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d Generelle Informationer omkring Klikker

Klikkeren er et godt hjælpemiddel, til opdragelsen og uddannel-
sen af dit dyr. Træningen med klikkeren kan gennemføres uanset 
dyrets alder; det fungerer i hvalpe alderen, som også ved 
udvoksede dyr.  
For at opnå optimale resultater ved træningen med klikkeren, er 
det essentielt at klikke på det rette tidspunkt.

Hvordan lærer dyr

Dyr lærer ved at afprøve og gennem øjeblikkelig belønning eller 
forbud, som følger deres adfærd. Belønninger eller forbud med få 
sekunders forskel, kan dyret ikke forstå, selvom der kun er en kort 
tidsinterval mellem dyrets aktion og dyreholderens reaktion. Du 
burde også være bevidst omkring, at - også hvis hunden er løbet 
væk – den opfatter legen med en anden hund som belønning. 
Derfor er det vigtigt at du undgår uønsket adfærd, det vil sige 
adfærd som du ikke ønsker. Hunden lærer i stedet for trinvist et 
alternativ adfærd af dig. Eksempel: Hvis en anden hund nærmer 
sig, skal hunden kigge på dig, inden du tillader legen – eller også 
går videre. En hund som i flere år selv måtte træffe beslutninger 
omkring, hvornår den løber til en anden hund for at lege, kan – 
med tilsvarende træning – lære en anden opførsel. Vigtigt ved 
opdragelsen er, at starten af den ønskede opførsel belønnes i det 
rigtige øjeblik og til dette formål har du nu en klikker.  



Klikkertræningens princip 

Forstil dig, at du er i følgende situation: En person viser dig en 
500 kr. seddel og siger: ”Gå med mig til markedspladsen og du 
må ikke lade sedlen komme ud af syne. Hvis vi er ankommet til 
markedspladsen, tilhører pengene dig.” Du beslutter at deltage 
og får pengene som belønning ved markedspladsen. 
Forstil dig nu, at du igen står ved udgangspunktet. Ville du kunne 
finde vejen til markedspladsen igen? Nej. Du kiggede hele tiden 
på sedlen og lod ikke mærke til, hvordan du nåede frem til 
markedspladsen. 
Hvis derimod en person havde sagt, at du ville få 500 kr. ved 
markedspladsen så snart du er nået frem, inden det første forsøg, 
ville du havde været lige så motiveret til at gå afsted. Måske ville 
du fare vild et par gange, men i slutningen ville du stadig være 
ankommet til markedspladsen – og ville være i stand til at finde 
vejen igen.
Det er klikkertræningens princip. Dyret lærer at arbejde sig frem 
til en øvelse. Herigennem bliver øvelsen forståeligt og dyret kan 
gentage den. 

Jackpot

Klikker er som at spille Lotto. Dyret ved ikke, om det har Jackpot, 
næste gang. Det kan være en meget stor portion af yndlingsgod-
bidderne eller en fyldt foderskål, en god leg eller en ekstra 
kæleenhed – Jackpot er det som dyret holder allermest af. Jackpot 
er vigtigt, for at klikkeren bliver ved med at være interessant for 
dyret. Vælg den omhyggeligt, det vil sige ca. ved hvert tredivte 
”klik!”.



Sådan fungerer det

„klik!“ betyder følgende for dit dyr: ”Det som du gør lige nu, 
syntes jeg godt om. Du må stoppe nu og få en godbid.”. Først skal 
dyret lære, hvad ”klik!” betyder. Det eneste du behøver, er 
yndlingsgodbidder der er skåret i små (ærtestore) stykker, en 
klikker og din hund.  

Vælg en rolig omgivelse for den første enhed, dvs. hellere 
indenfor i forhold til udenfor. For at sikre, at dyret ikke bliver 
forskrækket af klikkeren, bør du i starten udelukkende klikke i 
bukselommen eller vikle et håndklæde omkring hånden som du 
holder klikkeren i. 
1. Øvelse: Tryk en gang klikkeren, tag en godbid og giv den til 
dyret. Gentag denne procedure 10 – 20 gange. Udlad at sige 
noget imens. Hvis din hund f.eks. gøer eller springer op ad dig, 
ignoreres dette. Prøver hunden på at stjæle foderet, skal du 
forhindre dette. Øvelsen bør gentages dagen efter. Nu bør dyret 
have forstået, at ethvert ”klik!” udløser foder. Den indtil videre 
betydningsløse lyd fra klikkeren, får nu en ny betydning, med et 
løfte om foder, for dit dyr. 

