
LYCKLIG VALP
TRYGG OCH 

Rumsren valp

Ensamhetsträning

Kontaktträning

Miljöträning

Sitt och ligg

Stanna

Impulskontroll

Rusta för obehag

Bitiga valpar

Inkallning

Socialisering

Åka bil

Gå i koppel

Hundmöten

Aktivering

VALPGUIDE

BOOSTA RELATIONEN – OM ANKNYTNING, NÄRHET OCH ROLLFÖRDELNING

MILJÖ- TRÄNING  – för en trygg hund



Bygg från 
grunden

Är du en nybliven valpägare? Grattis, du har en härlig 
tid framför dig! Men ibland kan det ändå kännas 

övermäktigt med allt som ska tränas in och att lite 
stöd vore skönt – eller bara en bekräftelse på att man 

gör rätt. Välkommen därför till Härliga Hunds 
Valpguide. Här kommer vi kort att ge  

goda råd för olika situationer som kan uppstå den 
första tiden med valp. 
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Att skapa en kvalitativ relation kan kännas enkelt när en storögd 
valp står framför en, ivrig och öppen. Det är ett utgångsläge som 
kommer förändras i takt med att valpen mognar och utvecklas, 

fysiskt som psykiskt. 
TEXT Caroline Alupo  FOTO Getty Images

DEN AVGÖRANDE 
RELATIONEN
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A llt eftersom valpen 
utvecklas kommer en 
självständighet ta vid, 
en vilja att efterforska 
på egen tass, inre 
instinkter kommer 

göra sig hörda och rasegenskaper träda 
fram. Det gäller att ha en god relation 
och grundlydnad innan det sker. Hund 
och människa har vandrat sida vid sida i 
tusentals år nu, vi är naturligt samspelta. 
Bejaka detta samspel med din valp, satsa 
på relationen och få en god grund att 
stå på. Unghundsfasen som väntar runt 
hörnet kan nämligen fresta den rela-
tionen.

RELATIONSBOOSTA
En god relation handlar om så mycket mer 
än att vara rolig, stöttande och lekfull. En 
mångbottnad och djup relation är dess-
utom avgörande för att livet med hund ska 
kännas givande, tryggt och harmoniskt, 
för er båda. Så relationsboosta på djupet. 
Börja med att se på dig och din valp som 
ett, inte två. Enade och samspelta. Lev i 
symbios. Ge och ta. Se din hunds felande 
som ditt felande, se din hunds framgångar 
som dina framgångar.

NÄRHET OCH ANKNYTNING
Att den lilla valpen behöver närhet och 
anknytning är viktigt. Detta brukar de 
flesta nyblivna mattar och hussar kunna 
tillgodose utan större ansträngning. Hun-
dens behov av oss stärks av att vi matar 
och tar ut hunden, men det är skillnad på 
ensidigt behov och en god relation. Så låt 
oss gå bortom det. Se till vem din hund är 
(som person och ras) och vad hen kommer 
behöva som unghund och vuxen. Ge det 
och gärna i god tid. Det är att ta till vara 
på en hunds intressen och behov. Det kan 
handlar om miljöträning, klok socialise-
ring, grundläggande träning, tydliga 
rutiner, vänliga gränser, rasanpassat 

utlopp för tankeverksamhet och energi. 
Detta är ett sätt att sammankoppla er då 
du får chansen att visa din hund vem du 
är och vad jycken kan förvänta sig av dig. 
Är erfarenheterna positiva växer tillit.

SKRATTA OCH LEK
Efter att tillit och förtroende lagts som 
grund är det viktigt att ha kul tillsam-
mans. Lek och gemensamma äventyr är 
också oerhört relationsfrämjande. Skratta 
ihop, busa och lek tafatt. Låt hunden styra 
leken, vad får din hund att garva?

Bjussa själv på roliga inslag, var kreativ. 
Göm dig under en filt och låt jycken buffa 
fram dig, klättra upp i ett träd och langa 
ner godbitar åt din hund som förvånat 
undrar vad som flugit i dig. Bjud gärna på 
oförväntade och härliga överraskningar, 
det kan vara en ny aktivitet, en leksak, ett 
upptåg. Besök nya vackra platser, sitt tätt 
och titta på världen tillsammans. Beskåda 
världen som är så ny för din lilla. Se den 
genom din valps ögon. Engagera dig i 
maskrosen som är så spännande eller visa 
din lilla vän en cool berghäll eller en rolig 
lekplats. Dela din valps nyfikenhet och 
boosta livslust och samvaro.

ÖPPNA DITT HJÄRTA
När du är med din valp, var så på riktigt. 
Närvarande. Äkta. Se din valp mer än till 
ytan. Utforska din ynglings personlighet 
genom att bara vara. Andas, stå nära, sitt 
tillsammans. Mys och kel. Hitta vart på 
kroppen din fyrbenta lille vän uppskattar 

Börja med att se på dig och din valp som ett, inte två. Enade och samspelta. Lev i symbios. Ge och ta.

Efter att tillit och 
förtroende lagts som 
grund är det viktigt att 
ha kul tillsammans.



Hitta vart på kroppen 
din fyrbenta lille vän 
uppskattar att du klappar 
och masserar.

Skydda din kära vän. Livet som liten 
kommer innebära upplevelser och 
möten som kan oroa.

att du klappar och masserar. Oxytocinfri-
sättningen som kommer ske i både din 
hund och dig har allt med anknytning att 
göra. Så se till att ta i din valp med mer än 
dina händer, öppna ditt hjärta och för-
medla allt du känner. Hundar känner 
sådant. Sådana budskap är bortom språk-
liga signaler. Sådana budskap överskrider 
artgränserna.

SKYDDA DIN KÄRA VÄN
Livet som liten kommer innebära upple-
velser och möten som kan oroa. Var inte 
överbeskyddande, du ska forma fram en 
kavat vuxen hund som står stadigt på alla 
fyra tassar.

Var däremot beskyddande. Om din 
hund upplever något obehagligt, gå 
emellan, ställ dig för. Hjälp din valp ur 

läget. Ignorera inte din valps känsloytt-
ringar, se, förstå och hjälp. Skillnaden på 
att överbeskydda och beskydda är lika 
stor som skillnaden på att känna medli-
dande och medkänsla. Det sistnämnda 
stärker er relation medan ett medlidande 
kan skapa osäkerhet och är långt ifrån 
tryggt eller utvecklande för din hund. 
Agera ut rätt känsla, med en genomtänkt 
intention.

SÄTT GRÄNSER
Att sätta gränser kan låta laddat men 
samtidigt vara en del i relationen hund 
människa emellan. Det innebär inte att 
vara hård, dominant eller sträng. Det 
handlar om att begränsa möjligheter för 
att oönskade beteenden ska förstärkas. I 
praktiken kan det betyda att du kortar in 
ett koppel när ni passerar grannkatten, 
håller hunden bakom dig i ett möte, lugnt 
hindrar din valp från att hoppa på ett 
barn. Det kan göras vänligt, tydligt, kon-

sekvent och helt utan hot, konflikt eller 
hårda tag. Var vänlig som en flygvärdinna 
och konsekvent som en metronom. Och 
kom ihåg, Rom byggdes inte på en dag… 
så ha tålamod som en ruvande höna.

En relation bör vara en tvåfilig väg. Var 
därför lyhörd för när hunden sätter 
gränser för dig. Det kan handla om att 
jycken backar från din beröring, vänder 
nosen från en uppgift du önskar att valpen 
löser, en morrning över ett ben eller en 
önskan om att få nosa klart. Ju mer du 
lyssnar på din valp, desto lyhördare blir 
din hund för dina önskemål.

BE OM FÖRLÅTELSE
Att vara en bra partner kan kräva att man 
känner sig själv och är medveten om sina 
brister och styrkor. Låt hunden slippa 
dina sämre sidor och överös valpen med 
dina goda egenskaper. Det är att ta ansvar 
för vad man laddar relationen med. Går 
du över en gräns, tar du i för mycket eller 
om du varit orättvis. Be om förlåtelse. En 
hund hör och en hund kan förlåta. Gottgör 
jycken och låt läget lära dig något om dig 
själv. Det är frustrerande att utvecklas, 
och valpar eller unghundar kan vara frus-
trerande att dela livet med ibland, för de 
kräver att vi utvecklas i takt med att de 
själva gör det.

FNURROR PÅ TRÅDEN
Om något börjar knaka och kärva i rela-
tionen, lös det i tid. Ha som mål att reda 
ut fnurror på tråden innan det blir trassel. 
Det är att måna om relationen. 

VAR KRITISK
Läs allt du kommer över och gå 
alla kurser du kan i hundspråk och 
kommunikation. Välj din utbildare 
eller författare väl. Mycket har hänt på 
forskningsfronten på sistone. Förlegade 
teorier, myter och åsikter bör inte få 
forma er relation, var källkritisk. Du bör 
även vara kritisk till Facebookgrupper 
där hundägare agerar experter, tycker 
och påstår mer eller mindre vettiga 
saker utan ansvar. Rusta er relation med 
validerad kunskap. Ur den kunskapen 
kan förståelse för din hunds signaler och 
beteenden växa fram. Det är avgörande 
för er relation.
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Bitiga valpar!
Under en period i valpens liv så bits den väldigt mycket. 
Den har liksom små barn ett behov av att undersöka allt och 
det gör de via munnen. När du själv vill sitta och gosa med 
valpen så vrider den sig som en mask och vill komma åt dina 
händer och gnaga på dem, och här behöver det beteendet 
avbrytas. Förmodligen är valpen uppstressad i detta läge så 
att lugna den är det första att göra. En lugn hund bits inte. 
Träna under dagen på att lugna ner valpen, det behöver inte 
gå så långt som att den bits innan du avbryter och lugnar. 
Sköna strykningar på bröstkorgen och längs kroppen känns 
gott för valpen. Låt hunden stilla tuggbehovet med ett 
tuggben eller någon rolig leksak som den kan få lov att 
tugga på istället. Din hund kommer att sluta med det här 
beteendet, men det är en valp du har nu och den beter sig 
som en valp gör. Om inte förr så när valptänderna lossar 
och de permanenta tänderna kommer så brukar det här 
beteendet att bitas gå över.

Hur får jag valpen rumsren?
Hur fort valpen blir rumsren beror mycket på dig och hur ihärdigt ni 
tränar. Det gäller nämligen att springa ut så fort det finns risk för att den 
behöver uträtta sina behov. När valpen precis har vaknat, eller när den lekt, 
är tillfällen när det garanterat är läge att skynda ut. Efter maten kan du också 
räkna med att behoven pockar på. Var beredd på att ni kan behöva ta en tur 
ut varannan timme, ibland ännu oftare, i början. Om du, i möjligaste mån, 
tar ut valpen till samma ställe varje gång, så förstår den snabbare vad som 
gäller.

Viktigt är att du inte skäller på valpen om olyckan är framme. Den 
kommer inte att förstå varför, vilket kommer att skapa stress och vara rent 
kontraproduktivt för din träning av valpen. Tryck inte heller ner hundens nos 
i det den gjort. Som metod för att få hunden rumsren är den både förlegad 
och värdelös och kan närmast beskrivas som djurplågeri.

