
Träna råttor del 1: Att tänka på innan du börjar

Att träna dina råttor ska vara enkelt om du har trygga, aktiva och kontaktsökande individer. Även 
lite segare men matglada råttor ska det gå att träna med lite tålamos. Allt handlar om motivation. 
Råttor är väldigt intelligenta och ihärdiga djur som gärna vill använda dessa egenskaper.

Det hela började med att jag märkte att mina råttor gärna stod upp när jag skulle ge dem godis. Så jag började att 

uppmmuntra detta och fick dem till slut att gå några steg för en liten godisbit. Såg sedan en video på youtube och 

blev ännu mer inspirerad. Dock var det en del grejer jag gjorde fel med det första tricket så mitt tips är att vill du 

börja träna dina råttor, gör rätt från början.

Att tänka på när man tränar råttor

Först och främst, vänta tills du har bra kontakt med råttan och ni är skapligt trygga med varann innan du börjar 

träna.Även inte allt för matintresserade råttor kan vilja träna och ta godisbitar för att springa iväg och gömma. 

Hitta någon belöning som råttan gillar. Lata råttor kan ju få lite mindre ansträngande trick till att börja med.

Håll till på en plats där råttan redan känner sig trygg, t.ex. i sängen.Träna gärna råttorna en och en, de blir väldigt 

ofokuserade när de är flera stycken.Försök få råttan fokuserad, springer den iväg, upp i ditt knä eller tittar åt ett 

annat håll, så sätt ner den rakt framför dig och börja om.

Om råttan springer iväg med godiset efter tricket, vänta tills den kommer tillbaka. Kommer den inte så ropa 

råttans namn eller locka med fler godisar. Äter råttan på plats så vänta tills den har ätit klart innan du gör tricket 

igen.Sitt på samma ställe varje gång ni tränar så att hela situationen ser lika ut för råttan varje gång. Du kan 

eventuellt ha någon filt att träna på eller liknande i början som du sen avvänjer råttan vid när den kan tricket 

väl. Funkar inte ett steg så backa tillbaka ett steg och träna ett tag till tills det sitter.

Jag är övertygad om att det finns flera grader av belöning. Ett extra duktigt avklarat trick förtjänar ett ”bra!” med 

ännu mer entusiasm och eftertryck än vanligt. Alltså, ta i lite extra om de är lite extra duktiga!Välj ett kommando 

för varje trick och använd samma varje gång och med samma tonfall så att råttan lätt hör vad du säger. Belöna 

helst inte när råttan gör tricket på eget bevåg, dvs. Utan att du har gett kommandot. Det kan resultera i att råttan 

gör tricket i tid och otid, vilket kan vara väldigt irriterade. Mina vänner undrade t.ex. ett tag varför mina råttor 

gick på bakbenen efter folk hela tiden. Gör råttan något på eget bevåg så säg kommandot. Förhoppningsvis gör 

då råttan tricket igen och då ska den få beröm och godis!

Om råttan verkar tröttna på att träna så avbryt. Helst ska du avbryta när det går som bäst, alltså innan den hinner 

ledsna. En kvart åt gången brukar räcka för mig

Godisbitarna bör vara små. Allt för stora nötter kan man t.ex. knäcka itu. Det tar för lång tid om du ska vänta på 

att råttan har ätit upp och den tappar även en stor del av motivationen om den blir för mätt.Tänk på att ge godiset 

direkt när du säger ”bra!” och belönar. Du kan inte börja gräva i matskålen då utan ha alltid godiset i handen så att

du snabbt kan ge råttan den när den har gjort rätt. Den måste enkelt kunna koppla samman tricket med godiset.

Godis

Jag använder mig av en skål som alltid står lättillgängligt framme(högt upp, så de inte kommer åt den) 

innehållandes:

Solrosfrön

Pumpafrön

Olika nötter

Kattfoder



Färskfoder som funkar bra är:

Ärtor

Majs (snälla, skippa sockrad majs, det finns bra, fryst osockrad)

Pannkaksbitar

Feta av träning?

Av alla dessa frön borde väl råttorna till slut bli ganska feta, eller? Jo, mina gick faktiskt upp ett par gram efter 

ihärdigt tränande. Men det finns lite knep mot det.

Har råttan bunkrat upp väldigt många solrosfrön i en gömma någonstans kan man faktiskt plocka bort dem efter 

träningen.

Man kan även utesluta solrosfrön och pumpafrön ur deras foder och alltid ge dem fröerna i träningen istället.

Man kan leta på alternativt godis som de inte blir så feta av.

Men sen är det ju också så att när råttorna rör på sig förbränner de ju även energi så förhoppningsvis blir det lite 

plus minus noll där.

Vill också tillägga att jag inte är någon expert på träning och det kan säkert finnas felaktiga träningssätt i min 

text enligt er som t.ex. tränar hundar.  Det jag skriver har funkat för mig genom att jag har provat mig fram! 

Men kom hemskt gärna med synpunkter! 
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