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E
va Bodfäldt har efter 
 utbildningen till hund
psykolog för 40 år sedan 
utbildat, föreläst och 
skrivit böcker. Under 

några år medverkade hon också i 
hundpodden ”Vår bästa vän” som 
sändes i Sveriges Radio P4. 

Att hon blev hundpsykolog är en 
lycklig slump. Från början var det 
hästars beteende som intresserade 

henne men eftersom det inte fanns 
någon hippologutbildning när hon 
skulle utbilda sig föll valet på hund
psykolog. 

För att hund och människa ska 
fungera väl tillsammans behöver de 
ha en bra relation – en ömsesidig 
 respekt för varandra.

– När jag läste hundpsykolog
utbildningen för många år sedan 
lärde jag mig massor av saker men 

en sak som min kursledare sa var att 
man ska lyssna in och titta på hun
den utan att lägga sig i. Det är det 
viktigaste rådet jag någonsin fått, 
säger Eva Bodfäldt. 

Iaktta hunden
Det är alltså där man ska börja, me
nar hon. Ta med hunden och sätt dig 
på en stubbe i skogen och titta efter 
vad hunden gör när du inte gör nå
gonting.

– Du kommer snart att se vilken 
personlighet den har. Om den är 
självständig och tar egna initiativ, 
söker sig till dig och vill vara nära 
eller kanske är nyfiken och orädd, 
säger Eva Bodfäldt.

Känner du till hundens personlig
het blir det lättare att interagera 
med den, menar hon, och att forma 
den relation som önskas.

Det finns många sätt att arbeta för 

En hund som lever på en gård har kanske 
bättre förutsättningar att bygga en bra rela-
tion med sina människor än andra hundar. 
Det tror hundpsykologen Eva Bodfäldt.

– Hundar följer naturligt personer som är 
i rörelse och gör något.

Lär dig lyssna på vad  hunden säger  
Hundpsykolo
gen Eva Bod
fäldt med sina 
två jaktlabra
dorer WillJa 
och Tesla.
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LINDHOLM

GOD HELG MED ATL
Här hittar du varje fredag extra  
 läsning med inriktning på det 
 lustfyllda med livet på landsbygden 
– motor, hund, häst och jakt.   
Och ibland något helt annat. 

att hunden och du ska trivas till
sammans. Eva Bodfäldt tipsar om 
ett enkelt sätt att bli viktig för hun
den: Ställ undan matskålen, ta med 
dig torrfodret i fickan och ge hun
den flera gånger i stället. Hunden 
kan få söka efter mat på gräsmattan 
eller få en godbit när den håller sig 
inom en radie om 15 meter från dig, 
när den självmant tar kontakt eller 
kanske när den lägger sig ned och 
vilar medan du skruvar på traktorn.

Godbitar på promenaden 
Själv gör Eva Bodfäldt så varje mor
gon. 25 procent av målet tar hon 
med på morgonpromenaden och om 
hennes två labradorer håller sig 
 nära och är avslappnade belönas de 
med att hon säger namnet och 
slänger i väg en näve med torrfoder 
bakom sig själv i blåbärsriset. Själv 
går hon vidare så att hunden får 
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MÄNNISKANS BÄSTA VÄN. 
För att hund och människa ska 
fungera väl tillsammans behöver 
de ha en bra relation – en ömse-
sidig respekt för varandra. Här 
Marie-Louise Eriksson och gol-
den retrievern Britta.
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» Myrorna verkar gå in i fällan och ta sig en borre. 
Jag gissar att de tar med sig borren till myrstacken 
och äter upp den eller ger till drottningen kanske? «
ATLs bloggare Per Jonasson hittar inte bara barkborrar i sina fällor.
Läs bloggen här: blogg.atl.nu

F
örändringar för landets naturbruksgym-
nasier är på gång. Det är både bra och då-
ligt att gymnasieskolans naturbrukspro-
gram förändras. Det är positivt att 
 naturturism, djurvård och hästhållning 

blir egna inriktningar på naturbruksprogrammet. 
Det har branschen efterfrågat länge.

Andra förändringar kan däremot innebära risker 
och försämringar, som att de obligatoriska kurserna 
mer än fördubblas. Gymnasieskolorna styrs på ett 
helt nytt sätt när de obligatoriska kurserna ökar från 
dagens 300 till 700 poäng.

Det kan uppfattas som en petitess men innebär 
i praktiken stora förändringar för skolorna. Det ris-
kerar att få negativa effekter inte bara för natur-
bruksprogrammet utan för hela kunskapsförsörj-
ningen till de gröna näringarna. 

Argumentet för att låsa fler poäng är att kvaliteten 
ska säkras och att oseriösa skolor ska motarbetas. 
Men marknadslogiken är redan i dag enkel. Bra 
 skolor får många elever, dåliga skolor försvinner.

Ett naturbruksgymnasium ska drivas med 

fokus på kvalitet, långsiktighet och elever-

nas behov. Samtidigt behövs en flexibilitet. 

Ju fler poäng som är obligatoriska, desto 

svårare blir det att anpassa utbildningen till 

den regionala arbetsmarknadens behov och 

till elevernas individuella studieambitioner.