Sist men inte minst. Bli inte stressad eller orolig om träningen tar lite tid. 
Ofta går det ganska snabbt att få valpen rumsren, men för vissa valpar kan 
det ta så lång tid som åtta, till och med tio månader innan de är helt att lita 
på. Tålamod är en framgångsfaktor när det gäller att lyckas med att få valpen 
rumsren!

GÅ KURS!
Det bästa rådet för dig som bli-
vit med valp och som kan göra 
enormt stor skillnad är att tidigt 
gå en kurs. Välj då gärna en 
valp- och unghundskurs hos en 
kvalitetskontrollerad hundin-
struktör.
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”Du och jag!” – den ordlösa kontakten
Din valp ska lita på dig och den ska få 
klartecken ifrån dig i princip för det mesta 
den tar sig för. Om den är osäker inför något 
eller om den vill ha eller vill göra något så 
frågar den dig genom att ta ögonkontakt, 
det är valpens sätt att prata med dig. Det här 
fortsatta önskvärda beteendet befäster man 
lättast genom att starta med en godisbit. 
Göm en godis i handen, valpen kommer att 
försöka komma åt det smaskiga i din hand 
men kommer att få ge upp då du aldrig öppnar 
handen. Till slut kommer valpen att fråga dig 
”vad ska jag göra för att få godiset?” och det 
gör den genom att titta dig i ögonen. Nu ska 
du vara snabb att belöna hunden med godiset. 
Det är ju ögonkontakten som är det rätta. Göm 
en ny godis i handen. Vänta på ögonkontakten. 
Belöna snabbt när det sker tillsammans med 
uppmuntrande ord. Vid till exempel måltider 
kommenderar många hundägare ”sitt” vilket 
är helt okej, men invänta också den viktiga 
ögonkontakten innan ett ”varsågod” ger 
hunden tillåtelse att gå fram till matskålen 
och börja äta.

Valpen lär sig att det är ögonkontakt 
som gäller innan handen öppnas, 

leksaken kastas, matskålen sätts ner, skuttet 
ut ur bilen får ske – och så vidare. Det här 
beteendet kan du alltså lära in i de situationer 
där du vill ha kontroll, i de situationer där 
hunden får något eller får göra något. Att få 
de här varma ögonen från din hund och den 
får svar från dig på samma sätt, med en blick 
och ett bekräftande ord, kommer att stärka 
kontakten och förståelsen mellan er.

• Godisgömman. Håll godis gömt 
i ena handen. Hunden kommer 
försöka få tag i godiset. Så fort den 
tittar på dig så öppnar du handen, 
låter hunden ta godisen och 
berömmer. Den här övningen kan 
man sedan göra lite svårare genom 
att dels hålla handen längre ifrån sig, 
men synlig. Dels genom att gömma 
handen bakom ryggen.

• Öka tiden. När hunden lärt sig att den 
ska möta din blick – träna på att förlänga 
tiden som den ska hålla ögonkontakt 
med dig. Först kanske det bara funkar 
ett par sekunder. Med träning kan man 
hålla på i flera minuter.

• Rakt upp och ned. Testa att stå bara rakt 
upp och ned med händerna längs sidorna. 
Du ska inte behöva göra dig till för att få 
kontakt med hunden helt enkelt. Så fort 
hunden tittar på dig så belöna.

• Omvänt lockande. Håll en godis i en 
öppen handflata. Nu kommer hunden 
försöka ta godisen, men då stänger 
du handen. När hunden sitter still och 
tittar på dig kan du säga varsågod. Det 
här är egentligen inte en kontaktövning 
eftersom du triggar hunden att agera. 
Men ändå en bra övning.

4 SÄTT ATT BOOSTA KONTAKTEN

När hunden 
förstår att den 
ska söka och 

möta din blick, 
då har kontakt-

träningen 
lyckats.
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För att kunna 
ha hunden löst 
krävs att du har 
bra inkallning 
på den.

SÅ SÄGER DJURSKYDDET
•  Om hundar ska lämnas ensamma ska de gradvis vänjas 

vid det.
•  Du bör rasta din hund åtminstone var sjätte timme dagtid, 

valpar och äldre hundar dock oftare.
•  Alla hundar behöver daglig motion och ska vara utomhus 

varje dag. 
•  Hundar är flockdjur. De mår inte bra om de är ensamma 

utan behöver träffa både människor och andra djur. Det är 
särskilt viktigt att de får träffa människor och aktiveras 
varje dag.

 KÄLLA: JORDBRUKSVERKET

Att kunna lämna 
hunden ensam ska 
kännas tryggt för er 
båda.
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6Inkallning  
– ett steg mot frihet
Inkallning är en av de viktigaste sakerna du kommer att lära 
din valp. För att den ska kunna njuta av friheten att springa lös 
måste du helt enkelt vara säker på inkallningen, inte minst med 
tanke på säkerheten. När inkallningen sitter ordentligt innebär 
det att du har kontroll på valpen, och att du om det behövs kan 
ropa in din hund. Detta kan du gärna börja träna så tidigt som 
möjligt, på köpet kommer det också att stärka er relation.

Om ni övat flitigt på kontaktträningen och den sitter är ni 
redan en bit på väg. Valpen vet då redan vikten av att hålla tät 
ögonkontakt med dig.

Att få till en bra inkallning bygger som så mycket annan 
hundträning på att hunden vet att den får belöning. Genom 
att ange ett kommandoord, exempelvis ”Kom hit, eller ”Fido 
hit”, och sedan springa åt andra hållet fångar du valpens 
intresse för att komma till dig. När den så är framme hos dig 
så får den förstås sin belöning, som du gärna kan variera. Ge 
ibland godis, ibland en leksak eller bus. Ju fler belöningar du 
har att variera mellan, ju intressantare blir du i hundens ögon!

Tänk på att också öva på passiva beteenden. För att 
inkallningen ska fungera säkert i framtiden så är det viktigt att 
avsluta övningen med exempelvis ”sitt”, och att valpen kan 
vänta i denna position tills du ger frikommando,exempelvis 
”varsågod” eller ”slut”.

”Kommer tillbaka strax!”   
– om att lämnas ensam
Även om din vardag är i hemmet så kommer det med största sannolikhet 
bli tillfällen då du behöver lämna bostaden och hunden får vara ensam 
hemma.  För att dessa stunder ska kännas trygga för både valpen och 
dig så behöver ensamhetsträning bli en rutin. Vänta dock med att börja 
ensamhetsträningen till dess att valpen har bott in sig hos er och är lugn och 
trygg i ert hem. 

Med en grind som hindrar valpen att komma ut så kan du lämna den 
korta stunder ensam i ett rum, grinden gör att den fortfarande kan höra 
dig och se ut i bostaden. Lämna valpen nyrastad, nöjd och lite trött så kan 
det gå lättare. Lämna till början något den kan sysselsätta sig med, som ett 
tuggben. Efter några minuter, när du är säker på att valpen är lugn och inte 
står och piper vid grinden, går du lugnt in, beröm utan större åthävor, lämna 
grinden öppen och gå ut ur rummet. Träna ofta och några minuter längre för 
varje gång. När de kortare ensamma stunderna funkar bra så kan du gå ut 
från bostaden en sväng för att återvända en liten stund senare. Var själv lugn 
och sansad när du går tillbaka till valpen, gör ingen stor affär av att ni ses 
igen. Klappa om och beröm lugnt.



Går du en valpkurs ingår socialisering och din valp får tillfälle att träffa både andra hundar 
och människor.

Miljöträna för en trygg vardag
Under valpens första veckor hemma hos dig så 
ska ni lära känna varandra. Närmiljön inne och 
ute ska upptäckas på ett lagom lugnt sätt. Låt 
detta ta tid. Det är så mycket nya intryck som 
valpen får när den lämnat tryggheten hos sin 
mamma och kullsyskonen så det räcker gott och 
väl att bara få vara valp och leva valpliv under 
den allra första tiden.

Miljöträning ska dock ingå ganska snart 
men i lagom doser. Att visa valpen hur livet ska 
levas hemma hos er och med er är viktigt, och 
att livet levs utan stress och oro för vardagens 
miljöer. Allt där hemma ska fungera med 
trappor, dammsugare och andra kanske läskiga 
saker. Valpen ska få insikten att trappor och 
dammsugare inte är något att bry sig om, de 
är rent av tråkiga och behöver inte få någon 
större uppmärksamhet. Trappor ska man, om 
tvunget, förflytta sig i och dammsugare ska bara 
passeras. Utan känsla av stress.

Gör inte miljöträningen så märkvärdig. 
Blir valpen orolig för en situation så gör ingen 
big deal av det hela utan försök igen vid ett 
senare tillfälle. Ge valpen tid att få bekanta sig 
med omgivningarna på sitt sätt. Låt den nosa, 
undersöka och titta så länge den behöver, allt 
för att försäkra sig själv om att det nyupptäckta 
är okej, medan du förstärker det hela genom att 
agera neutralt, då förmedlar du att läget är helt 
under kontroll. Avsikten med miljöträningen 

är att hunden ska känna sig lugn och trygg i 
de situationer och miljöer som kommer att bli 
vardagslivet.

När man ska starta miljöträningen är det 
klokt att inleda med passivitetsträning för att 
sedan kunna träna på att vara passiv i olika 
miljöer. Tips på hur du kommer igång hittar du 
här intill.

När man ska miljlöträna hunden är det bra att 
inleda med passivitetsträning.

PASSIVITETSTRÄNING  
– EN BRA BÖRJAN
Vad du vill uppnå med miljöträningen är 
förmodligen en hund som kan ta det lugnt på 
de flesta ställen. Då är det bra att börja med 
att lära valpen att det lönar sig att ta det lugnt 
– så kallad passivitetsträning. Denna kan gå 
till ungefär så här.
1. Börja med att träna i en känd miljö, kanske 
hemma i trädgården. Sätt dig lugnt ned och 
drick en kopp kaffe, eller läs i en bok. När 
den sitter eller ligger ned och är avslappnad 
så belönar du. På det här viset blir hunden 
belönad för att den är avslappnad samtidigt 
som den får bra associationer till miljön.
2. Nu tar du hunden med dig på promenad. 
Vid en parkbänk slår du dig ned och gör 
precis samma sak. Övningen kan du sedan gå 
vidare med att utföra vid en busshållplats, på 
café och andra platser du vill kunna besöka 
med en lugn och trygg hund.

FO
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Vill du kunna gå på café med din hund 
behöver du träna på det.



Ett hundliv består av mer än hemmet, tomten och ert 
närområde. Nya platser, ljud, underlag, dofter kan bli läskigt 
om man som valp inte fått vänja sig vid intrycken tidigt och 
inse att världen är föränderlig men trygg ändå. Miljöträning 

gör valpar trygga. 
TEXT Caroline Alupo  FOTO Getty Images

Miljöträning ger trygga valpar. Men 
börja lugnt med korta pass och 2-3 
olika miljöer i veckan.

