Har du blivit intresserad av klickerträning?
Grattis! Du har valt att aktivera din hund på ett mycket bra sätt. Hunden får
mental stimulans och blir harmoniskt lycklig och lydig!

I detta häftet tar jag upp de flesta frågor som en klickertränare kan
behöva känna till.
Jag har också noggrant beskrivit hur man ”klickar in” sin hund, dvs hur
man lär hunden associera klickljudet med en belöning. I slutet följer
några enkla grundövningar som du kan göra.
Häftet används som kurslitteratur hos Bonizas Hundskola där vi tränar
med klicker på alla kurserna. Är du intresserad utav att gå någon kurs
eller vad Bonizas Hundskola har för övrigt utbud är du välkommen att
besöka hemsidan. Har du frågor kan du också maila eller ringa.

Lycka till med träningen!

Monica Ottosson / Bonizas Hundskola

Kontaktinformation:
Bonizas Hundskola
Monica Ottosson Lic. och dipl. Hundinstruktör
Ljushem 3
241 92 Eslöv
telefon: 0413-60151 (vardagar kl 10.00 – 16.00)
(övrig tid lämna meddelande på telefonsvararen så ringer jag upp så fort jag
kan.)
Mobiltelefon: 0733 – 50 98 50
Email: info@bonizashundskola.se
Hemsida: www.bonizashundskola.se
IMMI:s branschorganistation: http://www.immi.nu
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Klicker:
boxklicker

Klickerträning = Shaping (från engelska) = Formning.
Idéen är att djuret lär sig att koppla ihop ett specifikt ljud med en
välbehagskänsla. Ljudet används sedan som belöning då ditt djur visar initiativ
mot en önskad handling eller utför hela moment. Oftast följs ljudet utav en
godisbit. Det är viktigt att ljudet låter lika varje gång. Man kan använda en
klicker eller en visselpipa.

i-klicker

Shaping är en ren inlärning utan inblandning av relationer inom flocken eller
andra sekundära förhållanden.
Att föraren t ex har för hård resp. mjuk röst, är för dominant osv behöver inte
påverka hunden i en ny inlärningssituation. Inte heller om föraren är för otydlig
och inte kan ta befälet över hunden.
Man kan använda klicker till all träning bl a:
• Lydnad
• Agility
• Träning av servicehundar
• Cirkuskonster
• Specialsök
• Aktivering
• Freestyle
Klickerträning är en operant inlärningsmetod, dvs hunden är själv aktivt
sökande efter rätt lösning. Denna metod används av de vilda djuren. En
handling som lönar sig upprepar man. Hunden väljer alltså själv det nya
beteendet. Hunden minns, precis som vi människor, bättre hur man utför en
syssla om man får göra den på eget initiativ än om man blir dirigerad av andra.
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Ett exempel:
Jag har köpt en ny video. Jag ska programmera den och plockar fram
instruktionsboken för att läsa hur jag ska gå tillväga. Jag följer instruktionerna
och gör programmeringen. Nästa gång jag ska programmera videon får jag
plocka fram instruktionsboken igen för jag har inte själv varit delaktig i
inlärningen. Om jag istället provar mig fram och löser problemet på det sättet
behöver jag ingen instruktionsbok nästa gång heller. Jag har själv varit delaktig
i inlärningen och kommer ihåg hur jag gjorde förra gången.

Viktigt att komma ihåg vid klickerträning.
• Man lär in beteendet innan man lägger på kommando.
• Alltid ge godis efter klick även om man klickat fel.
• Forma beteendet för att slutligen nå mål – börja i liten skala och öka på
kraven.
• Klickern används INTE som inkallningssignal men däremot ypperlig som
belöning när hunden reagerar på ”hitkommandot”.
• Godis ska bestå utav det bästa ätbara hunden vet, alltid! Klicket ska vara
så attraktivt att hunden inte kan motstå godbiten.

