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Stort set alle hundetrænere anvender positiv forstærk-
ning som metode, men hvad er positiv forstærkning i 
grunden. Positiv træning er ikke eksakt videnskab. Det er 
begreb som ofte mistolkes af hundeejere der ikke forstår 
filosofien fuldt ud. Begrebet ”positiv træning” henviser 
jeg til mange filosofier, teknikker og tilgange til den styr-
ke der er i at forstærke en ønsket adfærd hos sin hund.

Men er det så simpelt, at man bare kan ignorere det uønskede 
og belønne det vi ønsker? Ja det er det helt sikkert et pænt 
stykke hen ad veje.

De fire søjler i positiv træning

1: Brug positiv forstærkning

2: Ingen brug af trusler, fysisk straf eller frygt

3: Forstå begrebet dominans

4: Se verden fra hundens perspektiv

Tilsammen udgør disse 4 „søjler” konceptet om positiv 

POSITIV TRÆNING
Denne artikel er en blanding af mine egne erfaringer, blandet med den måde Victoria Stilwell forklare metoden, nemlig 
ud fra de fire søjler til positiv indlæring.

træning. For at få succes med positiv forstærkning, skal alle 
4 søjler være på plads. Får du styr på begreberne, vil du til 
gengæld opbygge et livslangt forhold til din hund, som bygger 
på gensidig tillid og respekt.

1: Brug af positiv forstærkning
Anvendelse af positiv forstærkning når du træner din hund, 
er anerkendt af stort set alle hundeadfærdsforskere. Det be-
tragtes som den mest effektive og især humane metode til at 
opnå hurtige resultater med din hundetræning.

Kort sagt betyder positiv forstærkning, at du belønner 
adfærd du kan lide. Gør du det, er der meget større chance 
for at hunden vil gentage den adfærd, for at opnå belønnin-
gen. Men positiv forstærkning er også uløseligt forbundet med 
negativ adfærd mod hunden fra den der træner. Det kan være 
ved at fjerne eller tilbageholde noget hunden gerne vil have. 

Når jeg ofte anbefaler at ignorere hunden, ved indlæring, 
så er det jo en negativ adfærd, set fra hundens side. Den vil 
søge at få opmærksomhed, gøre alt for at få den godbid man 
holder tilbage, hoppe op eller tigge ved bordet og den får intet 
ud af det, den bliver ignoreret. 

I kampen for at få den opmærksomhed, vil den gøre alt 
muligt. Den vil gø, hoppe op, pive og gøre sig til. Vi holder 
fast i den negative adfærd mod hunden, og til sidst vil hunden 
måske sætte sig ned. Er det den ønskede adfærd fra hunden, 
så skifter vil til positiv forstærkning og belønner straks. Hunde 
gør kun hvad der kan betale sig, og snart vil den kun tilbyde 
den ønskede adfærd.

Nogle gammeldags trænere synes denne form for træning 
er svaghed og mangel på lederskab. Sandheden er bare at 
trænere der bruger positiv forstærkning opnår et tillidsforhold 
til hunden, som man slet ikke opnår ved fysisk straf og råben 
og skrigen. Den leder som er i stand til at træne sin hund 
uden brug af magt, får de hurtigste resultater og den mest 
harmoniske familiehund.

2: Undgå strafmetoder
Der er evidens for at anvendelse af konfronterende og 
straffende træningsmetoder, ikke virker på lang sigt. 

Jeg kan huske den første gang jeg mødte op på DCH 
træningspladsen i Lindholm i 1987. Der var al træning fysisk 
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afstraffelse for det vi ikke ønskede. Kom hunden lidt foran ved 
lineføring, skulle man rykke hårdt i linen, så det virkeligt gjorde 
ondt på hunden. Filosofien var at så ville hunden gå pænt, for 
at undgå smerte. Jeg opnåede da gode resultater, hunden blev 
dygtig og jeg fortsatte med den træningsmetode, fordi det var 
sådan man trænede hund dengang.

I dag kan jeg jo se, at det var en dårlig måde at træne på. 
Jeg så jo stærke hunde tage kampen op, og nærmest blev 
mere aggressive af den hårde behandling. Det var jo et ret 
simpelt koncept, men som hundeejer skal man bare huske, at 
bekæmper man ild med ild, så vil branden blusse op og nogen 
vil brænde sig.

Moderne adfærdsforskning peger væk fra tvangstræning, 
men helt ærligt, så behøver jeg ikke læse videnskabelige 

tidsskrifter for at forstå, at det er mere humant at belønne end 
det er at straffe.

Når jeg ser trænere, som f.eks. Cesar Millan, sparke hunden 
i ribbenene eller anvende elektrisk stød for at tvinge en anden 
adfærd frem, og samtidig påstå, at det ikke er skadeligt for hun-
den, så bliver jeg så rasende.

Der er forskellige niveauer af straf, og det skal jo være op 
til den enkelte, hvor langt man vil gå. Straf er også at råbe af 
sin hund, eller ruske. De fleste hundeejere vil heldigvis undgå 
at gøre noget der kan få sin hund til at føle smerte eller frygt, 
uanset hvor minimal den straf vil være – og det er godt, for så 
får vi søde loyale familiehunde.

3: Forståelse af dominans.
Der er mange der misforstår begrebet dominans eller domi-
nerende adfærd blandt hunde. Nogle gange kan det være den 
største hindring i forhold til at udvikle sunde og funktionelle 
forhold til vores familiehund. 

