
Namnleken
För att få hunden att lystra på sitt namn och genast vända om och 
titta på dig oavsett vad för intressanta saker som finns framför 
nosen på dem, så ska du leka namnleken. Namnleken får hunden 
att förstå att det är ingen idé att ignorera när matte eller husse 
kallar, tvärtom tar det bara längre tid eller så blir det inte av alls!

Steg 1. 

Börja med att ha hunden i koppel, ha godbitar och klicker (frivilligt!) redo. Skicka iväg en godbit på 
backen samtidigt som du säger ”ta den!”, så fort hunden kommit ifatt godbiten och ätit upp den 
säger du hundens namn. I den sekund hunden vänder på huvudet mot dig klickar du och slänger 
iväg en till godbit åt andra hållet. När detta fungerar utan någon fördröjning, det vill säga, du 
behöver inte vänta på att hunden reagerar på namnet utan han vänder upp med en gång, då är det 
dags för nästa steg. 

Steg 2. 

Fortsätt leken som innan, men kasta ut var tredje/fjärde/femte (variera!) godbit utanför kopplets 
längd så hunden inte kommer åt den. När hunden är på väg mot godbiten säger du hundens namn 
och väntar tills han vänder om mot dig. Upprepa inte namnet! Ha is i magen och invänta rätt val 
från hunden. När han väl vänder om, klicka (eller ge en verbal belöningssignal) och backa samtidigt 
som du berömmer massor, bjud på ett flertal godbitar hos dig. Fortsätt leken åt andra hållet och 
bowla iväg nästa godbit som nu ska hamna inom kopplets längd igen, upprepa med 2-3 godbitar till 
inna du kastar utanför kopplets längd igen. 

Ytterligare utveckling: 

Ha en medhjälpare som står med favoritgodiset eller leksaken framför er, låt hunden gå fram och se 
leksaken eller nosa på godiset genom den stängda handen, han får den alltså inte men känner lukten 
av det han vill ha. Nu kallar du på din hund med hans namn! Vänder hunden om mot markerar du 
detta med "yes!" (eller klick) och belönar rikligt hos dig. Se till att du har högre värde på 
belöningarna än vad din medhjälpare har. Exempelvis, har medhjälparen frolic bitar som denne 
lockar med, se till att du har kyckling! När hunden är med på noterna och snabbt slänger sig om när 
du kallar kan du variera med att stämpla ut honom ("ok" eller "varsågod").  

Om hunden inte lystrar på sitt namn och blir ståendes/dragandes kvar för att försöka komma fram 
till medhjälparen, trots att du väntat en stund, öka avståndet aningen alternativt kan medhjälparen ta 
bort handen med godsakerna/leksaken i och lägga bakom ryggen, när hunden slutligen vänder upp 
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mot dig säger markerar du med "yes!" och belönar entusiastiskt hos dig. Gör det sedan successivt 
svårare genom att göra belöningen synlig igen. 

Variera träningen med att markera med en belöningssignal (klick eller "yes!") och hunden får 
belöning hos dig (80-90%) och att hunden får tillgång till "störningen" (10-20%) (får belöning hos 
medhjälparen) genom ett "varsågod" när han lystrar på sitt namn. Se till att du har högre värderade 
belöningar än fin medhjälpare till en början! 

Här är ett perfekt tillfälle att påkalla hunden uppmärksamhet så han/hon vänder upp mot dig och ni 
får kontakt istället för att hunden riktar sin uppmärksamhet utåt. När hunden lystrar och vänder upp 
mot dig har du två val. Antingen belönar du hunden hos dig och går vidare, alternativt så belönar du 
hundens fina val genom att ge en frisignal (ex ”varsågod”) så får hunden hälsa, hoppa i vattnet, 
lukta i fläcken etc… Vad han/hon nu intresserade sig för? 
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