Chia övar inkallning

Att korrigera hunden när man tränar operant, dvs hunden tänker själv ut det
rätta beteendet, är absolut förbjudet, dvs att säga ”nej” är inte tillåtet. Det gör att
hunden vågar prova sig fram till rätt handling. Om hunden själv får arbeta och
prova sig fram blir träningen mer lustfylld.
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Fördelar med att träna med klickern är:
• Att man inte behöver vara så snabb med godis. Det kan stanna kvar i
fickan.
• Man kan belöna i exakt rätt ögonblick
• Förstärker rätt beteende istället för att korrigera
• Minskar risken för att hunden fastnar i onödiga hjälper
• Hunden tycker det är kul att träna.
• Belöningsljudet är mycket mera distinkt och annorlunda än det talande
ordet. Det kan inte sammanblandas med annat (jämför ”Det är bra,
duktig flicka” med idag blir det bra väder eller ännu värre, till hunden
ilsket, ”Nu är det BRA!”)
• Man kan korrigera och ta bort fel beteende utan att använda hårda ord
eller hårda tag.
• Klicket tänder hunden i uppmärksamhet och får den att förstå vad vi vill.
Klickern når sin begränsning när man t ex vill träna bort sådant som är
självförstärkande, dvs jaktbeteende. Då, när hunden far iväg efter en hare eller
ett rådjur är inte klickern mycket värd.
Jämför med att träna bort utfall och skällande mot andra hundar; En hund med
sådant beteende har oftast rädslor bakom, och den använder utfallen som ett sätt
att lösa ett problem. Då är det lättare att bjuda den ett alternativt sätt att reagera
med hjälp av klickerträning.

Chia övar apportering

Hur går klickerträning till?
När man klickertränar belönar man endast de beteende som är i rätt riktning mot
målet som hunden erbjuder. När man ska lära in t ex en ny cirkuskonst sätter
man sig ner och funderar på vad är målet, hur ser beteendet ut som man vill ha
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fram, osv? Därefter gör man upp många små delmål som leder hunden till
slutmålet. Man klickar för ett beteende tills man ser att hunden förstått att just
det beteendet ger belöning och då ökar man kriterierna. Vi tar ett exempel där
man ska lära hunden att apportera. Tänk på att det är mycket viktigt att du hela
tiden har din blick riktad mot målet – apportbocken, för din blick riktar alltid
hundens intresse.
1. Man lägger fram en apportbock på golvet och klickar när hunden tittar
mot apportbocken. Detta gör man ända tills man ser att hunden förstått att titta på apportbocken ger belöning. Då slutar man att klicka för just
det beteendet och ökar kriterierna.
2. Nu vill man att hunden ska gå fram och nosa på apportbocken och
klickar bara för det beteendet. Det tar en stund innan hunden kommer på
vad den ska göra. Den kommer att titta mot apportbocken ett par gånger
men eftersom det inte kommer någon belöning börjar den bli nyfiken på
den där grejen på golvet och går fram och luktar på den. Klick och
belöning. Nu har man ökat kriterierna och klickar för detta beteende tills
man ser att hunden förstått - att lukta ger belöning. Nu ökar man åter
kriterierna…
3. Nu vill man att hunden ska bita tag om apportbocken. Hunden kommer
fortsätta att lukta på apportbocken, men eftersom det inte ger belöning
börjar den prova andra beteenden och har man tur provar den att bita om
apportbocken. Klick och belöning! Fortsätter tills hunden förstått och
ökar sen kriterierna…
4. Nu vill man att hunden ska bita tag och lyfta apportbocken…
5. Hunden ska lyfta, hålla kvar och släppa i min hand för det är så
avlämnandet går till. Man ser till att hjälpa till med att hålla min hand
under munnen på hunden och när apportbocken hamnar i min hand blir
det klick, inte annars.