MILJÖTRÄNING – GER 
TRYGGA HUNDAR
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N är du miljötränar är det 
viktigt att ge jycken 
förutsättningar för habi-
tuering. Habituering 
innebär att reaktioner på 
stimuli som kan finnas 

i omgivningen avtar i och med successiv 
tillvänjning. För att tillvänjning ska kunna 
ske behöver man börja i det lilla, enkelt, 
lättsamt och utan att valpen stressas. Vid 
rädsle- eller stress pådrag kommer valpen 
gå in i oro, flykt- och alarmsystemet som 
går igång blockerar tillvänjning. Så börja 

enkelt i lugn miljö.
Resultatet av miljöträning påverkas av 

ditt val av miljö, tiden ni vistas i den och ditt 
agerande. Om du väljer en för innehållsrik 
miljö kommer valpen ha svårt att vänja sig 
vid allt som förekommer. Är miljön svår och 
tiden ni vistas på platsen för lång går valpen 
upp i varv och tillvänjning uteblir, stress blir 
istället det som associeras till miljön. Undvik 
det. Börja hellre i hemmiljön där valpen är 
trygg och presentera olika underlag, doftin-
tryck, synintryck och ljud.

UNDERLAG
Du kan exempelvis lägga ut ett kompost-
galler, en bit plywood, en plastskiva och 
strössla underlagen med gott godis. Låt 
sedan din valp bekanta sig med underlagen 
på eget bevåg. En skateboard som rör sig 
eller en balansboll kan ytterligare utmana 
din valp till mod.

DOFTER
Testa även olika dofter. Be grannen borsta 
katten och ge dig en påse med päls, häll ut 
ketchup på en tallrik, droppa lite lavendel-
olja på en stenbumling eller stock i 
trädgården, dra en rådjursklöv längst ert 
promenadstråk eller låt den hänga i en påse 
i hallen. Låt din valp bekanta sig med dof-
terna utan att du gör någonting alls åt saken. 
Syftet är att okänsliggöra valpen för 
intrycken, inte skapa intresse. Därför är det 
viktigt att du inte gör en stor affär av det 
hela.

SYNINTRYCK
Synintryck kan du öva med hjälp av tv:n. 
Sätt på djurprogram, rallytävlingar, barn 
som leker. Du kan söka upp klipp på hundar 
som leker på you tube och låta klippen stå 
på. Stäng av eller sänk ljudet om det blir för 
mycket för din valp. Du vill att din lilla ska 
notera bildskärmen men med tiden strunta 
i den och det kräver att intrycket är måttligt. 
Är synintrycket för triggande kan du hänga 
ett tunt tyg över rutan till en början.

Ljud- och synintryck kan övas på med hjälp av tv och mobil.  Målet är att valpen så 
småningom ska notera men sedan strunta i vad som syns och hörs.

Se till att valpen, utan 
uppmärksamhet från din sida, 
får vänja sig vid att världen är 
full av olika dofter.

När grundträningen är gjord är det dags att miljöträna 
”på riktigt”. Välj inledningsvis relativt lugna platser, som 
en park eller en öde parkeringsplats.



Träna korta pass och var noga med återhämtning. Att vänja sig vid nyheter tar mer på krafterna än man tror.

NOTERA:
Vid cirka 5-7 månaders ålder går valpar 
in i den andra rädsle-utvecklingsfasen, 
”spökåldern”. Undvik miljöträning och 
nervkittlande aktivering under veckorna 
spökåldern varar, i denna fas har 
nämligen valpar extra lätt att befästa 
rädslor.

LJUDINTRYCK
När du övar på ljud kan du börja med 
mobilen. Det finns en mängd appar som 
hjälper dig alstra alla möjliga ljud; ankor 
som kvackar, biltutor, skällande hundar, 
skratt, applåder, skott med mera. Igen 
börjar du på en låg ljudnivå och du vill 
enbart höja när din valp är totalt oberörd 
av den ljudnivå ni övar på. Med tiden kan 
du avancera genom att spela upp ljuden 
via en portabel högtalare.

UTE OCH ÖVA
När detta är gjort är din valp grund-
tränad inför ”riktig” miljöträning. 
Börja i en lagom distraherande miljö 

kanske en äng, en park eller en öde par-
keringsplats. Spendera tillräckligt med 
tid på platsen för att valpen ska ta in, 
reflektera över och slutligen inte rea-
gera på dofter, synintryck och ljud 
omkring sig. Håll er relativt stilla, om 
du promenerar runt kommer valpen 
ideligen möta nya intryck och tillvänj-
ningen tar längre tid.

REGELBUNDENHET ÄR AVGÖRANDE
Få till en kontinuitet i miljöträningen, 
korta pass på 10-20 minuter på 2-3 
platser i veckan är en bra start. Agera 
själv oberörd av omgivningen. ”Träna” 
inte valpen: ge inte godis när den tittar 
på förbipasserande, be inte valpen sitta 
för att hålla sig stilla. Det förhindrar till-
vänjningen då du laddar platsen med 
förväntan och hunden med krav. Låt 
ynglingen stå i sina känslor och upple-
velser. Din uppgift är att vara en trygg 
punkt, en stabil person att stå tätt intill 
om oro tar vid. Andas djupt, se dig lugnt 
omkring, lägg en hand på valpen om så 
behövs. Låt din valp processa sina 

intryck och uppleva att det runtom inte 
spelar någon roll. Ge gärna din valp 
möjligheten att blåsa ut eventuell upp-
dämd energi efter ett miljöträningspass. 
När ni är klara kan du leka, busa och låta 
valpen rusa av sig.

VILA OCH ÅTERHÄMTNING
För att miljöträningen ska lämna din 
valp med en god känsla gäller det att den 
inte blir överbelastande. Se därför till att 
era pass är korta och inte överbelastar 
känslosystemet. Du är också noga med 
återhämtning och vila efter era mil-
jöträningspass. Det tar mer på krafterna 
än man tror. Att vänja sig vid nyheter 
kan dränera och vilostunder efter mil-
jöträning är viktigt för att din valp inte 
ska uppfatta upplevelserna som betung-
ande.

Miljöträna regelbundet och så en 
trygg valp som tar omvärlden med ro. En 
hund som vant sig vid mer än sitt hem-
område tidigt blir lättare att ta med sig 
hem till vänner, på caféer och på hund-
kurs. 



Handens fem fingrar
Denna aktivitet boostar lyhördhet och precision. Tricket kräver 
fokus så öva därför korta stunder. Målet är att lära valpen komma 
ihåg namnen på och markera (genom nos-dutt) handens fem fingrar. 
Tummetott, Slickepott, Långeman, Gullebrand och Lilla Vicke Vire.

Att lära hunden 
”nosdutta” på det finger 
du uppmanar till är ett 
roligt trick att visa upp. 
Enklast är att börja med 
de yttersta fingrarna, 
tummen och lillfingret.

Släpp det
I vardagens verklighet kan din hund hamna 
i ett läge där allt låser sig. Om grannkatten 
har kommit för nära eller hundmötet blivit 
för plötsligt riskerar din hund att gå upp i 
det orange/röda på stresskalan och förnuftet 
checkar ut. Då kan ett brytkommando vara 
räddningen.

För många hundar är det mindre laddat att 
brytas på signal än om du går fram och leder 
bort eller drar i kopplet.

GÖR SÄ HÄR:
Denna övning ger dig en brytsignal som får 
valpen att släppa ett oönskat fokus. För en 
godbit/leksak från hundens nos i en U-sväng 
bak mot dig. Backa några rappa steg och 
släng belöningen bakom dig för fart och 
engagemang i övningen. Säg ”Släpp det/Bryt” 
precis när hunden vänder om.

”Släpp det/Bryt” kommer att betyda: vänd 
helt om och spring mot mig. Avancera genom 
att låta signalen förekomma vändningen.

Öva mot olika lockelser i olika miljöer. När 
din valp glatt vänder om mot dig på given 
signal avancerar du genom att peppa hunden 
att bibehålla fokus på dig, belöningen ges nu 
med viss fördröjning. Detta för att undvika att 
hundens fokus återvänder till det oönskade.

Ett väl inlärt brytkommando är ett redskap 
att ta till i laddade lägen då hunden låst sig.

Med en inövad 
brytsignal kan 
du få hunden 
att släppa ett 
oönskat fokus 
och springa 
tillbaka mot dig.

GÖR SÄ HÄR:
Börja med tummen, slut resten av handens fingrar och håll 
bara upp tummen nära valpens nos. När valpen nosar på din 
tumme berömmer du och belönar intill din tumme. Repetera tills 
hunden målmedvetet trycker nosen mot din tumme. Lägg signal 
på beteendet genom att säga ”Tummetott” samtidigt som din 
valp duttar på din tumme. Med tiden kan signalen förekomma 
beteendet. Upphör att belöna om hunden markerar på tummen 
utöver din signal.

Lägg sedan till Lilla Vicke Vire (avståndet mellan tumme och 
lillfinger är längst, därför är det lättast att börja med dessa fingrar). 
Presentera enbart ditt lillfinger och öva som du gjorde med 
tummen.

Dags för diskrimineringen! Att lyssna efter vilket finger du ber 
om och markera rätt testar du först när valpen kan två fingrar var 
för sig och väl. Din fyrbenta vän ska utan tveksamhet och med 

beslutsamhet markera fingrarna innan du avancerar. Testa 
slutligen, håll upp din tumme och ditt lillfinger. 

Säg ”Tummetott” och beröm och belöna 
rikligt om jycken trycker nosen mot 

rätt finger. Prova sedan ”Lilla Vicke 
Vire”. Ett givet partytrick!

PARTY
TRICK!
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Vänj gärna hunden vid bilburen inomhus innan det är dags 
att öva i bilen.

Socialisering – en viktig  
del i utvecklingen
Socialisering hör liksom miljöträning till det viktigaste du ska lära 
din hund och ska påbörjas nästan med en gång. 

Har du köpt valpen av en seriös uppfödare har de troligen låtit 
valparna vara inne med familjen för att vänja dem vid människor 
och ljud. När du hämtat valpen, låt den då först få några dagars 
mjukstart i sin nya familj men sedan är det viktigt att den får vidga 
vyerna. Låt den träffa och se olika typer av människor; barn, gamla, 
med glasögon, med rullator och så vidare. Se till att boozta valpen 
med goda erfarenheter, behandlar någon din valp bryskt eller 
otrevligt – säg ifrån eller gå därifrån. Det är din uppgift att se till 
att valpen är trygg. Det kan också innebära att du behöver sätta 
stopp för alltför översvällande hälsningar och klappar på huvudet. 
Människors vänliga intentioner kan uppfattas hotfullt av små 
hundar. 

Låt den också tidigt i livet träffa andra hundar, det hjälper till 
att skapa förtroende för okända hundar. För den skull behöver din 
hund inte hälsa på alla hundar ni möter. En vänlig, lite äldre hund 
kan vara en bra första bekantskap att lära sig av. Själv sitter du på 
huk i närheten när det ska hälsas på nya bekantskaper. Då har din 
valp en trygg famn att söka sig till om det behövs.

