
101 saker att göra med en 
låda! 

Den här leken går ut på att att skapa en kreativ 
och påhittig hund som aktivt utforskar nya 
föremål med en mängd olika beteenden.  
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101 saker att göra med en låda lär hunden att på 
egen tass utforska och testa sig fram för att se 
vad som är ett lönsamt beteende och vad som 

inte är lönsamt. Att hunden lär sig att vara 
kreativ och testa sig fram gör framtida träning 

mycket lättare, såsom exempelvis 
hinderinlärning i agility.  

Träningsplan 
Steg 1. Börja med att ta fram en gammal skokartong eller något liknande. Föremål 
spelar inte så stor roll, men använd gärna något icke ömtåligt som du skulle kunna 
kasta efter träningspasset. Har du en större hund kanske du till en början väljer en 
större kartong/låda. Ha klicker (helt ok att använda en annan belöningssignal) och 
godbitar redo. 

Steg 2. Sätt dig på golvet eller på en stol med lådan framför dig, mellan dig och 
din hund. Vänta nu tills hunden uppmärksammar lådan, klicka så fort hunden slänger 
en blick åt lådan och belöna med en godbit i/på lådan. Belöna detta några gånger så 
hunden förstår att lådan är av intresse. 

Steg 3. Vänta nu ut tills hunden bjuder på ett nytt beteende, han kanske nosar på 
lådan? Krafsar på lådan? Klicka omedelbart hunden bjuder på någonting nytt och 
belöna fortfarande i/på lådan för att förstärka upp intresset för föremålet. Klicka 
beteendet hunden testar några gånger, men vänta sedan ut något mer. Exempelvis, 
har hunden lyft en tass mot lådan, vänta nu ut tills han nuddar lådan, eller har han 
krafsat på lådan, vänta ut till han placerar tassen på eller i lådan. Alternativt kanske 
hunden bjuder på ett helt nytt beteende. 

Steg 4. Målet är att få en hund som som bjuder på en bred repertoar av beteenden 
och vågar testa sig fram. I början är ingenting fel så länge hunden är aktiv och 
utforskar föremålet. Allt belönas! När hunden nu är frimodig och tycker det är kul att 
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utforska lådan kan du börja shejpa (successivt forma fram) specifika beteenden som, 
gå runt, gå upp på, gå i, sitta, ligga, stå på/i, gå under (kanske inte går med en låda, 
men testa med andra föremål, en stol kanske?) När hunden gladeligen jobbar på mot 
lådan behöver du inte längre belöna på/i lådan, utan belöna genom att ge hunden 
godbiten direkt alternativt belöna strategiskt. Exempelvis, vill du träna hunden är gå 
runt lådan, klicka när hunden ta ett steg i rätt riktning och placera belöningen på 
golvet nära lådan i den riktning hunden ska fortsätta att röra sig i så han får ta ett par 
steg för att få upp sin lön. 

Steg 5. Variera föremål! Träna med en stol, en pall, en skål, en träkloss, en 
balanskudde, en medicinboll (som du håller i!) en parkbänk, en sten, en stubbe osv...  
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