Bonzo och Chia i lektagen
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Nu har man lärt in den första delen till apportering. Härefter kommer det till att
hunden ska kunna sitta medan man lägger ut/kastar ut apportbocken, hämta på
kommando, sätta sig på vänster sida innan den avlämnar osv. Detta lägger man
på efterhand när hunden är redo.
När man tränar hunden operant måste man ha i huvudet att det inte är alltid man
kan följa kriterierna som ovan utan ibland måste man hoppa lite mellan de olika
stegen. Om man ökar kriteriet och hunden inte erbjuder något nytt beteende
inom 15-20 sekunder måste man gå tillbaka i kriterierna och ge ett par klick till
för det förra beteendet. Man måste hela tiden se till att behålla hundens intresse.
Ibland kan det vara så att man har varit för otydlig, har för dålig timing med
klickern osv. Får man inte hunden till att utföra det man vill och som hunden är
fysiskt kapabel till måste man ta mig en funderare för då är det oftast man själv
som gör fel.

Chia

Man kan dock också använda klickern när man tränar sk”traditionell” träning,
dvs när hunden kan utföra ett beteende på kommando och man vill korrigera
den eller snabba upp den. Då säger man kommandot och hunden får bara klick
när den gör rätt.
Ett exempel: Man vill att hunden ska sitta rakt vid vänster sida. Då går man ett
par steg fram, sätter hunden och klickar bara vid de tillfällen som den sätter sig
rakt. Det gör att hunden kommer att välja den raka sittningen framför den sneda
för det är bara den raka som ger välbehag för hunden. De felaktiga sittningarna
ignoreras och man gör då en utsläckning på dem beteenden.
När man tränar t ex ”sitt kvar” belönar man med hjälp utav klickern när man har
lämnat hunden och precis innan man går tillbaka till den. Ger godis gör man
först när man åter står bredvid hunden och när hunden får godiset får den också
signalen att nu är övningen slut. Anledningen till att man klickar när man är
”ute” är för att man ska belöna hunden för rätt beteende och ”Sitt kvar” betyder
att hunden ska sitta kvar när man gått ifrån den då måste man också klicka för
just det beteendet.
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Det beteende man belönar är just det beteendet man får!
Glöm aldrig detta.
När man tränar sin hund med hjälp utav klicker ska man se klickern ungefär
som en kamera. För att fånga just det man vill ha på bild är det viktigt att man
trycker ner avtryckaren i just rätt ögonblick. Vill man ha en bild på min hund
precis när den sätter sig ner måste man trycka på avtryckaren precis innan den
doppar rumpan i marken, samma sak är det med klickern. Tar man foto när
hunden sitter ner blir det just en sittande hund man fångar på bild och samma
visa med klickern. Tänk på vilket beteende du vill fånga och klicka för just det.

Emelie och Peo klickertränar

Det finns 4 sätt att träna med hjälp utav klickern.
1. ”Dubbelförstärkning”
Det beteende man klickar för blir förstärkt, men det sker också en inlärning
mellan klicket och att man ger godiset. Tex om du klickar för sitt och ger godis
medan hunden sitter har du egentligen förstärkt både sitt och sitt kvar (med en
godis). Om hunden reser sig efter klicket och får godiset så har du förstärkt både
sitt och resa sig. Det är inget fel med det, men det kan vara en fördel att
förstärka tex sitt-sitt kvar för de beteenden där man senare ska lära in att hålla
positionen lite längre (sitt, ligg, stå, utgångställning). Dessutom är det lättare att
få aktiva hundar som tex gärna fuskar med att lägga ned armbågarna vid
läggande (eller sätta ned rumpan vid sitt = Birk J) att göra det ordentligt om de
får godiset medan de ligger kvar med armbågarna i marken. Man lär in detta
genom att vara väldigt snabb med att ge godiset i rätt position i början.
2. Belöna så att hunden är i rätt position för att göra en ny repetition.
Detta är egentligen det motsatta mot punkt 1. Om man vill göra många snabba
repetitioner av en övning så kan det vara en fördel att ge godiset så att hunden
lämnar den position man klickat för. Tex vid sitt så kastar man godiset så att
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hunden måste resa sig, eller som när vi har tränat att gå i lådan, trampa på
musmatta osv. Detta gör att man slipper locka hunden ur position efter varje
belöning och den är istället direkt redo att göra om det som belönades.
3. Riktningsförväntan
Beteendet vi belönar kan påverkas av varifrån belöningen kommer ifrån. Om
hunden ständigt går 10-15 cm för långt bak i fotgåendet – prova tex att belöna
med höger hand från höger ficka eller med en boll framåt tex. Detta får hunden
att i alla fall ibland dra sig mer framåt under fotgåendet och man har en
möjlighet att börja klicka för rätt position. Men detta skall inte överanvändas,
använd det inte som ett sätt att locka hunden rätt om den inte är i närheten av rätt
position utan enbart som finslipning av något som redan fungerar. När hunden
kan beteendet ska det inte spela någon roll varifrån belöningen kommer för att
den ska göra rätt.
4. För att göra det lättare att sätta på ett led till i beteendet.
Tex vid hopp över hinder i lydnadstävling där hunden första ska hoppa över
framåt, vända sig och sitta och därefter hoppa tillbaka. Första delen i beteendet
är hopp framåt, vända, sitta = klick. Då kan man låta hunden komma tillbaka till
föraren (över hindret) och hämta godiset. Den här varianten skall inte heller
överanvändas eftersom den också lätt blir lockning av hunden.