Förutom livsmedel och skogsråvaror producerar 
det gröna näringslivet biobränslen och bioråvaror. 
Den gröna sektorn kommer att tillgodose en allt 
större del av samhällets energibehov och turism med 
fokus på natur- och matupplevelser kommer att öka. 
Sverige har utmärkta naturgivna förutsättningar för 
naturbruk och där finns många kvalificerade arbets-
uppgifter på olika nivåer.

Förutsättningarna varierar beroende på var i lan-
det man befinner sig. Att kunna anpassa utbildning-
en till de specifika förutsättningarna i en region är 
en klar fördel. Nu försvåras det i stället.

Många som väljer ett naturbruksgymnasium vill 
läsa vidare. I dag kan man läsa in särskild behörighet 
till längre högskoleutbildningar som veterinär-, jäg-
mästar- och agronomprogrammen inom ramen för 
naturbruksprogrammet. Det är viktigt att den möj-
ligheten finns kvar och utvecklas. Det tjänar hela 
branschen på.

SLU gör nu om sina utbildningar. Trenden 

med minskad praktik och mer teori lär 

fortsätta. Då är det viktigt att elever med en 

praktisk kunskap om lantbruk och skogs-

bruk enkelt kan hitta en väg in till olika ut-

bildningar vid SLU. 

Vi behöver fler studenter som kan koppla teoretis-
ka kunskaper till en praktisk verklighet. Vi vill ju att 
medarbetare vid hushållningssällskapen, länsstyrel-
ser, Ludvig & Co, LRF och Jordbruksverket inte bara 
ska förstå lantbruk i teorin. Kan de koppla teorin till 
en praktisk verklighet blir rådgivningen, myndig-
hetsutövningen och lobbyarbetet bättre.

Det är tufft redan nu att läsa utökad studiekurs. 
Med fler låsta poäng på naturbruksprogrammet blir 
det ännu jobbigare. Fler blir avskräckta från att 
 skaffa sig den extra behörigheten. Eller så väljer de 
inte naturbruk, trots sitt intresse.

Vi riskerar nu att färre läser vidare och att det blir 
besvärligare att anpassa utbildningen till den regio-
nala arbetsmarknaden. Svårare 
än så är det inte!

JESPER  
BROBERG

Förbundsdirektör Hushållningssällskapens Förbund

 KRÖNIKA 

Mari Nälsén
010-184 40 97  red@atl.nu

springa i kapp när den ätit färdigt.  
Ett annat tips är att leka med hun-

den, det binder också starka band.
– Jag leker med mina hundar hela 

deras liv, ända till den dag det är 
dags att ta farväl. Leken skapar 
spelregler på samma vis som när vi 
leker med våra barn. Det skapar 
kunskap om varandras kroppsspråk 
och glädje att vara tillsammans. Ett 
gott skratt helt enkelt!

Många moment i leken
Hon säger att lek inte bara handlar 
om att kämpa om en trasa utan ock-
så om att smyga på hunden, själv 
springa och gömma sig eller andra 
roliga lekar. Att dansa med hunden 
– på det sättet får man även in följ-
samhet genom att man vänder och 
vrider på sig och hunden följer efter. 

– Hundar följer automatiskt 
människor som är i rörelse. 

Eva Bodfäldt råder även hundäga-
re att ge gårdshunden uppgifter att 
utföra, det stärker också banden. 
Hunden kan hämta något åt husse 
eller matte, bära handskarna eller 
vänta kvar i situationer där det inte 
är lämpligt att hunden följer med.

Tyvärr går det inte att undvika att 
det blir konflikter ibland. Eva Bod-
fäldt menar att man visst kan tala 
om för hunden att den gjort något 
fel men det får inte bli för ofta och 
för mycket. Då kan hunden bli mer 
avvaktande, undvikande och mind-
re glad. 

– Jag brukar säga att efter det att 
man sagt till en hund ska man göra 
fem andra roliga saker tillsammans.

Låst utbildning 
hotar de gröna 
näringarna

 TIPS   Så stärker du 
relationen till din hund

●●Ta reda på vilken typ av hund 
du har.
●●Ta bort matskålen och använd 
maten för att göra dagen trev-
lig för hunden.
●●Förstärk och belöna de egen-
skaper hos hunden du vill se 
mer av. 
●●Lek med hunden.
●●Ge hunden uppgifter att ge-
nomföra.
●●Undvik konflikter, fundera på 
lösningar i stället.
●●Efter varje korrigering, gör fem 
roliga saker med hunden (det 
behöver inte vara i omedelbar 
anslutning till korrigeringen 
men inom den närmaste stun-
den).

KÄLLA: EVA BODFÄLDT

Golden retrievern Britta hämtar 
glatt arbetshandskarna.

Att vänta kvar i situationer där det 
inte är lämpligt att hunden följer 
med behöver varje gårdshund kunna. 
Och tänk vad roligt det blir när sedan 
frikommandot kommer! Här Marie 
 Wilagos och border collien Zoli.

DEN VIKTIGA LEKEN. Blandras-
hunden Theo och matte Anna Elf-
ström busar gärna.