Denne rækkefølge skal altid overholdes: „klik!“, hånd til 
foderet, foder til dyret. Tryk aldrig på klikkeren, for at fange 
dyrets opmærksomhed eller for at kalde på det. 

Nu skal dyret lære, at den selv kan udløse et ”klik!” vha. dets 
adfærd. Det lærer at være opmærksom på, hvad der behager dig.  



Starten af træningen

Særdeles egnet som første øvelse er „Watch me!” eller ”kig!”. 
Dyret lærer at give dig den fulde opmærksomhed, ved at kigge 
dig i ansigtet. Senere kan du fange dyrets opmærksomhed vha. 
denne øvelse til enhver en tid.  
Dette fungerer udelukkende, hvis „Watch me!” øvelsen virkelig 
sidder på dyrets rygmarv. Tag din hund i snor, for at forhindre, at 
den går tabt. Hold linen løst i hånden eller stil en fod på enden af 
den. Put foderet i lommen eller placer det udenfor hundens 
rækkevidde bag ved dig.   

1. „Watch me“ 

Nu gælder det om at være 
toldmodig. Din hund vil nu 
komme til at lære, at kigge dig i 
ansigtet uden at du snakker til 
den. I starten vil hunden med 
sikkerhed kigge væk fra dig. Ved 
enhver bevægelse af hundens 
hoved mod dig, signaliserer du 
vha. kilikkeren at hunden er på 
den rigtige vej: Hund bevæger 
hovedet, ”klik!”, foder. Afgræns 
mindre delmål, så har dig og din 
hund flere succesoplevelser. Jo 
nemmere det er for hunden at 
opnå delmålene, jo sjovere vil 
hunden syntes at træningen er.    



Du må ikke forvente for meget af hunden. Derfor bør du til hver 
træning kun øve et enkelt led fra hele øvelseskæden. Det vil sige: 
Ved første træning er det målet, at hunden bevæger hovedet. 
Denne Enhed bør gentages 10 – 15 gange. Herefter er målet lidt 
sværere: Hunden skal se på dig, før der kommer et ”klik!” og en 
godbid. Hvis denne øvelse blev gentaget flere gange, kan du igen 
øge sværhedsgraden: Din hund kommer et skridt i din retning og 
kigger dig i øjnene. Der følger et ”klik!” og en godbid. 

Træningsenheden bør ikke være længere end 3 minutter og kun 
en gang dagligt; hvis det er muligt ikke umiddelbart efter et 
måltid. Den fyldte madskål efter det sidste ”klik!” fra en 
træningsenhed – i stedet for en enkelt godbid – kan være en 
Jackpot. 

Kommando

I første omgangen er hunden nød til at beherske øvelsen, inden 
den får en betegnelse. Indtil videre har hunden lært at kigge på 
dig, så snart du har startet træningsenheden. Hvis du er sikker på, 
at hunden har forstået, at den skal kigge på dig og derfor gør det 
gentagende gange, øger du distraherende faktorer. Gentag 
øvelsen i haven, på en gåtur og til sidst også når andre hunde er 
tilstede. OBS: Hvis din hund skulle blive distraheret for meget og 
ikke længere kigge på dig, går du et skridt tilbage og træner med 
mindre distraherende faktorer. Så snart din hund også mestrer 
øvelsen i en meget distraherende omgivelser, kan du fortsætte 
med at bygge ovenpå. Du trykker ikke klikkeren længere for hver 
gang hunden kigger på dig, men efter hver anden gang, som det 
næste efter hver tredje gang, efter hver fjerde og herefter igen 
efter hver gang. Varier hyppigheden. Først efter hunden kan 
gennemføre med forskellige forstyrrelser og med variabel 
forstærkning, kan du tilføje et navn til øvelsen. Du fortæller 
hunden, hvad det som den hele tiden udfører egentlig heder. Hvis 
hunden kigger på dig igen, siger du kommandoen (f.eks. ”Watch 
me!” eller ”kig!”), så trykker du på klikkeren og giver en godbid. 



Senere vil øvelsen også fungere uden foder

Efter du har øvet kommandoen, behøver du ikke klikkeren 
længere – for denne øvelse. Nu kan du fremkalde den ønskede 
adfærd vha. kommandoen – uden ”klik!” og uden godbid. Hvis du 
senere skulle bruge klikkeren til denne øvelse, husk at der følger 
en godbid efter hvert ”klik!”. 

