
Material kopplat till boken Bra relation av Kenth Svartberg. Får användas fritt som stöd för 
instruktörer i kurssammanhang.  

Belöningsträningens grunder 

Sidorna 72-75, 175, 178-180, 182-190 

Diskussion, förevisning, praktik i smågrupper 

Hundar måste först lära sig vad de ska göra vid olika signaler (kommandon) innan 
färdigheterna kan användas i vardagen. Här kommer belöningsträning in – en enkel 
och effektiv träningsstrategi som gör att hunden snabbt lär sig därför att den vill lära 
sig färdigheten. Under kursen kan ni med fördel låta deltagarna öva på färdigheter 
som inte är så viktiga; blir det lite tokigt gör det då inte så mycket. Bra startövningar 
finns beskrivna i avsnittet Samarbetsidébank – 20 enkla samarbetsövningar. Tipset 
är att först träna kursdeltagarna i att låta hunden själv komma på vad som är rätt 
(utan att hjälpa), exempelvis så som beskrivs i övningen hinken (s. 179), tysta 
leken (s. 184) och kontaktträning (s. 189). Du som instruktör kan säkert komma på 
varianter av dessa övningar. Gå sedan vidare genom att låta deltagarna öva sig i att 
hjälpa hundarna. Exempel på övningar där är backa (s. 175), springa runt föremål (s. 
178), agilitytunneln (s. 182) och gå slalom mellan benen (s. 188). Svårigheten där är 
inte att få hunden att göra rätt, utan att bara använda så mycket hjälp – visa med 
godis, peka med handen, ta steg emot – som behövs, och sedan banta ner hjälperna 
då hunden börjar lära sig vad övningen går ut på. Då hundarna börjar göra rätt är det 
dags att döpa färdigheten. Det gör ägaren genom att säga det ord man senare vill ha 
som igångsättningssignal (kommando) under tiden hunden gör färdigheten. Fortsätt 
som vanligt att belöna hunden för att den utför färdigheten. Efter ett antal repetitioner 
under dopfasen kan ägaren testa och se vad som händer då ordet sägs utan att 
hjälpa hunden. Har hunden förstått vad ordet står för? Då hunden lärt sig flera ord 
kan det vara aktuellt att testa hundens ordförståelse, en övning som beskrivs på 
sidan 186. 

Samma träningssätt kan med fördel användas på färdigheter som ägaren kanske har 
lite mer nytta av i vardagen. Finns det tid är det bra att börja med lite mindre viktiga 
färdigheter, och sedan ge sig på sådant som ligg, gå vid sidan och stanna kvar. 
Annars kan man förstås gå direkt på dessa färdigheter, och öva sig i belöningsträning 
genom dem. Du som instruktör kan ha god hjälp av boken Med sikte på 10:an av 
Niina och Kenth Svartberg. I den boken handlar det om tävlingsfärdigheter, men 
oavsett målsättning med träning är träningsstrategin – belöningsträning – 
densamma.  