Viktigt är att varje gång du utsätter din valp för ett nytt möte eller 
en ny miljö, så måste det finnas en väg ut för valpen. För att det ska 
bli en positiv upplevelse får den aldrig känna sig tvingad.

Huvudprincipen är att låta valpen i lugn och ro få stifta 
bekantskap med människor, hundar och även andra djur, såsom 
katter, får och hästar. Uppmuntra med lugn och trygg röst, men 
verkar valpen skeptisk – gör ingen stora affär av det, utan försök 
igen vid annat tillfälle.

Det bästa tipset är som alltid att gå en valpkurs tillsammans, 
och då gärna hos en kvalitetskontrollerad hundinstruktör. Där ingår 
socialisering och ni kommer dessutom att få chansen att träffa både 
andra valpar och människor.

Bilåkning – låt fär-
den börja inomhus

Att lära hunden åka bil handlar som så mycket annat 
om tillvänjning och här i en miljö som både rör på sig 
och innebär en mängd nya ljudintryck, såsom motorljud, 
bromsljud, vibrationer med mera.

Ett sätt kan vara att börja med att vänja valpen vid 
bilburen inomhus. Gör det lite mysigt och inbjudande, 
kanske med något gott att tugga på. När valpen vant sig 
vid buren är det dags att förflytta buren ut till bilen. Själv 
sitter du förstås också i bilen och kan lugna om valpen blir 
orolig.

När även det fungerar kan du starta bilen utan att 
åka iväg. Så småningom även köra en liten runda. Låt 
träningen ta tid och öva i korta pass på kanske bara 5-10 
minuter.

Ett problem du kan stöta på är att många valpar till en 
början är åksjuka, något som kan göra det lite svårare. De 
flesta växer så småningom ifrån det, men vissa hundar är 
och förblir mer känsliga för rörelseförändringar. För att 
lindra besvären kan du undvika att ge mat eller vatten 
en par timmar innan bilfärden och ta rast ofta. Kanske 
fungerar bilåkandet bättre om hunden får åka i en 
bilbältessele? Åksjuketabletter finns också för hunden – 
både receptfria och receptbelagda, men rådfråga alltid en 
veterinär innan.

Låt hunden även möta andra djur, – utan press eller stress.  
Är det läskigt, försök igen en annan gång.
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Att lära valpen ”ligg”
När kommandot ”sitt” är befäst hos hunden så är det dags 
för nästa steg som kan vara att valpen ska lägga sig ner på 
kommandot ”ligg”.

Att lära valpen”sitt”
Att lära valpen att göra vissa saker på kommando 
är inte bara praktiskt, det gör även hunden mer 
lyhörd och uppmärksam på dig. Den lär sig 
snabbt att du är en hygglig person som delar 
med sig av smaskigt ätbart, mys och lek – som 
motprestation vill du bara ha enkla uppgifter 
fixade av hunden, som att sitta till exempel.

KOM IHÅG:
Att aldrig någonsin 
trycka på hundens 
bakdel eller nacke 

för att få den att sätta 
sig eller lägga sig 

ned. Hunduppfostran 
handlar aldrig om 

tvång! GÖR SÅ HÄR:
Ha valpen stående mittemot dig. Gör hunden 
uppmärksam på en godis eller något annat 
frestande som du håller i handen.

Göm det goda i handen och för handen 
sakta framför valpens nos och upp över 
huvudet. Valpen kommer nu förmodligen, 
av intresse för det gömda, följa din hand när 
du höjer den över huvudet. Resultatet blir att 
valpen slår ner rumpan och sätter sig för att 
kunna fortsätta att titta efter din hand. Så fort 
valpen når golvet med baken så berömmer du 
glatt och ger det eftertraktade som belöning.

Träna flera gånger om dagen, men inte 
så många minuter åt gången. Snart förstår 
hunden att det är sitta som gäller för att få 
belöningen. När din handrörelse ovanför 
valpens huvud resulterar i att den sätter sig, 
så säger du nu också ”sitt” i samma stund den 
sätter sig. Glöm inte att belöna!

När du märker att valpen fått koll på ordet 
sitt så behöver du inte göra rörelsen med 
handen längre, utan det kommer att räcka 
med kommandot sitt.

GÖR SÅ HÄR:
Be valpen att sitta ner. För sen din hand, som 
innehåller en godis eller något annat som hunden 
gillar, från hundens nos och ner mot golvet. Hunden 
kommer att följa din hand med nosen mot golvet, håll 
koll på valpens bogar, belöna att den lilla hukar sig mot 
underlaget. Repetera tills hunden sänker sig djupare och 
djupare mot golvet. Du kan behöva föra din hand sakta framåt, 
i golvhöjd, någon decimeter bort från hundens nos för valpen 
ska sträcka sig så långt den kan och slutligen lägga sig för 
att nå din hand. Repetera tills hunden 
lägger sig på handgesten.

Beröm och belöna så snart 
hunden hukar sig ner. När 
hunden förstått att det 
du vill är att den ska lägga 
sig ner när du gör denna 
handrörelse så lägger du till 
kommandot ”ligg” i samma 
stund som den lägger 
sig ner.

VALPSÄKRA HEMMET
Små valpar ska inte lämnas utan tillsyn, men 
ibland är de snabbare än väntat. Då kan det 
vara klokt att ha säkrat hemmet innan valpen 
gör entré. 

CHECKLISTA
❑   Inga farliga sladdar som valpen kan 

tugga på. Jordfelsbrytare är en bra 
säkerhetsåtgärd generellt.

❑   Inga dyrbara mattor eller annat på golvet 
som valpen kan kissa på eller bita i och 
förstöra.

❑    Inga dukar som valpen kan dra ned och få 
saker över sig.

❑    Kemikalier, mediciner, rengörings medel 
mm utom räckhåll.

❑    Lås/reglar på fönster och dörrar så de inte 
går att putta upp.

❑    Sopor inlåsta eller utom räckhåll. Glöm 
inte sophinken i badrummet där finns det 
mycket lockande som använda tops - farligt, 
de kan fastna i tarmarna - eller bindor och 
blöjor - mest äckligt.

❑    Trappan/balkongen avstängd med  
kompostgaller eller barngrind så att valpen 
inte kan ramla ned.

❑    Barnens små leksaker och andra lockande 
småsaker utom räckhåll.

❑    Inga giftiga växter inomhus eller i 
trädgården som valpen kan ta smakprov på. 

❑    Se över utomhusmiljön om du bor i villa. 
Kanske behövs staket eller befintligt 
sådant förstärkas, vassa redskap och 
gödningsmedel- som kan var väldigt 
lockande men farligt för valpar, låsas in.

KOM IHÅG
Det är skillnad på 

kommandot ”ligg” och 
uppmaningen ”gå på 

bädden”. Ligg gäller en kort 
stund tills dess att du tillåter 

att hunden kliver upp 
genom en frisignal.
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Koppla av på promenaden
En promenad med valpen kanske är enkel 
när hunden är liten, men inom en snar framtid 
kommer den att vara mer bekväm med sin 
omgivning och upptäckarglädjen blir då stor. 
Man måste här och nu lära den lilla hur man 
beter sig på koppelpromenaden, får den dra 
och gå precis dit den vill och du bara hänger 
med i motsatta änden av kopplet, så lär 
hunden sig det väldigt snabbt.

Men om vi börjar från start så är det 

halsbandet eller selen som valpen ska 
introduceras med först. Den kommer med 
all säkerhet att sätta sig ner, och kanske klia 
sig, då det känns ovant och lite obehagligt 
att ha något på kroppen, men den glömmer 
snart bort halsbandet/selen om ni hittar på 
något spännande. När sen kopplet läggs till så 
kommer den kanske åter igen att sätta sig ner 
när den inte förstår vad som är på gång.

GÖR SÅ HÄR:
Till att börja med; Du vill inte att hunden ska 
dra i kopplet, men kom ihåg att du som förare 
aldrig ska dra i kopplet heller, inte åt något 
håll! Om du håller emot när valpen drar, men 
ändå går med den dit den vill styra färden, så 
lär sig hunden att det bara är att ligga i så når 
man målet, att det är så det ska gå till när ni två 
går på promenader.

Börja träningen inomhus genom att se till 
att både du och din hund är på rätt humör för 
att träna. Låt valpen lösa lite enkla uppgifter, 
som att nosa rätt på några gömda godisar. Lek 
lite och var kompisar. När stämningen är god 
och fin så går ni ut. Välj ett lugnt och tryggt 
område utan för mycket störande moment 
runt omkring. Gå i en takt som din hund är 
ämnad för. Går den sakta på korta ben så 
gör du detsamma. Är valpen av en större ras 
som har mer fart så får du också ha det, men 
absolut inget spring. Det ska fortfarande vara 
ett behagligt tempo. 

Träna på att göra vändningar och gå i olika 
riktningar och hastigheter. Gå framåt några 
meter, stanna, gå bakåt, gå åt höger, vänster ja, 
ändra riktningar under träningen – men utan 
att kopplet sträcks. Ge beröm och den viktiga 
belöningen när valpen gör rätt. Skulle valpen 
dra så stanna och invänta slakt koppel, byt 
riktning och gå åt ett annat håll. Prata glatt, 
beröm och belöna under er promenad. Visa 
att det är rätt med det slakande kopplet och 
följsamheten.

Kom ihåg att en promenad måste även få 
innehålla den viktiga avläsningen av marken. 
Valpen måste få använda sitt luktsinne och få 
läsa av vad som händer. Du kan inte begära 
att valpen ska gå exakt vid din sida hela tiden. 
Detta betyder inte att det är tillåtet att dra. 
Nosa och undersöka marken kan valpen göra 
på ett lugnt sätt med detta slakt hängande 
koppel.

Belöna rätt beteende. Saker som 
smakar gott och en uppskattande röst 
är handlingar som valpen förstår.

Varken du eller hunden ska dra i kopplet. En 
promenad ska vara ett ömsesidigt samförstånd.
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Hantering
En valp behöver tränas i hantering innan kloklippning, 
pälsvård, hälsokontroller (hos exempelvis veterinär), sårtvätt och 
öronrengöring blir smidigt och utan tvång eller rädsla. Ju tidigare 
träningen påbörjas desto mer lätthanterlig blir hunden som 
vuxen.

Hundar har integritet som vi, därför ger en frivillighet i 
träningen förtroende och därmed tillgång till hundens kropp.

Skapa en vårdplats, en utlagd handduk räcker bra. Guida 
valpen till handduken och belöna med en godbit eller kel om 
det uppskattas. Ställ ut en skål med gott valpen kan hålla fokus 
på. När ynglingen tittar på skålen säger du ”Bra”, tar en godis ur 

skålen och belönar den lilla på handduken för att förstärka att 
det är där hen ska vara. När valpen åter tittar mot skålen säger 
den lilla ja till mer träning och du har ett så kallat startknapps 
beteende, en frivillighet.

