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Allmänt 

 
Gäller från: 2021-01-01. 

 
Fastställd av: SBK:s Förbundsstyrelse i samråd med Utskottet för 

Hundägarutbildning. 

 
Mål  SBK Sund med Hundlärare är i grunden utbildade SBK 

Friskvårdsinstruktörer. Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara 
certifierad lärare inom SBK. Oavsett vilken kurs kursdeltagaren 
kommer till ska den veta att instruktören/läraren har en 
grundkunskap i hund och inlärning, utöver den specialgren denne 
valt. SBK Sund med Hundlärare har goda grundkunskaper inom 
såväl hundkunskap, pedagogik som friskvård för människa och 
hund. SBK Sund med Hundläraren ger instruktörer 
förutsättningarna att känna sig trygga i sin roll. 

 
Syfte Att utbilda inspirerande lärare som ska instruera, motivera, och 

vägleda blivande instruktörer och förmedla en positiv 
upplevelse som genererar en varaktig förbättring inom 
friskvård. 

 

Målgrupp SBK Friskvårdsinstruktörer som vill vidareutbilda sig till lärare. 
 

Utbildningsarrangör Svenska Brukshundklubben, Utskottet för hundägarutbildning. 
 

Utbildningsansvar Projektledaren för Upp och hoppa i samarbete med SBK:s Utskott  

 för hundägarutbildning. 

 
Lärare  Ämnesexperter utsedda av projektledaren för Upp 

och hoppa/SBK:s Utskott för Hundägarutbildning. 

Kursadministration Handläggare hundägarutbildning på förbundskansliet, Ulrika Norell 
ulrika.norell@brukshundklubben,se 

Ledamot i utskottet för hundägarutbildning. 
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Förkunskapskrav - SBK friskvårdsinstruktör. 

- Medlem i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller 
SKK klubb 

- God datorvana, då viss undervisning sker digitalt och 
uppgifter lämnas in digitalt. 

- Intresse av att utbilda människor och hundar 
- God fysik på både blivande lärare och egen hund. Minst 

kunna springa(jogga) oavbrutet på löpband i ca 20 min. 
- God allmänlydnad på den egna hunden 
- God förebild för andra lärare, instruktörer och hundägare 
- Rekommenderas av lokalklubb eller distrikt, gäller ej 

naturbrukslärare. 
 

Examination Den blivande Sund med Hundläraren examineras när samtliga 
teoretiska och praktiska uppgifter är inlämnade och godkända och 
utvärderingar från instruktörsutbildningen granskats. Den blivande 
Sund med Hundläraren ska, för att erhålla certifiering, hålla en 
friskvårdsinstruktörsutbildning med minst fem (5) blivande 
friskvårdsinstruktörer. 

 
Certifiering Certifiering som SBK Sund med Hundlärare innebär att läraren får 

hålla friskvårdsinstruktörsutbildningar, dock ej andra 
instruktörsutbildningar inom SBK. För att få hålla övriga 
instruktörsutbildningar krävs att läraren är SBK lärare i grunden. 

 
Fortbildningskrav För att hålla sin auktorisation aktiv inom friskvård krävs att läraren 

inom en tvåårsperiod håller instruktörsutbildning och deltar i 
fortbildning som påbjuds vartannat år. Detta för att säkerställa en 
hög kvalitet i linje med aktuell forskning. 

 
Omfattning Utbildningen omfattar ca 72 lärarledda studietimmar á 45 minuter 

fördelade över två veckoslut, fredag-söndag och torsdag-söndag, 
samt några onlineträffar. Tillkommer tid för webbaserade delar, 
inlämningsuppgifter och övriga studier som ej är fysiska träffar. 
Planering och upplägg av friskvårdsinstruktörsutbildning i SBK 
utbildning tillkommer, liksom praktisk examination. 

Arbetsformer Diskussioner, grupparbeten med redovisning och föreläsningar. 
Övning i att praktiskt kunna omsätta de teoretiska 
kunskaperna inför grupp. 
Utbildningen innehåller även webbaserade delar och 
kunskapsprov, samt examinationsuppgifter. 
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Planering och 

genomförande av 
friskvårdsinstruktörsutbildning 

 
 

Praktiskt tillämpade 
övningar 

 
 

Föreläsningar 
och kunskapstester 

 
Litteratur SBK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid 

uppfostran, utbildning och träning (2014) samt film tillhörande 
policyn www.brukshundklubben.se/policyfilm 
Fysträning för hundar, Britta Agardh 
Cirkelträning för människa och hund, Britta Agardh 
Analysinstrumentet ”Vem är hunden?” 
Bra relation - Om samspelet mellan hund och människa med 
TSB-modellen, Kenth Svartberg 
Din hunds beteende i vardag och träning, Jan Gyllensten 

 
Referenslitteratur Rörelseapparatens anatomi, Anja Launila 

Muskler, Markus Eng 
Fysiologi, Olle Henriksson, Margareta Rasmusson 
Kondition och uthållighet, Filip Larsen, Mikael Mattsson 
Anatomi med rörelselära och styrketräning, Rolf Wirhed 
Hundmassage & Stretching, Anna Holmgren, Marie Söderström 
Uthållighetsträning, Janne Carlstedt 
Hur svårt kan det va? Eva Bodfäldt och Åsa Nilsonne 
Lydnadsträning i teori och praktik, Morten Egtvedt och Cecilie Køste 

 

Genomförande 

Fysiska träffar, onlineträffar och eget arbete. Fullständigt genomförd utbildning med 
godkända uppgifter och examination leder till certifiering som SBK Sund med Hundlärare. 

Utbildningens innehåll sammanfattas i tre delar. 
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Innehåll: 

 
• Pedagogik 

 Coachande arbetssätt och hur människan lär 

 Feedback och svåra samtal 

 Gruppdynamik 

 Utbildningsplanering 

• Hundkunskap 

 Läsa hund, analysinstrumentet 

 Inlärning hos hund 

 TSB 

 Belöningsträning 

• Anatomi och rörelse 

• Sund hund med tillämpade övningar 

• Kursplanering 

• Nutrition 

• Barmarksdrag 

• Löparskolan 

• Pulsträning 

• Sammanställning träningsresultat 

• Inlämningsuppgifter och kunskapstester 
 
 

Deltagaren ska även: 

Ha god kunskap om SBK:s organisation, policys och verksamhet. 

Kunna upprätta en kursplan för en friskvårdsinstruktörsutbildning i SBK utbildning 
och genomföra denna utbildning. 

Känna sig trygg och säker i att gå ut och hålla kurs på sin klubb på egen hand. 
 

 

Brukshundklubbens mål är att utbilda kompetenta lärare  
som är goda representanter för organisationen. 
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Arbetsformer 

Utbildningen ska ha en praktisk inriktning genom arbete med egen hund och 
gruppens hundar. Delar av utbildningen sker digitalt via onlineträffar. Utbildningen 
ska också innehålla diskussioner, grupparbeten och föreläsningar. Det är viktigt att 
övningarna syftar till att praktiskt omsätta de teoretiska kunskaperna. 

 
 
 

EXAMINATION 
 

För godkännande krävs att deltagaren har: 
 

 100 % närvaro på praktikträffarna 
 

 godkända kunskapsprov 
 

 gott pedagogiskt förhållningssätt 
 

 god allmänlydnad på egen hund 
 

 godkänd i samtliga uppgifter 
 

 godkänd examinationsuppgift 
instruktörsutbildning 

SBK Lärare xxxxx 
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