
Genileken 
Genileken lär hunden att vara kreativ i en 
inlärningssituation då han aktivt bjuder på 

beteenden i hopp om att få sin träningspartner 
att klicka och belöna! 
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Genom att leka genileken blir det lätt att shejpa 
hunden till olika beteenden eftersom hunden 
hela tiden aktivt söker ett lönsamt beteende.  

Träningsplan 
Steg 1. Börja med att sitta framför hunden, redo med både klicker och godbitar. 
Vänta nu tills hunden gör någonting, han kanske sätter sig, flyttar på en tass, tittar åt 
sidan, slickar sig om munnen, viftar på svansen, vinklar på örat/öronen etc... Så fort 
hunden gör någonting (allt utom att försöka komma åt dina godbitar!), markera 
(klicka) beteendet och belöna. Klicka endast ett och samma beteende (ex "sitt") upp 
till 3-4 ggr, vänta sedan ut till hunden bjuder på ett annat beteende. På så sätt får 
hunden en bred repertoar av beteenden han bjuder på. Glöm inte att variera ifall du 
sitter på golvet, i en stol, står upp och även vart du tränar. Variera dig hela tiden så 
hunden lär sig att jobba för dig (lön!) i alla möjliga situationer och miljöer. 

Steg 2. När hunden har börjat förstå att han kan få dig att klicka genom att faktiskt 
röra sig (testa olika beteenden) kan du börja forma fram olika beteenden genom att 
fortsätta att belöna ett och samma beteende, eller rättare sagt bygga på ett specifikt 
beteende. Om hunden exempelvis bjuder på att ta ett steg bakåt, kan du fortsätta att 
belöna alla tass rörelser bakåt. När hunden nu regelbundet erbjuder att ta ett steg 
bakåt slutar du att belöna detta. Hunden kommer med största sannolikhet att testa att 
ta ytterligare något steg bakåt i hopp om att få dig att belöna igen, och självklart 
förstärker du den lite större prestationen. Fortsätt på samma sätt tills hunden backar 
ända tills du belönar!
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