Valpen ska också ha möjlighet att säga nej. Om jycken inte 
tittar på dig förväntansfullt eller skålen påbörjas ingen träning. 
Om valpen lutar sig ifrån dig vid hantering, morrar, gäspar eller 
ålar undan avbryter du också och provar igen senare. Kontraktet 
ger valpen kontroll över läget, det ökar tillit vilket är avgörande 
vid hanteringsträning.

Om hunden inte känner sig bekväm, gör allt i delsteg; 
vila tassen i handen, håll om ett öra och så vidare ...

GÖR SÅ HÄR:
1. Rigga upp en vårdplats och ställ ut din godisskål.
2. Fråga om hunden är redo? En blick på skålen eller dig = ja. 
Klappa varsamt, låt din hand stillna på hundens kropp, håll 
exempelvis varsamt om hundens ben. Stretar valpen släpper 
du. Börja om med klappandet och prova ett annat området. 
Så fort hunden är under din hantering säger du ”Bra!”och 
belönar snabbt från skålen.
3. Ställ alltid frågan ”Är du redo?” och invänta jakande innan 
du går vidare.
4. Utveckla: håll om ett öra, vila handen mot tassen, fixera 
en klo, knacka på en klo med klotången, ta i ett öra, peta i 
mungipan, lyft på svansen etc. Men gör allt i delsteg, gå inte 
rakt på sak om din valp inte är bekväm med det.
5. Träna även på att du blir närgående, tittar noggrant på 
ett område, duttar en bomullstuss intill örat, petar med en 
penna i nackskinnet (tar spruta), riktar en lampa mot ett 
obefintligt sår, tar pulsen (två fingrar i ljumsken), kontrollera 
slemhinnor (tandköttet).
Öva lite varannan kväll, lek doktor och få en trygg hund 
som blir lättsam att vårda och pyssla om. Är du osäker på 
kloklippningen, be en vän visa, kanske kan du öva på en 
redan hanteringstränad hund. Eller fråga din veterinär som 
gärna visar. Se till att du känner dig trygg innan du ska klippa 
i din valp.

Valpen ska ha möjlighet 
att säga nej. Tittar den 
inte förväntansfullt på dig 
eller lutar sig bort, avbryt 
hanteringen och försök 
igen vid annat tillfälle.

TIPS!
Har du en trimras eller 
är målet med hunden 

utställning? Öva då med 
hunden uppställd på ett 

bord (halkmatta som 
underlag). 
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Lär hunden att stanna på signal så slipper du stoppa den med 
kopplet, när du exempelvis ska ta upp bajspåsen – mycket 
trevligare!

Låt inte valpen dra mot andra hundar eller hälsa i koppel. 
Umgänget med hundvänner gör sig bäst när man är lös.

Stanna
Lär valpen ”Stanna” på promenaden så slipper du stoppa hunden 
med kopplet när du exempelvis ska knyta skorna, plocka upp hundens 
bajs eller stannar för att njuta av utsikten. Säg konsekvent ”Stanna” 
trevligt och i en ton som skiljer sig från din samtalston innan du stannar 
till på promenaden.

Initialt har du hunden vid din sida eller bakom dig så att valpen 
märker vad som sker och kan följa ditt initiativ. Om den lille stannar 
till berömmer du, klappar om och tar ett ljudligt djupt andetag, det 
förmedlar paus och vila. Avsluta stunden med ett ”Nu går vi!” innan du 
fortsätter promenaden, på så vis lär sig jycken stanna tills du sagt till. 
Med tiden kan du använda din signal när hunden går strax framför dig.
Testa! Säg ”Stanna”, stanna till med hunden i front och innan kopplet 
sträcks, om valpen saktar in eller stannar helt berömmer du och 
belönar. Att lägga signal på beteenden är att utveckla ert gemensamma 
språk och sampel.

Hundmöten
För smidiga hundmöten är det klokt att inte låta valpen dra 
mot andra hundar eller hälsa i koppel. Umgås gör man lös med 
sina hundvänner. En valp som får hälsa i koppel har förväntan 
även som könsmogen unghund, då är det inte lika sött och 
kan leda till stora problem.

Träna istället valpen att passera andra hundar genom 
att associera åsynen av hund med godis/lek vid din sida. 
Den lilla kommer med tiden söka upp din sida när en hund 
uppmärksammas på promenaden. Därifrån kan du lättare leda 
ut valpen i en båge förbi mötet. Båge betyder, till skillnad från 
ett rakt streck mot, att ni ska passera och inte mötas.

Var även barriär, gå emellan valpen och den mötande 
hunden, det förmedlar att du tar hand om mötet. Beröm 
och peppa valpen vid din sida, belöna med ett godissök på 
marken efter passagen för att rikta uppmärksamheten från 
mötet.

Om valpen drar mot hunden ni möter är ni för nära. Öva 
upp färdigheten att passera lugnt och i samspel med dig på en 
plats där ni kan ta ut avstånd så att valpen kan göra rätt. Den 
grunden är avgörande för att den lilla med tiden ska kunna 
klara trängre och plötsliga möten. Ingen lär sig simma på djupt 
vatten, börja på det grunda, tryggt och med möjlighet att 
lyckas.

Får valpen hälsa som liten 
kommer den att förvänta 
sig det även när den blir 
könsmogen, vilket kan bli 
problematiskt.

Om valpen saktar in eller stannar helt berömmer du och belönar.
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Om valpen inte förstår att 
det är dags att vila kan din 
hjälp behövas

Kasta en godbit 
på bädden och 
låt hunden ta 
för sig, innan 
du associerar 
beteendet med 
signalen ”Gå och 
lägg dig”. Börja 
gärna träna med 
en trött valp som 
vill gå och lägga 
sig.

Gå och lägg dig
Valpar är som barn, de blir lätt övertrötta och 
vill verkligen inte gå och lägga sig. Därför kan 
det vara klokt att träna in ”Gå och lägg dig”, så 
att du tydligt kan guida valpis rätt i livet.

GÖR SÅ HÄR:
Fyll näven med godbitar eller hundens mat, 
ställ dig intill hundens bädd med din yngling 
vid din sida. Börja gärna öva med en lagom 
trött hund som gärna vill gå och lägga sig. 
Kasta en godbit på bädden och låt hunden 

ta för sig. Repetera, pausa, repetera. Testa 
sedan att peka istället för att kasta en godbit. 
Om hunden rör sig emot bädden eller rent 
utav skuttar ner i sin korg, i förväntan på gott, 
berömmer du och belönar.

Avancera din träning; peka, valpen kliver ner 
i bädden och därefter belönar du genom att 
föra din hand ner mot underlaget som när ni 
övar Ligg. Din valp kommer att lägga sig (om 
förkunskapen finns) och du belönar då att hen 

ligger. När valpen har lagt sig till ro säger du 
”Gå och lägg dig” för att associera din signal 
med beteendet. Klappa gärna valpen, långa 
lugna strykningar förstärker vila och ro.

Nu kommer vi till en avgörande aspekt. Ska 
du ha ett frikommando eller ej…?! Det beror 
nämligen på dig och din målbild. Om du 
önskar att din hund lägger sig och vilar med 
friheten att gå upp när hen själv behagar, 
så skippar du frikommandot. Är däremot 
din målbild att valpen lägger sig och ligger 
kvar tills du sagt att det är okej att lämna 
sängen, ja då är du noga med frikommando. 
Säg då ett tydligt ”Varsågod” innan du låter 
hunden kliva ur lakanen. Var noga med att 
belöna medan hunden ligger i korgen då 
det ska vara fördelaktigt att vara kvar på 
platsen. Om belöningen alltid kommer efter 
avslutat moment kommer jycken ligga i hög 
förväntan på att få kliva ur korgen, vilket blir 
kontraproduktivt målet att hen vill ligga kvar.

Att valpen lär sig ligga kvar tills du sagt 
”Varsågod” kan vara klokt om ditt mål är att ha 
hunden i korgen medan familjen exempelvis 
äter middag. Om din valp går upp leder du 
lugnt och sansat tillbaka jycken till korgen. Och 
som alltid, öva med låga krav och lätta delsteg. 
Det är viktigt att din hund lyckas lätt och inte 
frustreras av din träning. I detta fall innebär det 
att du inte kräver att valpen ska kunna ligga 
kvar en hel middag till en början, en kort stund 
räcker bra. Tiden kan förlängas när jycken 
förstått det fördelaktiga med att ligga kvar.
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Ett hundliv kommer onekligen innehålla mer eller 
mindre trevliga upplevelser. För sånt är livet. Denna 
gång handlar valpskolan om hur du med träning kan 

påverka hur din hund kommer att tackla 
obehagligheter. 

TEXT Caroline Alupo  FOTO Getty Images

Hur mycket vi än försöker 
skydda våra hundar kommer 
det alltid finnas saker vi inte 
kan förutse eller förhindra. Men 
genom att jobba proaktivt kan 
vi se till att stärka valpen med 
positiva erfarenheter av sånt 
som kan skrämma.

RUSTA VALPEN 
FÖR OBEHAG

NOTERA:
I denna valpskola har 
du rekommenderats att 
syssla med tillvänjning 
och motbetingning. Vid 
tillvänjning vill du inte 
associera obehaget med 
någonting alls, du vill 
inte att det ska kopplas 
till ett emotionellt 
pådrag överhuvudtaget. 
Motbetingningar handlar 
om att associera ett stimuli 
som alstrar en negativ 
känsla med ett annat 
stimuli (belöningen) som 
ger en positiv respons. På 
detta vis kan du vända ett 
måttligt obehag till en skön 
känsla.20



Visa valpen gott godis 
eller en eftertraktad 
leksak, motiveras 
valpen? Bra!

Låt klappar i ansiktet bli ett 
snabbt tag över nosen, beröm, 
belöna och släpp taget.V i bör skydda våra 

hundar från nega-
tiva erfarenheter och 
obehag. Gå emellan, 
riskbedöma och före-
komma. Stoppa folk 

eller andra hundar från att hantera vår 
hund på ett sätt som kan skrämma. Det är 
extra viktigt med en valp som storögt tar 
in världen och lägger allt på minnet utan 
så stor erfarenhetsbank.

Tidiga negativa upplevelser formar val-
pens förväntningar på omvärlden. Vårt 
jobb är att skapa en härlig bild av världen. 
Samtidigt bör vi vara realistiska och inse 
att saker kommer att ske. Saker vi inte kan 
förutspå eller förhindra. Därför bör vi 
tänka proaktivt och träna valp mot-
ståndskraftig mot vissa obehag, det görs 
genom att ge valpar positiva erfarenheter 
av sådant som kan skrämma. Låt mig för-
klara hur.

OSKÖN HANTERING
Börja träningen med en nöjd och belåten 
valp. En energisk eller övertrött jycke har 
inte lika bra förutsättningar att ta till sig 
denna träning som en go och glad hund.

Visa valpen gott godis eller en efter-
traktad leksak, motiveras valpen? Bra! 
Håll då belöningen bakom ryggen. Inta ett 
lättsamt och ledigt kroppsspråk, luta dig 
bak, släta ut pannan, le och beröm glatt. 
Hantera sedan din hund på ett sätt han/
hon uppskattar. Du kanske kan klappa lite 

på sidan och sedan belöna.
Utveckla till aningen mer burdus han-

tering utan att skrämma eller göra illa 
valpen. Håll lite busigt i svansen, beröm, 
belöna och släpp taget. Håll aningen hår-
dare i skinnet än en vanlig klapp, beröm, 
belöna och släpp taget. Låt klappar i 
ansiktet bli ett snabbt tag över nosen, 
beröm, belöna och släpp taget.

