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Inlärning av omvänt lockande och frisignal 

 

Omvänt lockande innebär att jag genom godbitar, leksaker eller dylikt försöker locka hunden 

att bryta position, men belönar när den istället väljer att hålla den. Jag lär in det genom att 

hålla en knuten hand med godbitar framför hunden och låter den försöka komma åt godbitarna 

utan att lyckas. Den får krafsa med tassarna, nafsa, slicka hur mycket den vill, för mig är det 

bara en fördel om hundarna är ihärdiga i sina försök att komma åt godbitarna, det visar ju att 

de kan jobba uthålligt och pröva olika beteenden för att komma åt sina belöningar!  

 

När hunden så att säga "ger upp" och drar sig ifrån den knutna handen öppnar jag handen. Om 

hunden då försöker sno åt sig godbitarna stänger jag handen igen och låter hunden fortsätta 

försöka komma åt godbitarna. Så fort den drar sig undan öppnar jag handen igen. När handen 

är öppen tar jag en godbit från den och ger till hunden med den andra handen. Om hunden 

försöker tjuva åt sig godbiten åker den tillbaka i handen och handen stängs igen. Ganska snart 

kommer hundarna på att det enda sättet att komma närmare godbitarna är att dra sig undan 

från dem. Det kan ta en bra stund innan man kommer så långt att hunden faktiskt får en godbit 

i munnen, men även att se och ha kontroll över godbitarna är förstärkande för de flesta 

hundar, så varje gång jag öppnar handen blir hundens beteende förstärkt.  

 

Jag börjar ganska snart jobba med hunden i olika positioner. Sitt brukar vara en bra position 

att börja i eftersom ligg brukar bli för enkelt och stå alldeles för svårt, men det där kommer 

alltså an på vilken hund man har. Med alla mina hundar har jag börjat i sitt. Jag låter hunden 

bjuda på sitt och så fort den satt sig öppnas handen. Skulle hunden bryta positionen och 

försöka komma åt godbitarna stängs handen igen. När hunden sitter utan att försöka sno åt sig 

godbitarna ur min öppna hand tar jag en av godbitarna och ger den till hunden med den andra 

handen. Så försöker jag locka hunden att t.ex. ställa sig upp med hjälp av godbitshanden och 

belönar när hunden väljer att sitta kvar. Reser hunden på sig stänger jag handen och låter 

hunden bjuda på sitt igen. 

 

Jag lär också hundarna en signal som betyder att de ska bryta positionen, en frisignal. När jag 

gett ett par godbitar i position ställer jag mig helt stilla en bit ifrån hunden, säger "fri", har is i 

magen och väntar tills hunden bryter positionen. I början kan det ta väldigt lång tid innan den 

vågar bryta positionen eftersom jag hittills bara belönat den för att inte göra det. I de 
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situationerna står jag bara stilla och väntar tills den reser sig/förflyttar sig. Det är viktigt att 

inte hjälpa hunden att bryta position, genom att ge flera upprepande kommandon eller 

gestikulera med armar och kropp, för då kommer det antagligen ta ännu längre tid innan den 

lär sig lyssna på frisignalen (och istället bara uppmärksamma min kroppsrörelse). Det här är 

också olika från hund till hund hur lätt dem har, en hund som är duktig på att hålla positionen 

ger jag fler belöningar för att bryta på fri, och tvärtom. 