Selvfølgelig skal dette gentages mange gange, inden du kan gå ud 
fra at hunden har koblet øvelsen med kommandoen. Fordi 
hunden selv er kommet frem til øvelsens indhold, i det den først 
blev bekræftet i at dreje hovedet, for derefter at kigge dig i 
ansigtet, er øvelsen godt etableret og vil kunne udføre den på 
kommando. 



2. „Gå-ved-fod“  

Hvis din hun trækker i linen på gå turen, kan du lære den at gå i 
slap line. Også denne øvelse inddeles i mindre delmål. 
Hvis din hund begynder at trække, bliver du bare stående og 
venter. Din hund vil kigge forundret på dig, i det øjeblik følger 
”klik!” og en godbid. Din hund har nu lagt mærke til, at der er en 
person i den anden ende af linen. Hver gang linen bliver stram 
igen, bliver du stående. Når det er gentaget nogle gange, er det 
ikke længere nok at hunden kigger på dig og et delmål er opnået. 
Det næste ”klik!” får hunden først, hvis hunden drejer kroppen. 
Efter dette delmål, skal hunden lave et skridt i din retning, før 
den får et ”klik!” og en godbid. 
Efter nogle øvelsesenheder går din hund i løs line. Fra nu af, får 
hunden udelukkende når den går ved siden af dig. Helt perfekt er 
”Gå-ved-fod” øvelsen, så snart din hund kigger opmærksomt op 
på dig. 



3. „Dæk“  

En anden vigtig øvelse er, at lægge sig ned på kommando. Gem 
et par godbidder under din flade hånd. Din hund vil sikkert 
syntes, at det er interessant. For at kigge på hånden får hunden 
det første ”klik!”. Herefter løfter du hånden, således at hunden 
kan få øje på og spise foderet. Du forstætter med nye godbidder 
under din hånd. Nu er hunden nød til at beskæftige sig nærmere 
med din hånd, for at der følger et ”klik!” og foder. I den næste 
øvelsesenhed sætter hunden sig og graver med poten efter 
foderet. Det er to vigtige delmål på vejen til „dæk!“. Mens 
hunden prøver at få fat i foderet med poten, trækker du hånden 
et stykke hen i mod dig. Din hund vil følge hånden med poten og 
ligger næsten: ”klik!” og godbid følger. Hvis der ikke følger flere 
”klik!”, er din hund nød til at afprøve noget nyt. Den vil lægge sig 
ned. Perfekt! 



Efter nogle gentagelser er det ikke længere nødvendigt at have 
foder under hånden. Din flad hånd signaliserer hunden, at den 
skal lægge sig ned. I enhver ny enhed holder du hånden lidt 
længere fra jorden og du kan introducere kommandoen ”dæk!”. 



4. „Her“   

For øvelsen ”her!” har du brug for en line der er 8 – 10 meter lang. 
Det ville være godt, hvis denne øvelse foregik i distraherende 
omgivelser. Så snart din hund kigger på dig, følger et ”klik!” og en 
godbid. 



Senere vil der først komme et ”klik!” så snart hunden laver et 
skridt i din retning. I hver følgende øvelsesenhed skal hunden 
komme tættere og tættere imod dig indtil hunden sidder 
opmærksom foran dig. Ved denne øvelse er et ”løb!” den Jackpot, 
som er bedst egnet.



5. „Apport!“

Et godt trick, som også kan være gavnlig, er at hunden kan bringe 
forskellige genstande. Hunden kan lære at apportere telefonen 
eller dine sutsko på kommando. Man starter med at klikke ethvert 
interesse i f.eks. linen. Senere skal hunden tage linen op, hvis den 
vil arbejde sig frem til godbidden. I en senere øvelsesenhed, bør 
hunden komme et stykke imod dig, med linen i snuden. Apporte-
ringen er perfekt, så snart hunden kommer helt hen til dig med 
linen.



Trænings principper 

Herunder finder du de enkelte skridt, på vejen med klikkeren, for 
at træne hunden i den adfærd du ønsker.

1. Overvej hvad hunden skal lære.
2. Øvelsen deles op i små delmål.
3. I en øvelsesenhed, bør man maksimalt arbejde sig frem til 
 et delmål. 
4. Glem ikke, at give en Jackpot i ny og næ. Træningen skal 
 være sjovt. 
5. Sørg for at muligheden for at blive distraheret bliver større   
 med tiden. 
6. Gå over til variabel bekræftelse. 
7. Introducer et kommando.  

Vi ønsker dig en effektiv træning med masser af glæde og succes. 
Vær opmærksom på, at lave mindre delmål for at opnå det 
ønskede endelige mål. På den måde opdrager du dyret legende 
og forholdet bliver dybere.