Chia, intränad på ställande med hjälp av klickern.

Hur länge kan man träna åt gången?
När man börjar klickerträna en valp eller ovan hund kan man bara hålla på 5-10
min/träningstillfälle men man kan träna många gånger under dagen. Hunden
blir väldigt fort mentalt trött i början men efterhand som hunden blir
”klickervan” kan man utöka träningstiden. En klickervan hund kan träna mellan
30-60 min/träningstillfälle. Men man måste se till att hålla upp intresset med
gott godis och intressant och givande träning.
Äldre hundar och hundar som är mycket ovana att initiativ, såsom hårt
lydnadstränade hundar, har svårare för att förstå vad som förväntas av dem i
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operant träning. Beväpna dig då med stort tålamod, jobba en liten stund i taget
och ge små vinkar om vad du vill. Man kan också behöva ”klicka upp” hunden.
Se sid 9.
Arbeta med ett moment i taget. Blanda inte förväntningar på olika handlingar
som du vill att hunden ska göra – då förvirrar du den bara. Lär först in ett
beteende innan du påbörjar något nytt.
Kommando
• Kommandot läggs på först när beteendet är helt befäst.
• Kommandot läggs på precis när hunden börjar utföra beteendet.
• Upprepa många gånger och klicka efter varje lyckad gång.
• När hunden vant sig vid kommandoordet bestämmer du själv när
momentet skall utföras och klickar inte längre när hunden utför momentet
utan kommando. = Hunden lär sig att den bara får lönen när den blivit
ombedd att handla.

Det attraktiva som ska kopplas till klicket.
Det skall vara mycket gott godis (köttbullar, korv, blodpudding eller liknande)
som ges i mycket små bitar. Så små att hunden inte blir mätt efter en stunds
träning.
Godiset bör varieras så hunden inte riktigt vet vad som väntar. Dessutom skall
man ge olika mycket, så att en extra bra prestation ger extra mycket gott.
Kom ihåg att ätande ger mycket lugnande effekt vilket man bör ta med i
planeringen. Tänk också på att du använder mjukt godis så hunden inte tar
onödig tid med att tugga.
Det går också att klicka in hunden med annan lustfylld sysselsättning. Om man
använder lek som koppling till klickerljudet skall man vara medveten om att
ljudet kommer att höja stressnivån hos hunden samt att det är besvärligare att
följa upp klickandet under fortsatt träning. Det är inte nödvändigt att alltid låta
klicket följas av godis eller lek, men man bör inte heller riskera att förväntan
hos hunden falnar.

