
Träna råttor del 2: Snurra runt

Att snurra runt är ett ganska enkelt och bra första trick för dina råttor att lära sig.

Läs gärna igenom TRÄNA RÅTTOR del 1: Att tänka på innan du börjar innan du sätter igång!

Att snurra runt

Steg 1: Sitt exempelvis i sängen framför råttan, håll en

godisbit i handen och visa råttan den. Ge råttan godiset för att

motivera till fortsatt träning.

Steg 2: Håll godiset framför råttan men låt den inte ta

godiset. Tar den godiset så säg ”nej” och ta ifrån råttan

godiset. Låt råttan följa efter godiset, samtidigt som du säger

kommandot ”snurra runt” eller liknande och snurra långsamt

en ring runt råttan. Snurra så pass långsamt att råttan följer

med med munnen och hela kroppen men inte så långsamt att den får tag i godiset. Får den tag i godiset så börjar ni

om. Om råttan klarat av att gå runt ett varv så säger du ”bra!” med en belönande röst och ger råttan godiset.

Kom ihåg att inte missa att använda kommandot eller att belöna. Belöna inte om råttan gör fel, t.ex. tar godiset 

innan den snurrat runt ett helt varv. När detta sitter bra, gå till steg 3.

Steg 3:Håll godiset synligt, snurra en snabb ring ovanför råttans huvud, säg kommandot och invänta. Vänder 

råttan på huvudet i ”snurrariktningen”, alltså, den testar om det är det du vill att den ska göra, så uppmuntra med 

en glad röst ”bra” så kommer den förmodligen att förstå att den ska fortsätta snurra runt hela varvet. Fattar den 

inte så visar du långsamt med godiset igen, alltså backar tillbaka ett steg och tränar det ett tag till. Ge inte godiset 

förrän den har snurrat runt helt.

Steg 4: När råttan klarar steg tre så provar du att snurra en cirkel runt råttans huvud utan att hålla godis i handen 

och säg kommandot och belöna med godis när den snurrat runt. Klarar den detta så gå till steg 5, annars backa ett 

steg och träna ett tag till.

Steg 5: Håll händerna i knät, säg kommandot och vänta tills råttan utför det. När den gör det, belöna med att säga:

”Bra!” och ge godis. Tar det för lång tid från att du säger kommandot så säg det igen, allt för att råttan ska fortsätta

sammankoppla tricket med kommandot. Fattar inte råttan så backa ett steg.

Steg 6: När råttan klarar av detta bra börjar du att försöka träna den på andra platser, t.ex köksbordet, direkt på 

golvet, när du står, sitter, ligger osv. Då lär den sig att göra tricket på andra scenarion än den är van vid. Låt den 

också få träna sig med andra personer till slut så att den vänjer sig även med det. Det är bra att träna råttan att 

kunna göra tricket i olika situationer och med olika människor om du t.ex vill visa upp tricket på nästa utställning.

Vill du se hur det kan se ut i verkligheten. Kolla in detta Youtube inlägg:  Rat Tricks! 
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http://www.rattklubben.se/?article=trana-rattor-del-1-att-tanka-pa-innan-du-borjar
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