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”Hundträning består 10 % av att lära in nya beteenden,  

resterande 90 % består i att få hunden i en sinnesstämning där den vill lära sig”  
– Jane Killion 

Referenser 

Så för att du nu ska kunna kontrollera det jag påstår finns här lite referenser för den som är 

intresserad av att "forska vidare": 

Specialpedagogik, lärarförbundet, Både människor och djur har medfödda program för 

inlärning | Specialpedagogik (lararen.se) 

Behavioristiskt perspektiv - Lätt att lära (lattattlara.com) 

Böcker (utan någon särskild ordning) 

Den missförstådda hunden - Per Jensen 

Hundars språk och tankar - Per Jensen 

Hur smart är din hund? Praktiska övningar att göra hemma - Per Jensen 

Behavioral biology of dogs - Per Jensen 

Lexikon i hundspråk: Lär dig tolka din hunds signaler - Anders Hallgren 

Alfasyndromet: Om ledarskap och rangordning hos hundar - Anders Hallgren 

Etik och etologi: För ett lyckligt hundliv - Anders Hallgren 

Den gamla hunden - Anders Hallgren 

Hundars och vargars beteende: Myter och fakta - Freddie Worm Christiansen 

Skjut inte hunden! En bok om operant inlärning i vardagen - Karen Pryor 

Vägen till djurets inre - Karen Pryor 

Hundens beteende: En fotoillustrerad handbok - Barbara Handelman 

I samspråk med hunden: Lugnande signaler - Turid Rugaas 

Känn din hund och dig själv - Kerstin Malm 

Tänk om jag kunde lyssna - Kerstin Malm 

Being a dog: Following the dog into a world of smell - Alexandra Horowitz 

Clever dog: Understand what your dog is telling you - Sarah Whitehead 

Animal Behavior, 2nd edition, (2015), Breed and Moore 
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manners - Grisha Stewart 

I´ll be home soon (Om separationsångest, även andra böcker av författaren rekommenderas) - 

Patricia McConnell 

Treating separation anxiety in dogs - Malena DeMartini 

Mine! A practical guide to resource guarding in dogs - Jean Donaldson 

Fight! A practical guide to the treatment of dog-dog aggression - Jean Donaldson 

Rädsla och reparationsproblem hos hundar - Kerstin Malm 
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