Chillie och matte tränar freestyle
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Varför klick om man ändå följer upp med godis?
Framför allt för att klicket kommer mycket mer precist, vid exakt rätt
ögonblick, än vad godis eller annan belöning kan göra. Dessutom störs då inte
heller hunden av frestelsen godis som primär belöning. Den reagerar också
starkare på klicket än på godis, om man präglat in det förstnämnda rätt.
Belöna med eller utan klicker?
Låt säga att jag ska träna in beteendet att gå "Fot". Vid första exemplet säger vi
att jag INTE använder klicker vid träningen. Jag sätter godis i min egen mun för
att locka upp blicken till mitt ansikte. Hunden gör rätt och jag spottar ut godiset
för att belöna. Hunden tar godiset på marken eller från min hand. Vad händer?
Jo i det ögonblicket som hunden får godis i munnen får den en välbehagskänsla
i kroppen som gör att hunden väljer att göra om beteendet. När kom
välbehagskänslan? Jo, när hunden tog godiset på marken eller från handen
vilket gör att det är just det beteendet som hunden väljer att göra om... att ha
nosen i backen eller vid min hand.
Om jag använder klicker istället... Jag har ju skapat en välbehagskänsla hos
hunden när den hör klickljudet eftersom jag har klickat in hunden. Jag har godis
i min mun för att locka upp blicken. Hunden gör rätt, jag klickar och därefter
spottar ut godiset. Hunden tar godiset på marken eller från handen. När skapade
jag välbehagskänslan som gör att hunden gör om beteendet? Jo, när jag
klickade! Godiset på marken är bara en bonus. Alltså väljer hunden att hålla
kontakt med mig under gång för det var det som skapade välbehagskänslan.

Amanda och Laban tränar fot
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Låt hunden ta paus under träning.
Det är viktigt att man låter hunden ta korta pauser när den själv vill under
träningstillfället. Hunden måste koncentrera sig oerhört vid denna typ utav
träning (gör hunden mentalt trött) och därför är pauserna så viktiga. Du
bestämmer dock hur lång pausen ska vara. När hunden tagit en paus brukar den
göra ett stort framsteg när den åter börjar jobba. Enkelt kan man förklara det
med att hunden ”sorterar in det den lärt sig i rätt fack i hjärnan” vilket gör att
hunden behöver pauserna för att förstå.

Chia och kompis tar pause

Med rätt träning kommer du att få en hund som lär sig mycket på kort tid och
som kommer att älska att träna! Dessutom kommer den att tycka ännu mer om
dig än förut för att du bjuder den på ett så inspirerande sätt att arbeta!
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Klicka in hunden!
För att få hunden till att associera klickljudet med något gott att äta = belöning,
måste man ”klicka in hunden”. Gör detta när hunden är hungrig för bäst
resultat!
Tänk också på att du börjar lugnt för att kontrollera att hunden inte blir rädd för
ljudet. När du gör inklickning första gången gör du enligt följande:
Gör första inklickningstillfället utomhus!
1) Klicka de 3 första gångerna med handen i fickan så att ljudet dämpas.
2) Klicka nästa 3 gånger med handen bakom ryggen.
3) Nu har du klickern framme om inte hunden reagerat något negativt på ljudet.
Har hunden visat någon negativ reaktion fortsätter du ett tag till enligt punkt 1
och 2 tills du känner att hunden har accepterat ljudet.
Gör enligt följande när du klickar in hunden:
Klick + godis, 20 gång, 3 gånger om dagen.
Upprepa i 3 dagar.
Lägg 20 mycket små och mycket goda godisbitar i handen vid varje
inklickningstillfälle. Se till att ha hunden hos dig men bry dig inte om vad den
gör. Klicka och mata direkt efter klick tills de 20 godisbitarna är slut. Lägg
undan klickern och ta inte fram den förrän det är dags för nästa
inklickningstillfälle.
När du gör inklickningen är det viktigt att du varierar inklickningsplatserna från
gång till gång. T ex ett inklickningstillfälle i köket, nästa tillfälle på gräsmattan
osv. Det är också viktigt att du rör dig runt och inte står/sitter på samma plats
när du klickar. Om du står still på samma plats kommer hunden att sitta ner och
bli ”matad” vilket gör att hunden lär in att man ska t ex sitta vid klickljud.
Klickljudet blir då detsamma som ett kommando för sitt och det vill vi ju inte
ha för då får man en hund som sätter sig direkt man klickar och det fungerar
inte vid inlärning utav de olika beteenden.
På dag 4 testar du om hunden är ”inklickad” genom att klicka när hunden är
ouppmärksam och se om den börjar ”tigga”.
JA = Hunden är inklickad och du kan börja använda redskapet.
NEJ = Hunden har inte förstått och du får ”klicka in den” ytterligare 3 dagar.
Tag gärna ännu godare godis.
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Godisautomat eller inte???
Man har gjort en undersökning om skillnaden i inlärning om man
använder godis som belöning eller bara ”klapp o kel”.
Här visas resultatet och därav använder man godis som belöning på mina kurser
och till min egna hundar. Vill man använda sig utav annan belöningsform är det
dock helt ok. Man har mina rekommendationer men man bestämmer själv hur
man vill belöna.