Börja enkelt, lekfullt och utan att väcka 
obehag hos hunden. Valpens sinnesstäm-
ning innan du börjar är avgörande för om 
din valp upplever det hela som en skojig 
lek eller obehag. Öva några få repetitioner 
innan du övergår till trevligare hantering 

eller övar på något annat. Strössla in 
momenten här och där i vardagen utan att 
göra en stor sak av det hela. Utvärdera 
effekten, gör du rätt bör din valp bli 
bekväm och full av positiv förväntan även 
när beröringen är mindre hänsynsfull. Du 
vill inte att 12-veckorssprutan hos veteri-
nären ska bli valpens första erfarenhet av 
obekväm hantering.

PLÖTSLIGHETER
Anamma samma träningstänk, men öva 
nu på att du tappar något eller låtsas ramla. 
Gör det lugnt och varligt till en början, så 
att valpen får chansen att vänja sig.

Du kan exempelvis hålla en bok eller en 
skärbräda i 45 graders vinkel mot golvet, 
släppa den mot underlaget när valpen står 
observant och i väntan på sin belöning. 
Testa 90 grader, sedan från en lägre höjd 
innan du släpper boken från en högre höjd. 
Belöna efter varje repetition och när 
hunden tittar intresserat på vad du gör.

Avancera enbart om din valp är bekväm 
med den svårighetsgrad ni övar på. Om 
din valp blir rädd och du försvårar, för-
stärker du bara ett obehag. Börja enkelt, 
lättsamt och roligt. Du vill att din valp ska 
se det hela som en skojig lek.

När jycken förstått sig på träningskon-
ceptet kan du överraska lite lagom genom 
att slå upp ett paraply, långsamt till en 
början men med tid och träning snabbare 



Öva på ljud med hjälp av mobilen. Var noga med att inte överraska din valp med ljuden, visa 
godiset, ställ frågan ”Är du redo?”.

Har du en trygg och kavat jycke så kan du 
spinna vidare på träningskonceptet. Ställ 
ner kaffekoppen bestämdare än du brukar, 
och langa till valpen en godbit.

och snabbare. Be en vän hjälpa dig med 
träningen. Han/hon kan kliva in bakom 
en husknut, du har godis redo och pas-
serar med din valp en bra bit ut från hus-
väggen. Ha jycken på motsatt sida 
husväggen så att du går närmast. När ni 
närmar er husknuten kommer din vän ut 
från sitt gömställe. Du stannar till och 
belönar din valp vid din sida. Börja som 
vanligt med att din vän går ut sakta och 
lugnt, utan att agera hotfullt.

Med tid och träning kan ni öva på att 
din vän kommer ut lite snabbare, kanske 
spelar hundrädd, hojtar ”Hej” eller slår 
upp ett paraply. Undvik helt att låta någon 
skrämma din valp, det är inte proaktiv 
träning som rustar din hund för obehag, 
det är dumheter.

DUNDER OCH BRAK
Om din valp visat tecken på ljudrädsla 
övar du inte på nedanstående utan kon-
taktar en H-märkt hundpsykolog som 
kan hjälpa din hund överkomma sina 
rädslor. Det är nämligen stor skillnad på 
beteendeterapi (att hjälpa en hund med 
redan utvecklade rädslor) och att rusta en 
hund för att minska risken för rädslout-
veckling.

Har du en trygg och kavat jycke så kan 
du spinna vidare på träningskonceptet. 
Öva på ljud. Det finns appar som du kan 
skapa olika ljud med hjälp av. Låt ljuden 
blir startskottet på en rolig aktivitet; ett 
godissök, en lekstund, en promenad. Var 
noga med att inte överraska din valp med 
ljuden, visa godiset, ställ frågan ”Är du 
redo?”. Om din valp tittar på dig i för-
väntan kan du utlösa ljudet på låg volym 
(om din valp knappt bryr sig är du på rätt 
väg), därefter berömmer du och belönar.

Med tid och träning kan du höja 
volymen och även börja öva på riktiga ljud 
som du skapar själv. Släng igen latrinen 
lite hårdare än vanligt när du slänger bajs-
påsen, beröm och belöna din hund där-
efter. Ställ ner kaffekoppen bestämdare än 

du brukar, langa till valpen en godbit. 
Skaka korrugerad plåt (låter som åska) 
och busa sedan med en favoritleksak. 
Spänn upp ett grässtrå mellan tummarna 
och blås till, associera med ett godissök. 
Sök upp Youtubeklipp på barn som leker 
och skriker, bilar som baktänder, skate-
boardåkare som går loss i en ramp, och låt 
ljudbilderna bli en del av er vardag.

Spela upp klippen på låg volym initialt. 
Kom ihåg – du vill inte skapa ett obehag 
eller trigga stress, det blir kontraproduk-
tivt. Målet med träningen är att du vill åt 
en successiv tillvänjning och inte ett 
stresspådrag.

Varför syssla med allt detta. Jo träningen 
kan skydda din valp från att en första upp-
levelse av något obehagligt skrämmer och 
sätter sig i minnet. Om du tränar på sådant 
som kan skrämma och visar att det inte är 
hela världen om något smäller till, det kan 
till och med vara startskottet på något 
trevligt, ja då har du gjort din hund en stor 
tjänst. Det är en schysst vaccination mot 
rädslor.

Men, det viktiga är att valpen får upp-
leva detta med dig, under trygga 
omständigheter och inte med främlingar! 

I alla andra sammanhang skyddar du och 
hjälper din hund.

Hundar som tar livet med en klack-
spark oavsett vad som händer har genom-
gått mängder av denna träningsform. Låt 
inte slumpen avgöra hur din valp påverkas 
av omvärlden, ha ett finger med i spelet 
och rusta din valp för livet. 

SPÖKÅLDERN
Vid cirka 5-7 månaders ålder går valpar 
in i den andra rädsle-utvecklingsfasen, 
”spökåldern”. Undvik denna form av 
träning under de veckor spökåldern varar, 
i denna fas har nämligen valpar extra lätt 
att befästa rädslor.



Att lära valpen att inte kasta sig ut genom en dörr som 
står på glänt är en säkerhetsfrämjande övning som till 
och med kan vara livsviktig.

När valpen förstått och står kvar innanför tröskeln kan du avancera genom 
att ställa dig en bit bort från dörren, och så småningom även lämna entrén, 
gå ut på uppfarten mm.

Tröskelträning
Visst vore det bra om valpen hade en naturlig broms 
inför en ytterdörr på glänt? En situationsbunden 
stoppsignal oberoende av om du är i närheten och kan 
hindra jycken från att rusa ut eller ej. Förmågan kan 
vara livsviktig. Tröskelträning är vad som krävs! 

GÖR SÅ HÄR:
Börja enkelt och tydligt. Guida fram valpen till 
tröskeln, glänta på porten och belöna hunden på plats 
när alla fyra tassar står bakom tröskeln. Ställ dig sedan 
utanför dörren, nära. Belöna på plats, säg därefter 
”varsågod” och låt valpen gå ut. In igen och repetera. 
Variera; stå i sidled eller framför, ge varsågod att gå ut, 
ibland går ni in. När valpen förstått och målmedvetet 
står kvar innanför tröskeln kan du försvåra genom att 
ställa dig en bit från dörren. Tultar valpen efter leder 
du lugnt tillbaka och riggar om momentet. Nöt ett tag 
på det avstånd som fungerar, utveckla först när valpen 
är redo för nästa steg. Befäst kunskapen genom att 
avancera träningen; lämna entrén, gå ut på uppfarten, 
sedan gatan, fixa något i bilen, hälsa på en granne. 
Återvänd och belöna. 

Du kan även förstärka valpens förståelse genom 
omvänt lockande. Locka försiktigt den lille att gå ut, 
led tillbaka och förenkla om jycken passerar tröskeln 
och var snabb att belöna om valpen står kvar. Innan du 
börjar med omvänt lockande är det viktigt att valpen 
förstår uppgiften, annars förvirrar du den lille.

21



Öva tills du kan lägga lockelsen framför valpen och den klarar att 
invänta ditt direktiv.

Be om lov
Valpar får ofta lära sig att vänta på ett ”varsågod” innan de får mat. 
Visst vore det bra om hunden även kunde lägga band på sig och be 
om lov om ätbart hittats ute eller om du tappat något. Det finns en 
säkerhetsaspekt i det.

GÖR SÅ HÄR:
Börja enkelt, lättsamt. Stå upp och visa valpen en lockelse, kanske 
en leksak eller godbit. Om valpen kastar sig mot din hand höjer du 
sakta handen utom räckhåll. När valpen väntar säger du ”låt det vara” 
och belönar från din andra hand, helst med något hunden värdesätter 
högre än lockelsen. Kasta belöningen, bort från lockelsen. Repetera och 
utveckla. För lockelsen långsamt mot golvet, gärna en bit ifrån valpen då 
avståndet till frestelsen avgör svårighetsgraden. Öva tills du kan lägga 
lockelsen framför valpen som nu inväntar ditt direktiv. Variera ditt svar 
på hundens fråga ”Får jag ta”, växla mellan ”låt det vara” och belöning 
bort från lockelsen och ”varsågod” vilket ger hunden rätt att ta för sig.

Träningssekvensen är: något tappas/hittas – hunden blir frestad men 
avvaktar – tittar på dig/ber om lov – får ”låt det vara”/”varsågod”.

När valpen hajat konceptet ökar du hastigheten på tappandet. För 
lockelsen snabbare mot underlaget, låt den falla en bit, släpp från högre 
höjd. Öva utomhus, mot saker du tappar och mot frestelser du lagt ut i 
förväg som hunden kan ”hitta”. Om valpen rusar fram lägger du ingen 
värdering i det, inget fy eller nej, rigga lugnt om momentet, gör det 
enklare. Att göra fel är en del av att lära sig rätt och blir bara tungt om 
vi laddar det med negativitet. En hund som inte vågar göra fel kan sluta 
försöka och då minskar chansen att hunden gör rätt. 
Träna slutligen verklighetstroget, mot riktiga fynd ute eller en tappad 
frukostmacka. Kastar sig valpen fram bromsar du lugnt i kopplet eller 
sätter foten över det tappade. Förenkla, gör om och repetera. Det 
påminner valpen om er träning som nu är förhållningssättet till vardags.

Börja övningen enkelt genom att stå 
upp och visa valpen en lockelse, kanske 
en leksak eller godbit. Försöker valpen 
ta den höjer du sakta handen utom 
räckhåll. Börja övningen enkelt genom 
att stå upp och visa valpen en lockelse, 
kanske en leksak eller godbit. Försöker 
valpen ta den höjer du sakta handen 
utom räckhåll. Var snabb med att belöna 
när valpen är återhållsam.

