Nyt til Politihund – Kend dine evner
-under indlæringsprincipperne efter side 17.

Uønsket adfærd.
Selvkontrol

Ved indlæring må man ikke afstraffe sin hund. Dette gælder alle simple
indlæringsprincipper/konsekvenser.

5+ sek.
Men må man så straffe sin hund ved uønsket adfærd. Umiddelbart vil
mange hundeførere sige ja.
Andre forsøger sig med at afhjælpe uønsket adfærd ved at lave en
indlæring, men ingen af delene lykkes rigtigt – tingene tager så lang tid, at
mange opgiver.
Men hvorfor lykkes det ikke.
Se nedenstående tegning:

Hvad er rigtigt og hvad
er forkert.
Hvad er selvkontrol og
hvad er indlæring

Den højre grønne side er indlæring.
Den venstre gule side er uønsket adfærd.
Hvis der ikke er nogen uønsket adfærd og ingen indlæring, så er viseren
knækket og begge hænger ned på 0%. (hunden sover!)
Indlæring

Ved indlæringen benytter man sig af de 0,84 sek. til belønningstidspunkt
og indlæringen stiger dejligt hurtigt fra 1% op mod de 100%. Ingen
problem.

Uønsket adfærd

Ved uønsket adfærd starter viseren højt i procentsatsen – måske 90.
Man skal altså slukke/fjerne for adfærden i stedet for at hæve den.
Hver gang hunden går i uønsket adfærd, og hundeføreren starter
”ændringen” under en eller anden form, så opstår der problemer så som
hævet driftleje – stress – adrenalin eller cortisol udladning – og så
videre……
Man kan sige, at indlæringspilen stadig hænger på 0 % og derfor ingen
indlæring.
Fællers for al uønsket adfærd er, at man vil have hunden til at blive passiv
i den givne situation. Ikke underdanig eller trykket, hvilket sagtens kan
lade sig gøre.

Man skal altså bringe hunden over i passivitet og efter passiviteten er
indtrådt skal man vente i 5+ sekunder (over 5 sek. og helst med halen helt i
helt ro).
Derved er hunden blevet sig ”selv” og indlæringspilen stiger dejligt
hurtigt.
Nogle eksempler:
Hunden, der trækker sin fører under lufteturen. Man standser op indtil
hunden ikke trækker mere – og går så videre, men umiddelbart efter
trækker hunden igen. ”Aflæringen” af den uønskede adfærd går langsomt.
Hvis man nu står helt stille i 5+ efter hunden er ophørt med sit træk, se så
sker der noget i ”aflæringen”. En godbid er også godt.
Hunden, der gør i bilen uden egentlig årsag. Der råbes nej/føj, men
hunden bliver bare ved med at gø.
Gå til hunden – sæt jer med åben låge - giv den et fysisk kram - hunden
tier stille og efter 5 + sekunder gives en godbid. Hunden roses/indlærer og
lagrer det, den har gjort de sidste par sekunder, hvilket var at tie stille. Ja,
så enkelt er det!
Hunden, der ikke vil slippe et ærme.
Glem figuranten – få hunden i passivitet med stillestående hale – hunden
slipper ærmet - vent de 5+ sek. og ros hunden både med sekundær og
primærforstærker.
Nu lærer hunde at slippe – høre efter!
Hunden, der udviser artsaggression. Over i passivitet med stillestående
hale og vent i 5+ sek. Så virker det……
Generelt – jo højere driftleje, jo længere tid tager det – JA!
Så måske skulle man tænke på at sænke driftlejet under ”aflæringen” af
den uønskede adfærd.

