
• drar i kopplet, skäller, ragg, är frustrerad / rädd / arg

• Konsekvens den blir hindrad från att uppnå? Komma nära? Skrämmas?



TRICKS!

• Positioner (Click to Calm, Emma Parsons)
• Bakom, Framför, Mellan, Intill

• I rörelse och stilla

• Titta hit och titta dit (Pattern Games, Leslie McDevitt)
• Stirra

• Kontakt, beteende

• Signalöverföring (Cue transfer, inspirerat av Kathy Sdao)
• Kungen av tricksträning

• Miljösignaler



Positioner

• Bakom och Framför
• Mata med varannan hand

• Framför, föraren backar

• Bakom, föraren går framåt

• Mellan och Intill
• ”Säkra” positioner

• Förstärkningshistorik

• Hand på hunden

• Liten hund – olika positioner förare

https://www.youtube.com/watch?v=nnDR9XF6q_I

https://www.youtube.com/watch?v=iKyvpE8hFoE



Titta hit och titta dit

• Alternativ till att fastna
• Godis på marken

• Hunden äter

• Hunden tittar på dig

• Godis på marken

• Hunden äter

• …



Titta hit och titta dit

• Utveckla
• Godis på marken

• Hunden äter

• Hunden tittar på dig

• Be om ett beteende, eller rör dig så hunden kan följa dig

• Godis på marken

• Hunden äter

• …



Titta hit och titta dit

• Hundmöten
• Hunden ser en trigger

• Godis på marken

• Hunden äter

• Hunden tittar på triggern (ev)

• Hunden tittar på dig 

• Godis på marken …



Titta hit och titta dit

• Hundmöten, utvecklad
• Hunden ser en trigger

• Godis på marken

• Hunden äter

• Hunden tittar på triggern (ev)

• Hunden tittar på dig 

• Be om beteende

• Godis på marken

• …



Signalöverföring

• Torrt ord
• Används planerat

• Händer oplanerat

• Inlärning

• Tävlingsträning

• Reaktiva hundar



Signalöverföring

• Förutsättningar
• Beteenden (tricks) med lång förstärkningshistorik

• På signal

• Inlärning
• Ny signal

• Gammal signal

• Beteende

• Repetera tills hunden kör beteendet redan på ny signal. Klart! 

https://www.youtube.com/watch?v=HHfzKfV6T3I

https://www.youtube.com/watch?v=0E14V2jh4O8

https://www.youtube.com/watch?v=iYaiPlTsPe4



Signalöverföring

• Tävlingsträning
• Byta ut signaler till andra

• Låta miljösignaler betyda specifika beteenden

• Reaktiva hundar
• A – B – C

• A = Situationen

• Utlösande signalen! https://www.youtube.com/watch?v=WoRVoELJ7m0

https://www.youtube.com/watch?v=38J92DeaCDc



Exempel på utlösande signaler för din hund





… fler signaler som liknar dina exempel på 
utlösande signaler, MEN SOM INTE ÄR DET.

Hund som är stilla
Doft av hund på mina kläder
ser hund på större avstånd
En svag lukt
Skvaller träning
Hund som inte bryr sig
En fluffig hund med lite mindre fluff
hanhund som han känner
hunden har försvunnit bakom kröken
Lös hund som är i arbete med föraren
Hund som går med sidan emot
Tillräckligt avstånd
Nosande hund
Tyst hund
hund som tränar
ekipage som går åt sidan, tar ut avståndet

Nonchalant hund
Hund som går parallellt
Mötande person som inte bryr sig
Hund i trädgård
Lös hund(!)
Människa som lutar sig över sin hund ( men inte 
skäller på hunden,)
hund med glad ägare
hund bakom staket, även skällande!
Folk och hundar som beter sig normalt, går framåt
Avslappnad ägare