RULLA BOLL
Trickträning boostar prestigelöst samarbete och träningsglädje. Dessutom är 
det rätt kul att visa upp ett hundtrick för nära och kära. 

SÅ HÄR LÄR DU VALPEN PASSA BOLL: 
Visa ynglingen att du har godis i handen, lägg fram en boll lätt nog för valpen 
att rulla. Kila in några godbitar under bollen. Säg ”varsågod”, valpen kommer 
att nosa rätt på det goda och samtidigt rulla iväg bollen. Belöna, repetera och 
kom ihåg att pausa emellanåt. Ta undan bollen i pauserna. Öva tills valpen 
målmedvetet buffar i väg bollen, först då lägger du kommando på aktiviteten. 
Säg ”passa mig” samtidigt som jycken sätter bollen i rullning. Efter några 
repetitioner kommer du kunna byta ut ditt ”varsågod” till ”passa mig”. Nu är 
det även dags att sluta gömma gott intill bollen. Lägg bara ner bollen framför 
jycken, sätt dig en bit bort, säg ”passa mig” och jycken kommer med sannolikhet 
putta bollen åt ditt håll i förväntan på att hitta godis under. Kasta till valpen en 
godbit samtidigt som bollen rullar åt ditt håll och fortsätt på så vis att förstärka 
beteendet. Rulla tillbaka bollen till hunden och testa igen.

ATT TÄNKA PÅ:
Efter ”låt det vara” säger du inte ”varsågod” då en frisignal ger 
valpen rätt att göra vad hen vill, kanske ta lockelsen. Begrepp 
ämnade att hindra oönskade beteenden som ”nej” eller ”låt det vara” 
avslutas inte med frikommando.

Med lite övning 
kommer din hund 

att lära sig att 
”passa bollen” på 
ditt kommando.
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Impulskontroll  
– att lägga band på sig
När valpen blivit unghund kommer instinkter och hormoner 
driva jycken till impulsivitet. Att reagera och agera mot alla 
tänkbara stimuli kan bli stressande. Därför är det klokt att träna 
impulskontroll i god tid så att förmågan finns innan hormonerna 
tar vid.

Träna din valp på ett lättsamt sätt, visa en godis eller en 
leksak. Rör lockelsen fram och tillbaka, sakta, i höjd med din 
bröstkorg. Om valpen hoppar eller skäller gör du ingen stor sak 
av det, fortsätt lugnt. Var snabb med att belöna tendensen att 
lägga band på sig. Kanske sätter sig valpen, slutar följa lockelsen 
med blicken, fyra tassar i marken kan vara orsak nog att berömma 
och belöna. Om du premierar delsteg mot målbilden kommer du 
kunna avancera din träning snabbt och hålla den stressfri. Valpen 
ska alltså inte varvas upp, frustreras och sedan lägga band på 
sig. Din lockelse ska vara minimal så att valpen får lätt att göra 
rätt. Du utvecklar träningen genom att röra frestelsen snabbare, i 
cirklar, närmare hunden, ifrån hunden (viljan att jaga väcks). Kom 
ihåg, små steg, långsamt och lugnt mot målet.

För att träningen ska ge valpen färdigheter i vardagslivet 
anammar du slutligen konceptet i vardagen. Skutta runt i köket, 
belöna när valpen avstår aktiviteten. Vifta med händerna, belöna 
att valpen inte biter tag. Ryck i dörrhandtaget innan ni går ut, 
invänta valpens lugn innan du öppnar och säger varsågod. Be 
någon passera er på koppelpromenaden; människa med hund, 
cykel, ett barn som springer, belöna när valpen är lugn istället 
för att rusa efter. Börja som nämnts enkelt, med lockelsen i 
långsamma rörelser på ett avstånd som ger valpen möjlighet 
att göra rätt. Träningsstrategin gynnar valpens självförtroende 
och optimerar era träningsresultat. Kajsa Bergqvist flög inte 
över ribban på 2,08 första gången hon försökte. Hon kom dit via 
välplanerade delmål. Även din valp kan nå oanade höjder om du 
tränar smart.

När du börjar träna valpens impulskontroll ska lockelsen vara så minimal att 
det blir lätt för valpen att göra rätt. Rör en lockelse sakta fram och tillbaka i 
brösthöjd. Var snabb med att belöna minsta tendens från valpen att lägga 
band på sig, fyra tassar i marken kan vara orsak nog.

Dirigering  
– visa vägen
Missförstånd är trista, därför är det bra att 
vara tydlig. Ditt sätt att guida valpen i livet 
bör vara rent, fritt från ord eller handling som 
stör hundens förståelse. Dirigering är tydligt 
och gynnar en trevlig, rak kommunikation svår 
att misstolka. Lär därför valpen att dutta på 
din hand med nosen. Börja med jycken nära i 
sidled mot dig. Sträck fram en öppen handflata 
ett par centimeter från valpens nos. När den 
lille nosar på handen klickar du eller säger 
”bra”, samtidigt ersätter du handflatan med en 
godbit eller leksak överlämnad från din andra 
hand. Belöningshanden ska alltså ersätta 
handflatan valpen tryckt nosen mot. Repetera 
i olika miljöer.

När ynglingen målmedvetet duttar 
nosen mot din hand är det läge att sätta 
signal på handlingen. Säg först ”Häråt” när 
valpen duttar på handen. Med tiden säger du 
”Häråt” för att valpen ska trycka nosen mot 
handen. Du kan prova att sätta handflatan 

ett par decimeter från nosen och se om 
valpen förflyttar sig för att dutta, det tyder 
på en ökad förståelse för momentet. Testa 
att ha handen i rörelse så att valpen får jaga 
ikapp, trycka och få sin belöning. När du 
kommit så långt har du en schysst måltavla 
i näven. Nyttja den i lägen du vill flytta din 
valp, exempelvis om hen lagt sig i vägen 

eller om jycken steppar runt besöket och du 
vill backa valpen för att ge folk utrymme, 
på promenaden när en bil nalkas och du 
vill ha valpen vid sidan. Säg ”Häråt” och håll 
handen där du vill ha valpen. Fortsätt belöna 
beteendet så bibehålls viljan att vara lyhörd 
din guidning.

Dirigering är ett 
tydligt sätt att 
kommunicera med 
din hund.23
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Sedan urminnes tider har det gynnat hundar att snabbt läsa 
av ett sammanhang och lägga fördelaktiga detaljer på 
minnet för framtiden. Så låt oss använda oss av den 

fantastiska förmågan och samtidigt få oss en automatiserad 
jycke som gör som du tänkt dig utan att du behöver guida 

och ge signal för inlärda beteenden titt som tätt. Det handlar 
om att vara konsekvent. 

Med väl 
inoljade 
rutiner  kan 
du få en hund 
som går på 
autopilot och 
en friktionsfri 
vardag.

KOMMANDOLÖS 
SAMVARO

TEXT Caroline Alupo  FOTO Getty Images
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Övergångsstället. Med lite träning kommer din hund att 
invänta din vänsterfot i gatan som en signal för att ni 
sedan lugnt ska ta er över gatan.

Möten. När din hund noterat mötet berömmer du och 
belönar vid din sida.

ÖVERGÅNGSSTÄLLET
Varje gång du och din valp når trottoarkanten inför ett 
övergångsställe stannar du till samtidigt som du sticker till 
valpen en godisbit vid din vänstra sida. Korta in kopplet och 
vänta på grön gubbe. När det är dags att gå kliver du tydligt 
ut i vägen med din vänstra fot först, släpper efter på kopplet 
och peppar din valp att följa dig över vägen. Använd 
rutinen konsekvent. Ta tillfället i akt så fort ni kommer till ett 
övergångsställe eller ska byta sida på vägen. Med tid och 
träning fasar du ut godiset genom att först ge det varannan 
gång, sedan inte alls. Med tiden kommer din valp stanna till 
vid trottoarkanten som numera betyder Stanna och invänta 
att din vänsterfot ska ta ledningen vilket betyder att ni ska 
gå över.

MÖTEN
Varje gång ni får ett möte på promenaden och din hund 
noterat mötet berömmer du och belönar vid din sida. Guida 
in valpen så att hen hamnar på motsatt sida mötet. Repetera 
konsekvent vid varje möte tills din hund vänder sig mot 
dig i förväntan på belöning så fort någon dyker upp på 
promenaden. Med tid och träning kommer din hund anse 
mötet vara signalen för att infinna sig vid din vänstra sida. 
Du fasar ut belöningen likt innan. Håller hårt i rutinen tills 
den satt sig som en vardaglig självklarhet. Rutinen gör att du 
slipper hala in din framtida vuxna hund så fort ni får ett möte.

H undar är experter på att koppla ihop 
sammanhang med rutiner och förvänt-
ningar. De lär sig snabbt att det ger utdel-
ning att tigga bulle av grannen när hen är 
över på fika. Eller att fri lek gäller i skogen 
men inte på väg till bussen. Hundar lär 

sig också att du är observant, målinriktad och belönar 
önskvärda beteenden på kurs i annan utsträckning än i 
vardagen, och beter sig därefter.

Nedanstående sätt att träna hund på ger dig en frik-
tionsfri vardag som går på autopilot. Din valp kommer att 
lära sig att göra saker, inte för att du konstant säger till 
henne/honom, utan för att hen vet hur saker går till i just 
detta sammanhang. Ni får ett finlir i er samvaro, ett fint 
samförstånd och din valp blir naturligt gatsmart. Testa! 

Tröskeln. Håll hårt på rutinen och du får en hund som inväntar 
ditt ”varsågod” innan den går ut.

TRÖSKELN
Låt tröskeln till ytterdörren vara signalen för att din valp ska 
vänta på frisignalen ”Varsågod” innan hen rusar ut genom porten. 
Koppla hunden och öppna dörren. Håll kopplet kort och belöna 
när valpen står kvar bakom tröskeln. Säg ”Varsågod” och låt din 
hund gå ut. Håll hårt i rutinen och du får en vuxenhund som inte 
dundrar över tröskeln och möter omvärlden på eget bevåg.



Hälsa fint. Ta för vana att 
sätta dig på huk och hälsa 
på valpens nivå innan den 
hunnit hoppa på dig.

Stopp på promenaden. 
När valpen vänder om av 
ljudintrycket berömmer du 
och belönar för att hunden 
stannat till.

Hallen.  Att öva in en bra hallrutin skapar ett 
lugn som främjar resten av er promenad.

HÄLSA FINT
När din hund far emot dig för att hälsa har du som vana att alltid sätta 
dig på huk och hälsa på valpens nivå innan hen hunnit hoppa på dig. 
Om din hund hoppar hälsar du inte utan fortsätter neutralt med ditt. 
Inget behov att korrigera då det bara skapar oro och frustration. Håll 
det rent och tydligt. Låt hunden strosa iväg och sätt dig sedan på huk 
så att hunden får hälsa. Övergå till att inte huka dig hela vägen ner, böj 
på knäna och hälsa. Slutligen hälsar du ståendes. Är du konsekvent får 
du en hund som vet att fyra tassar i marken är beteendet som får dig 
att vilja hälsa.