Har du været i hundeskoven om mødt hundeejere sige ”han 
har godt af at blive sat på plads”, når to hunde er uenige. Eller 
”Kenzo er en alfa-han”. Måske har du også hørt, eller praktisere 
selv, at du skal være konsekvens ved hunden, for den skal bare 
vide, at du er leder af flokken, og hunden er nederst i hierarkiet?

Hunde har forskelligt sind, og nogle ”fylder” mere end andre, 
fordi de har fået lov til at fylde af ejeren. Den lille hvalp har sin 
egen personlighed, men præger vi den rigtigt fra den første dag 
i familien, så vil den aldrig forsøge at dominere blandt menne-
sker. Det er meget meget sjældent at hunde forsøger at hæve 
dominans over for familien den bor hos. Hvis det sker, så er det 
med 99% sikkerhed familiens måde at håndtere hunden på, der 
er skyld i det. Det er vigtigt at forstå dette for at få den virkelige 
styrke frem i positiv træning. Det vigtigt at forstå, at dominans 

Positiv træning, hvor du belønner for ønsket adfærd, giver op-
mærksomme hunde, som helsker at være sammen med dig, og 
bare venter på det næste spændende i skal lave sammen.
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og ressourceforsvar skal trænes væk lige fra hvalpen kan gå 
rundt, 3-4 uger gammel. Det er en forpligtelse opdrætter har, og 
det er en forpligtelse hvalpekøber har. Ikke ved at sige FY eller 
NEJ, men ved at bruge positiv træning, og tilbyde noget bedre, 
med større værdi for det ønskede adfærd. 

Får en hund succes med en dominerede og truende adfærd, 
så fører det kun til tristhed og frustration over samværet med sin 
familiehund. Hunde der ikke fungerer i familien, er ikke dårlige 
eller dumme hunde, de er bare havnet i den forkerte familie.

Hvert år aflives der så mange familiehunde af den grund, 
men der findes ikke dumme hunde, der findes kun uheldige 
familier, som ikke forstår hundens signaler og den elementære 
træning og opdragelse.

for at være dum, men fordi det skal undersøges, præcis som 
barnet. Hunden bruger altså de tilgængelige sanser, og sanser 
er tæt knyttet til følelser. Den eneste måde hund kan lære på, er 
ved at bruge sine tilgængelige sanser. Derfor skal vi tage bestik 
af disse sanser i al træning.

Du skal lære at tale ”hundesprog” og ikke omvendt. Det er 
ikke muligt for hunden at tale Dansk. Hvis du sætter dig ind i 
hundens sprog, så vil det blive let for dig at træne hunden, fordi 
du kan se om den forstår dig, om den vil lege om den skal lave 
bummelum om den er træt eller opmærksom. 

4: Forstå hundens perspektiv
Du kan ikke opbygge et stærkt bånd med din hund, medmindre 
du virkelig forstår, hvordan en hund opfatter verden omkring 
den. For at opnå det, skal du sætte dig ind i hundens kro-
pssprog, og forstå den måde hunden sanser verden på.

Når din hvalp er 8 uger gammel, skal du prøve at sammen-
ligne med et barn på 2 år. Barnet oplever verden ved at stikke 
hænderne i alt muligt, putte en regnorm ind i munden, mærke 
og føle og udforske. 

Det gør en hvalp også. Den er bare lidt handikappet, for den 
har ingen hænder, så den må putte alt i munden for at undersø-
ge. Hive trådene ud af gulvtæppet eller gnave i dørkarmen. Ikke 

Mange hunde mistrives fordi den familie de er havnet i ikke ev-
ner at opdrage. Som hundeejer skal man lære at forstå hunden. 
En hund gør aldrig noget forkert, den evne har den ikke.

Sally havde fundet en pude i sofaen og leget med den, for at 
sige det rent ud - hun havde dræbt sit bytte. Fik hun ballade da 
jeg kom hjem - nej det gjorde hun ikke, for hun aner ikke det 
hun har gjort er forkert i en menneskeverden. 

Hunden kan dog lære lidt af vores adfærd, den læser også 
vores kropssprog, og ved præcis hvornår vi tager gå-tur-sko 
på, dækker bord, skal ud og køre osv. De billeder lærer vores 
hunde hurtigt, så hunden er skam opmærksom på vores reak-
tionsmønster også.

Vi har haft tamme hunde i tusinder af år, og det er vores 
ansvar som hundeejere, at give vores familiehund selvtillid 
og værktøjer så de kan trives og begå sig i vores underlige 
menneskeverden.

Konklusion
Der er mange forskellige teknikker til positiv indlæring. Nogle 
kalder det positiv forstærkning eller belønningsbaseret træning. 
Uanset hvad man kalder det, så bygger det på en fælles tro på, 
at det er mest humant at belønne den adfærd du ønsker, fordi 
det vil få hunden til at gøre det igen. 

Tilsvarende hvis du omdirigerer eller ignorere en adfærd, så 
er det mest sandsynligt at forekomsten af den adfærd vil falde 
eller helt stoppe. 

En kombination af negativ reaktion (ignorere eller omdiri-
gere) og positiv forstærkning er vejen frem. Du skal også have 
den klokkeklare holdning, at hunde ikke er ulve, der prøver at 
dominere os for at opnå status som ”tophund”, og derfor aldrig 
skal trænes med dominans baserede træningsteknikker. 

Gør du som beskrevet i denne artikel, så har du ganske 
enkelt opskriften på positiv træning.
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