Resultat.

Alltid godis vid inlärning, sen då och då
Då och då godis vid inlärning och framöver
Alltid godis vid inlärning och även när hunden kan
momentet.(ökar snabbt, förlorar snabbt effekt)
Aldrig godis, dvs belöning endast genom ”klapp o kel”.
Tid

När jag tränar hund har jag en tanke i huvudet, godiset är en lön för ett gott
samarbete. Om jag arbetar på ett företag och får en klapp på axeln som lön kan
jag inte överleva. Jag behöver pengar för att kunna överleva. Hunden kan inte
överleva av endast min kärlek och omsorg utan måste ha mat. Mat är alltså
överlevnad för hunden. Båda behöver vi lön för ett bra samarbete och båda
behöver vi något i lön som gagnar vår överlevnad. Pengar för människan och
mat för hunden. Om hunden har ett gott samarbete med mig och utför det jag
önskar får den också en god och värdefull lön. Jag ser alltså inte godis som
någon muta.

Birgitta delar ut ”lön” till sin hund.
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Det är viktigt att man kommer ihåg att man använder godis och klicker alltid
endast under inlärning av ett nytt beteende, annars blir man lätt en
”godisautomat”. När man tränar finns det därför några viktiga punkter att ha i
minnet:
1. Alltid godis (och klicker) vid inlärning av ett nytt beteende.
2. När hunden kan utföra beteendet på kommando ger man oregelbunden
belöning, dvs godis (och ev. klicker) då och då för att hålla motivationen
uppe.
3. Varierande belöning är också viktig. När hunden kan utföra önskat
beteende var man vill och när man vill belönar man på olika sätt: Ibland
rösten, klapp och kel, godis, leksak, kamptrasa, boll, pinne, bus och stoj
osv. Mycket viktigt för att hålla motivationen uppe och risken att man
blir godisautomat är väldigt liten.
4. Man måste också kunna begära flera beteenden för en belöning, dvs
hunden ska ge mig ett sitt, ett ligg och sitt igen för att få t ex en godisbit.
5. Avståndsbelöning är också viktigt. Man ska kunna lägga bollen en bit
bort och när vi tränat klart önskade moment belönar man med att hunden
får springa iväg och hämta bollen, mycket viktigt om man ska kunna
tävla med sin hund.

Man har t o m klickat in hönor med mycket gott resultat.
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Viktigt att komma ihåg vid klickerträning
• Man lär in beteendet innan man lägger på kommando
• Alltid ge godis efter klick även om man klickat fel.
• Forma beteendet för att slutligen nå mål – börja i liten skala och öka på
kraven.
• Godis ska bestå utav det bästa ätbara hunden vet, alltid! Klicket ska vara
så attraktivt att hunden inte kan motstå godbiten.
• Tänk på varifrån du ger belöningen efter klick då hunden gör en
beteendekedja och vänder sig dit den förväntar sig att belöningen
kommer från, dvs belöningsförväntan.
ex. Människa: klick – matte stoppar handen i höger ficka – tar upp godis
– ger hunden med höger hand =
Hund: klick – titta på mattes högra ficka – se på högra handen – vända
mig mot handen, ev ta ett steg fram för att nå tidigare – matas.

Bonzo
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Här följer lite övningar som du kan börja med när du ”klickat in” din hund
enligt instruktionerna på sid. 7.