STOPP PÅ PROMENADEN
Ha din valp i långt koppel, strosa fram längs en grus-/
asfaltsväg. Stanna till (innan kopplet sträcks, du vill undvika 
ryck i kopplet) på ett sätt som skapar ett ljudligt stopp. Låt 
skorna rassla till i gruset. När valpen vänder om av ljudintrycket 
berömmer du och belönar för att hunden stannat till. Repetera 
så får du en valp som är lyhörd på vad som händer i andra 
ändan av kopplet. Stannar du så kommer även din valp att 
stanna.

HALLEN
Associera ljudet från dörrens ringklocka eller en knackning på 
porten med sitt ett par meter från ytterdörren. Ta en näve av 
hundens mat eller gott godis. Bege dig ut i hallen med din valp 
i släptåg. Knacka på dörren eller stick ut handen och ring på 
dörrklockan. Guida sedan din hund att sätta sig en bit bort från 
dörren. Repetera och minska successivt din guidning så att valpen 
lär sig att knackningarna/ringklockan är signalen för att sätta sig. 
Du gör rätt i att vara övertydlig till en början, både använda din 
hand med en godisbit i samt din ”Sitt” signal för att hjälpa valpen 
rätt. När du fasar ut din hjälp låter du den guidande handen bli en 
subtil pekning och istället för att säga ”Sitt” kan du testa ”Siii…” 
och se om din valp förstått kopplingen.

Gör detsamma när du tar kopplet från kroken i hallen. Säg 
”Sitt” samtidigt som du sträcker dig efter kopplet. Belöna om 
hunden sätter sig. Håll hårt i rutinen och fasa på samma sätt som 
innan bort dina hjälper (den verbala signalen och din guidande 
godishand). Slutligen kommer hunden sätta sig så fort hen ser att 
du tar i kopplet. Rutinen ger din valp en förståelse för vad hon/
han bör göra när du vill koppla inför promenad. Rutinen skapar 
ett lugn som främjar resten av er promenad.



Aktivering som boostar 
självförtroendet
Valpar spunna ur ett klokt avelsarbete, fostrade av en stabil tik och 
uppfödda i en sund miljö har en grundtrygghet. Men ibland upplever 
valpar sådant som skapat osäkerhet. När du aktiverar din valp kan du 
passa på att boosta självförtroendet.

	■ Lägg fram olika underlag; gummimatta, plywoodskiva, kompost-
galler, ugnsplåt. Strö ut valpens favoritgodis och låt den lilla, utan press 
från dig, bekanta sig med underlaget motiverad av godiset. Den 
initiala osäkerheten vänds till mod om du upprepar övningen.

	■ Att sticka ner huvudet i något kan kännas läskigt. Ställ fram 
en pappåse eller en låda (börja med låg kant eller påsen på sidan 
så att valpen vågar). Lägg en leksak eller en godis i utkanten av 
påsen eller intill lådan och låt valpen ta för sig. Det ska vara lätt i 
början. Avancera, lägg belöningen i lådan eller en bit in i kassen. 
Slutligen lägger du det eftertraktade i påsen och låter valpen 
köra ner huvudet för att nå skatten. För att utveckla kan du fylla 
påsen/lådan med saker som försvårar uppgiften och skapar ljud.

	■ Välj en lagom höjd, stenblock eller stock. Guida upp valpen 
och belöna när hen hittar sin balans. Övningen handlar om en 
inre resa. Belöna när valpen finner sitt mod, när tassarna blir 
stadiga och blicken fokuserad. Utveckla, balansträna på smalare 
hinder eller rörligt underlag som ett par soffkuddar på hög. Ha 
valpen i sele och ge stöd vid behov.

Be någon gå förbi er på koppelpromenaden och 
belöna när valpen är lugn istället för att rusa efter.

Att sticka ner huvudet i något, 
exempelvis en kasse, kan först 
kännas läskigt. Att ta det stegvis 
är lösningen.

Att ta sig upp på en sten 
kräver både balans och mod 
av en liten valp. Guida upp 
och belöna för väl utfört 
uppdrag!

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
Vid fem månaders ålder går valpar in i den 
andra rädsle-utvecklingsfasen, ”spökåldern”. 
Undvik miljöträning och nervkittlande aktivering 
under veckorna spökåldern varar, i denna fas har 
nämligen valpar extra lätt att befästa rädslor.
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Nu när sommaren är här kan ett utomhuscafé bjuda på bra miljöträning.

Valpar bjussar gärna på spontana pussar. 
Mjukosttricket gör att du kan briljera med 
att få en puss på beställning.

Puss på dig
Ett urgulligt trick! Slå dig ner bredvid din valp, 
sätt en klick mjukost på kinden i en pekande 
rörelse. Låt valpen slicka av den. När du känner en 
kall nos mot din kind passar du på att säga ”Puss”. 
Repetera, pausa och repetera. När hunden förstått 
att du är en vandrande mjukosttub är det dags 
att ändra på den saken. Sätt dig på huk, peka på 
din kind och säg ”Puss”, invänta en nosdutt eller 
en Tjuren Ferdinand-kyss och beröm och belöna 
genom att låta valpen slicka gott ur mjukosttuben 
som du kvickt halar fram ur din ficka. Med träning 
får du ett givet partytrick

Tänk på att det kan kännas okej för din yngling 
att agera på detta vis med dig, inte nödvändigtvis 
med främlingar eller bekanta. Envisas inte med 
att din valp ska pussa var och varannan besökare. 
Risken är att din hund kommer närmare någon 
än vad hen egentligen är bekväm med om 
belöningen är en hög drivkraft. Sådant kan sluta 
illa. Pussas gör man med dem man litar på.

Café-träning
Pandemin må hålla oss i hårda klor 
än, men valpar behöver miljötränas 
och socialiseras oavsett världsläget. 
Isolera inte dig och din valp i överdrift. 
En osocialiserad valp som även går bet 
på miljöträning kan utveckla livslånga 
problembeteenden, bli otrygga och 
stressade som vuxna.

Även i coronatider behöver en valp 
socialiseras. Ta hänsyn till rådande 
rekommendationer, hitta ställen där det går 
att hålla avstånd.

GÖR SÅ HÄR:
Håll hårt i restriktionerna, sprita 
händerna och håll avstånd. Välj 
ett hundvänligt café. Sök på 
tamedhunden.se eller strosa in på 
närmsta Espresso House som alltid 
håller portarna öppna för fyrbenta. 
Beställ och sätt dig till ro, lägg ner 
en pläd åt hunden snett bakom 

dig, sätt fram ett beskyddande 
ben som barriär mot omvärlden. 
Ge valpen ett tuggben och njut av 
kaffet. Återkom!

Regelbundenhet är avgörande 
för att valpen ska vänja sig vid 
miljön; dofterna, ljuden och 
synintrycken. Testa fyra gånger 

och se din valp utvecklas med 
tiden. Om din hund är blyg så låt 
inte folk hälsa. I dessa tider håller 
vi alla avstånd, så din valp har stor 
chans att få vara ifred. Att din hund 
känner sig trygg är avgörande för 
en positiv utveckling.

27

28



”Fot”, ”Nära”, ”Bredvid”… kärt barn har många namn och innebär att hunden går bredvid din vänstra sida.

Gå nära
Att valpen kan gå nära på given signal är användbart i trånga passager, vid 
snäva möten eller i folktäta situationer. Det handlar om din hunds säkerhet.

”Fot”, ”Nära”, ”Bredvid”… kärt barn har många namn och innebär att 
hunden går bredvid din vänstra sida, gärna med sin skuldra eller hals i 
höjd med ditt ben.

En lätt fysisk kontakt är bra då hunden känner dina rörelseskiftningar 
och lättare kan följa dig när du gör helt om, svänger vänster, höger eller 
stannar.

GÖR SÅ HÄR:
Momentet kräver fokus och koncentration, något valpar har lite av.  
Så börja lättsamt.

Ha valpen framför dig och visa din belöning, håll den sedan bakom 
ryggen. Beröm och belöna så fort valpen tittar på dig. Repetera tills 
beteendet utförs målmedvetet. Avancera genom att backa några 
steg så att din valp följer dig, belöna för följsamheten och fokus. Vänd 
sedan om, var beredd om din valp dyker upp vid din vänstra sida. Om 
så belöna rikligt, vid din vänstra sida! Det är där du vill ha hunden. Om 
valpen dyker upp någon annanstans, testa igen. Låt jycken lista ut vad 
som ger utdelning, då sätter sig insikten på djupet. Om du hjälper till, 
visar och pekar för mycket får du en mängd ”hjälper” att vänja hunden 
av med. Låt istället din valp testa sig fram och få chansen till djupare 
förståelse.

Nästa steg är befästa positionen hårt. Nöt vänster sida, lägg på svängar 
åt höger och vänster, tydliga, lätta svängar till en början. Fortsätt att 
berömma och belöna rikligt när din valp bibehåller positionen, var 
noggrann med din belöningsplacering. Leverera gott/leksak på ett sätt 
som gynnar hundens position. Lägg på små störningar redan nu, klappa 
om din valp medan han/hon går vid sidan, faller jycken ur positionen 
så börjar du om. Störningar ska vara så milda att hunden bara blir lätt 
distraherad utan att tappa bort sig helt.

När din valp utan tvekan och med stor beslutsamhet håller sin 
position är det dags att lägga på signalen. Säg ”Fot” eller ”Nära” när 
hunden går i rätt position, repetera innan du låter signalen förekomma 
fotgåendet. Ni är nu redo att försöka er på aningen längre sträckor. Håll 
er träning lättsam och kul! Skippa prestige och krav. Låt valpen jaga 
ikapp din vänstra sida och överösas med gott och lek, invänta att valpen 
intar vänsterposition innan matskålen ställs ner. En ypperligt bra start 
på ett fotgående!

Beröm och 
belöna för att 
befästa hundens 
position vid din 
vänstra sida.
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Prova Härliga HundProva Härliga Hund

Inspireras och läs om roliga aktiviteter du och din hund kan göra tillsammans, 
modern träning, hälsa, senaste nytt både när det gäller prylar och forskning. 

E-tidning och tidningsarkivet med tidigare nummer ingår.
Härliga Hund - av hundägare, för hundägare!

• Nyheter
• Inspiration
• Aktiviteter
• Hundskolor
• Tips & Trix

Beställ
redan idag

  50%
RABATT

Erbjudandet gäller i 10 dagar och endast nya prenumeranter i Sverige. Prenumerationen upphör automatiskt efter periodens slut. Svenska Media i Ljusdal AB 
lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna förmånliga erbjudanden om egna och andras produkter. Genom att fylla i dina uppgifter 
samtycker du med Svenska Media i Ljusdal AB:s policy. Läs mer på: www.svenskamedia.se/policy

3 nr.......................... 119 kr
6 nr........................  237 kr

Beställ snabbt och enkelt på 
svenskamedia.se/hund50 

För personlig service ring 08-128 326 10 och 
uppge kod 194 för 6 nr eller 193 för 3 nr.

 

– direkt i brevlådan


