AKTIVERA

”Vi pratar för mycket
och gör för lite”

Bli en

hundmagnet!
Har du en hund som inte lyssnar och
som inte kommer när du ropar? Sluta
prata så mycket och gör dig mystisk
och spännande i stället. Då får du en
hund som hellre håller sig nära dig än
drar i väg på egna äventyr.
TEXT & FOTO IRMI PERSSON
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et är lätt att bli en trist och
tråkig tjatmoster i hundens
ögon. Särskilt när den har
lämnat valpstadiet och börjar
blir vuxen.
– Vi är bra på att jobba med
kroppsspråk, lek och belöning
när hunden är liten. Men allt
eftersom vi lär den ord förskjuter vi vårt sätt att kommunicera
till att prata allt mer, vi drar in
belöningar för att vi tycker att
hunden ska ”kunna” saker och
vi leker mindre. Vi blir helt enkelt
tråkigare och det gör hunden
mindre intresserad av oss, säger

hundkonsulten Eva Bodfäldt.
Här gäller det att bryta ett
oönskat beteende, inte först och
främst hos hunden utan hos
oss själva. Börja med att tänka
efter hur du gjorde med hunden
när den var valp: hur lekte och
kommunicerade ni? Och vem är
det egentligen som bestämmer
över vila, aktivitet och uppbrott när ni är ute tillsammans?
Enligt Eva ser många hundägare bara rumpan på sin hund
under större delen av promenaden. Stämmer det på dig och
din hund också gäller det att

5 ROLIGA LEKAR MED MAGNETEFFEKT
1Skattjägaren
Den här leken stärker hundens
intresse och förtroende för dig. Du
”hittar” nämligen mat eller godis lite
här och var på promenaden. ”Toppen”, tycker förstås hunden, ”den där
människan ﬁxar käk, bäst att hålla sig
i närheten”.

SAMARBETE. Jobba tillsammans
med hunden så ser den dig som en
resurs.

HAR INLÄRNING
SOM SPECIALITET
Namn: Eva Bodfäldt.
Yrke: Hundkonsult med
inriktning på inlärningspsykologi och samspelet mellan
människa och hund. Är även
författare till hundboken
Kontaktkontraktet.
Hund: Labradoren Zakk, 3 år.

fundera ut hur du ska göra för
att få hunden att söka sig mot
dig i stället.
– En bra början är att gå en
promenad där man inte säger
något annat än lekfulla ljud och
berömmande ord för att hunden tar kontakt, inte för att få
kontakt. Det är vårt tempo och
förändringar av riktningar som
gör att hunden väljer att följa oss.
Vi människor kacklar ofta för
mycket och producerar för lite,
vi behöver vara mer kreativa och
fantasifulla för att hunden ska
dras till oss, säger Eva. ■

GÖR SÅ HÄR:
Väck hundens intresse genom
att vara lite hemlig och mystisk. Gör
till exempel ett köttbullsträd (eller
en godissten, leverpastejbuske eller
korvstubbe, låt fantasin ﬂöda).
Eva smyger fram till en tall och
börjar pilla in små matbitar under
barken samtidigt som hon ”pratar”
med trädet. Hon bryr sig inte om
Zakk som för tillfället har annat för
sig en bit bort. Snart lyfter han på
huvudet och kommer travande. Klart
man undrar varför matte är så intresserad av det där skumma trädet!
– När maten är gömd låtsas jag
som om det regnar. Tjoa och hoppa
inte, det ska vara lite mystiskt. Rikta
din entusiasm mot det du vill att
hunden ska vara intresserad av och
inte mot hunden.
När Zakk kommer fram till trädet
och sätter framtassarna mot stammen för att undersöka vad det är Eva
håller på med stannar hon kvar och
fortsätter krafsa fram mat. Hund och
människa jobbar tillsammans.
– Magneteﬀekten här kommer
när hunden hittat köttbullen, då fattar den att det är du som leder skattjakten och blir mer uppmärksam på
dig. Och tänk på att det inte behöver
ﬁnnas köttbullar i alla träd, när den
inte hittar något kommer den att
vända sig till dig. Då belönar du att
den söker kontakt genom beröm, lek
och byte av riktning. Variera belöning från ett mjukt uppmuntrande
VÄND
Bra till gasen i botten.
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SPÄNNANDE. Att leta efter mat på ett
oväntat ställe tycker alla hundar är kul.

FORTS

T

AKTIVERA
BUUUU! Busa och lek
mycket, då får du en
hund som vill följa dig.