Övning 1
Klicka hunden till att erbjuda olika beteende.
När man har klickat in hunden måste man få den att förstå att det lönar sig att
erbjuda olika beteende. Att hunden erbjuder olika beteende som vi sen kan
fånga är ett måste för att få klickerträning till att fungera. Denna övning är
också mycket bra att ta till om man har en hund som är väldigt osäker eller som
inte är van vid att träna med att ”tänka själv”. Hundar som är vana vid att bli
”styrda” väntar oftast på att föraren ska be den utföra olika beteenden och är
van vid att bli korrigerad så fort den försöker tänka själv. En sådan hund måste
man ”klicka upp” så att den förstår att det är ok att själv prova sig fram till vad
som är rätt. Detta ger enormt självförtroende för en osäker hund.
Ha klicker och godis i handen och var beredd att klicka och bjuda så fort
hunden gör någonting. Det spelar ingen roll vad den gör, bara den gör något.
Klicka för olika beteenden under någon minut och avsluta med en liten enkel
övning som hunden redan kan.
Gör om detta 3 gånger under en till två dagar.
Nu har du ”klickat upp” hunden och kan fortsätta på nästa övning.
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Övning 2
Sitt - grund

Detta är en operant övning som lär hunden kommandot SITT från grunden.
Hunden måste själv tänka ut vad den ska göra och blir belönad för rätt beteende
i exakt rätt stund med hjälp utav klickern. Hunden kommer att tycka det är
roligt att sitta och gör det gärna utav egen fri vilja och för att den tjänar på det.

Var tyst men ha kontakt med hunden. Visa att du har godis i handen och håll
handen hängande framför dig. Bara vänta på att hunden sätter sig ner. Precis när
hunden doppar rumpan i marken klickar du. Ge godis direkt. Hunden sätter sig
normalt ganska fort eftersom det är ett naturligt tiggbeteende.
När du ser att hunden förstått vilket beteende du vill att den ska utföra är det
dags att lägga på kommando. Precis när du ser att hunden är på väg att sätta sig
ger du kommandot och fortsätter att klicka så fort den doppat rumpan i marken.
Nu är det dags att lära hunden grunden till att sitta kvar. Ge kommandot och
vänta någon sekund innan du klickar och bjuder godis. Förläng tiden som
hunden ska sitta för att få ett klick efterhand som hunden är mogen.

Chia
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Övning 3
Ligg – grund
Ännu en operant övning där vi lär hunden kommandot LIGG med hjälp utav
klickern och en godbit.

Visa hunden att du har godis i handen. Var tyst och ha kontakt med hunden.
Börja klicka på att hunden bara tittar neråt. När hunden förstått att det ger
belöning klickar du inte förrän hunden tittar ljupare neråt osv tills hunden
lägger sig ner. Du får absolut inte locka ner hunden eller säga något kommando.
Tappar hunden intresset har du inte tillräckligt attraktivt godis! Direkt när
hunden lägger sig ner klickar du och ger en super-jackpott! Ge direkt godis
nerifrån eftersom det är ett markbundet beteende. Res hunden upp så fort den
fått godiset med ett sittupp-kommando.
När du ser att hunden förstått vilket beteende du vill att den ska utföra är det
dags att lägga på kommando. Precis när du ser att hunden är på väg att lägga sig
ger du kommandot och fortsätter att klicka så fort den doppat magen i marken.
Nu är det dags att lära hunden grunden till att ligga kvar. Ge kommandot och
vänta någon sekund innan du klickar och bjuder godis. Förläng tiden som
hunden ska ligga för att få ett klick efterhand som hunden är mogen.

Bonzo
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Övning 4
Kontakt
Kontakt är det viktigaste man kan träna in på sin hund. Utan kontakt fungerar
inte heller annan träning. Utan kontakt ”rymmer” hunden när den är lös osv.
Det är viktigt att man tränar in kontakten på rätt sätt, dvs via operant inlärning
(hunden finner själv lösningen på problemet).
Vi väljer här att ha godiset inom kontaktzonen för att underlätta för hunden.
Automatiskt kommer den att titta åt det ställe där godiset kommer från.