2 Monstret
Göm dig och dyk upp som gubben i
lådan när hunden är på väg att hitta
dig. Busa lite och göm dig igen. Det
här är en kul och spännande lek som
väcker hunden och får den att koncentrera sig på dig. Funkar både ute
och inne.
GÖR SÅ HÄR:
Lägg dig i bakhåll, till exempel
bakom en sten eller ett träd. Är ni
inomhus kanske du hittar ett bra
gömställe bakom soﬀan eller runt
ett hörn. Låt sedan hunden leta efter
dig. Hoppa fram och ropa ”BUUU!”.
Använd kroppen och spela gärna
över, det ska vara stora gester.
– Zakk älskar när vi smyger på
varandra på det här sättet, säger Eva
och smyger i väg och ställer sig bakom en tall. Inom några sekunder är
Zakk med på noterna och rusar mot
trädet med lätta steg och förväntan
i blicken. När han är nästan framme
kastar sig Eva fram med uppspärrade
ögon och vevande ”monsterarmar”.
Jättekul, tycker Zakk, och börjar jaga
matte runt tallstammen.

3 Fegisen
Slå två ﬂugor i en smäll. Med
fegis-leken får du hunden att
ta kontakt och att gladeligen
lämna ifrån sig föremål.
LOSS. Ett smart sätt
att få en hund att
frivilligt släppa ifrån
sig saker är att låtsas
inte vilja ha dem.
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GÖR SÅ HÄR:
När hunden kommer sättande
med en leksak i munnen ska du inte
försöka ta den. Var i stället ”rädd” för
leksaken.
Än en gång får Zakk hjälpa till att
demonstrera. Han skuttar glatt fram
mot sin matte med en liten Kong på
ett rep mellan käftarna.
– Nej, usch, hjälp, fy vad äcklig, ta bort
den där slemmiga saken! piper Eva
samtidigt som hon håller upp händerna mot bröstet och drar sig bakåt.
Så där håller hon på ett tag,
sedan vänder hon ryggen till bara för
att i nästa sekund försöka mota bort
Zakk med händerna.
Resultatet?
Hunden gör allt för att försöka
trycka in leksaken i Evas händer.
– Gör så här så får du en hund som
vill komma med och släppa ifrån sig
föremål.

4 Indianen
Byt plötsligt riktning och smyg i
väg bort från hunden. Då är det den
som måste träna uppmärksamhet
och som får hålla reda på dig och inte
tvärtom.
GÖR SÅ HÄR:
Se till att det inte ﬁnns traﬁk eller
annat som är farligt för hunden i
närheten. När hunden är på väg
att passera dig släpper du plötsligt
kopplet (om hunden har ett sådant),
tvärvänder och går åt andra hållet.
– Bestäm dig för en radie du vill
att hunden ska hålla sig inom. När
den närmar sig gränsen, ropa inte
på den. Byt riktning i stället. Då blir
hunden mer motiverad att komma,
förklarar Eva.

Att göra en indian i ett akut läge,
när hunden till exempel har fullt fokus
på en mötande hund eller har satt i
väg för att jaga rådjur är inte så lyckat.
Gör i stället övningen då och då när
läget är lugnt och du har kontroll.
Fungerar det ändå inte? Det kan,
tyvärr, bero på att hunden inte tycker
att du är så kul.
– Bästa sättet att få den att vilja
följa dig är att vara dess lekkamrat.
Titta på belöningskorgen: beröm
eller en köttbulle räcker kanske inte.
Belöningen kan vara att ni busar
och leker en stund. Då gör ni något
tillsammans.
Magneteﬀekten i den här övningen består i att hunden lär sig att
komma in bakom dig och ta kontakt
spontant.
– Här handlar det om att vara
oförutsägbar, är vi indianer får vi
också hundar som vill samarbeta.
Träna det här med unghunden och
framåt, i olika miljöer. Ser du till
exempel något långt borta som
intresserar hunden men bedömer att
den inte kommer våga dra i väg efter
det, gör en indian!
Du kan göra övningen ännu
roligare genom att låtsas trilla eller
bli jätterädd och springa bort från
hunden när den närmar sig dig.

5 Snasktruten
Det här är egentligen ingen egen
övning, utan något du kan
använda dig av när
du ska belöna hunden med godis.
Det uppmuntrar
hunden att ta
kontakt.
GÖR SÅ HÄR:
Håll godbiten
i munnen eller
mycket nära ansiktet
om du föredrar det.
Se till att hunden
måste få närkontakt
med dig för att få
tag i den. Spela lite
lagom svår, vrid bort
ansiktet eller handen
innan du låter hunden
få godiset.
– Dessutom, glöm inte
att ge hunden godis när den
viftar på svansen och visar glädje
och engagemang mot dig. Det är
viktigare än att ge godis för att hunden sitter på kommando.

NÄRKONTAKT. Låt gärna
hunden få sin godisbelöning
från din mun.

ÖVERRASKA. Släpp plötsligt kopplet och tvärvänd.
Då blir hunden antagligen
fundersam och söker
kontakt med dig.

”Bästa sättet att få hunden
att vilja följa dig är att
vara dess lekkamrat”
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