Nedan följer instruktioner på hur du går tillväga.
1. Bestäm dig för vad du tycker är kontakt. Man rekommenderar
ögonkontakt då man fort ser om hunden får annat än en själv i tankarna.
Tycker man det är obehagligt att hunden ska titta en i ögonen kan man
välja annat kontaktställe. Gör upp en osynlig korridor framför dig som
löper från golv till tak. Korridoren ska vara ca 1 meter bred. Ha hunden i
din närhet utan att ge den några kommandon. Den får själv välja om den
vill sitta, ligga, stå bakom eller framför dig osv. Ladda upp med ca 20
godisbitar, mycket små och mycket goda. Sätt en godisbit i munnen (om
du väljer att ha ögonkontakt, annars i handen vid det utvalda
kontaktstället) och stå tyst och invänta att hunden tittar åt dig inom
korridoren. Direkt klickar du och spottar ut godisbiten mot hunden, gör
om osv…tills godiset är slut. Träna detta tills hunden lätt tar kontakt
inom kontaktstället, då går du vidare till steg 2. Ställ inga krav på hunden
och ge inga kommando.

2. Nu gör du den osynliga korridoren mindre. Du gör en tavelram runt ditt
kontaktställe. Gör som ovan och sätt en godisbit i munnen men klicka
inte förrän hunden fäster blicken inom tavelramen. Direkt klickar du då
och spottar ut godiset. När hunden förstår vad den gör (du ser att den lätt
tar kontakt och direkt börjar tigga) går du vidare till steg 3.
3. Gör som steg 2 och håll godis vid kontaktstället. Nu är det dags att ställa
lite krav på hunden, den ska nu ge direkt kontakt (den osynliga
korridoren och tavelramen är borta), dvs titta dig i ögonen om det är
ögonkontakt du vill ha. Klicka då direkt och spotta ut godis.
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4. Nu håller du godiset i handen och bara inväntar att hunden ska ge dig
kontakt. Klicka och ge hunden godis från handen.
5. Träna steg 4 i så många olika miljöer du kan hitta och under så många
olika störningar som möjligt.
Nu är kontaktövningen klar och du kan vid kursstart träna vidare med
kontaktövningar för att öka på inlärning.
Gör alla stegen 20 gånger / träningstillfälle för att få bästa effekt. Tänk också på
att välja det bästa godis hunden vet. Tänk också på att hela tiden vara helt tyst.

Bozzanova håller kontakt med matte.

Lycka till med träningen!
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Boktips!

Det är bra att läsa många böcker i ämnet klicker. Här kommer lite boktips.
Klickerträning för din hund
Morten Egvedt & Cecilie Køste, ISBN-13 978-82-92178-23-8
I denna bok kan du läsa om hur klickern fungerar och även
få många praktiska tips hur du lär in vardagslydnaden
med hjälp utav klickern.
Din hund, en lydig hund
Anders Hallgren, ISBN 91-89090-42-X
En liten pocketbok som är skriven på ett väldigt lättförstått
sätt. Den går igenom hur klickern fungerar väldigt utförligt.

Klick & Trick
Deborah Jones, ISBN 91-973079-3-9
Även denna bok beskriver klickern på ett utmärkt sätt.
Den innehåller också en hel del tips på övningar, cirkuskonster mm.

Click for joy
Melissa C. Alexander, ISBN 1-890948-12-8
En bok som är på engelska. Trots engelskan är den ganska lätt
att förstå. Den beskriver klickerträning på ett utmärkt sätt
och talar även om hur man ska träna bort div. problembeteende.
Aktivering, Smart lek med din hund
Nina Roegner o Alexandra Kamis, ISBN 91-518-4377-3
En bok som innehåller massor utav aktiveringstips såsom
öppna en pedalhink mm. Alla övningar har pedagogiska
illustrationer och du kan med hjälp av symboler lätt orientera dig till den
kunskapsnivå som passar er.
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