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Lärarutbildningens innehåll del 1 
Litteratur: 

• Bra relation, Kenth Svartberg 

• Din hunds beteende i vardag och träning, Jan Gyllensten 

• Härliga Valptid, Inga-Lill & Kurt Blixt 

• Bäst Var-dag, Maria Brandel och Siv Svendsen 

• Blygerhundar, Jessica Mann finns ej i SBK Shop -  
https://klickerforlaget.se/butik/ 

TORSDAG 28 NOVEMBER 
18.00  Middag 
19.00-20.00  Uppstart / Välkommen 
 
FREDAG 29 NOVEMBER 
07.00  Frukost 
08.30-12.00  Mentalkunskap 
12.00-13.30  Lunch 
13.30-18.00  Mentalkunskap 
19.00  Middag 
 
MENTALKUNSKAP 
Det här avsnittet handlar om mentalkunskap och vi arbetar med analysinstrumentet ”vem är 
hunden?” Du fördjupar din förmåga att läsa, beskriva och tolka hunds beteende. De egna 
hundarna används för studier och om vi har möjlighet inbjuder vi också okända ekipage. 
Kunskapen syftar till att du ska uppnå kompetens att ge hundägare kloka råd om hur hunden 
formas och utvecklas till en välanpassad individ. Du får också kunskap om mentaltest MT, 
mentalbeskrivning MH och beskrivning personlighet hund BPH. 

Lärare: Glenn Andersson 
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LÖRDAG 30 NOVEMBER 

07.00   Frukost 
08.30-12.00  Inlärning – TSB i praktiken 
12.00-13.30  Lunch 
13.30-18.00  Inlärning – TSB i praktiken 
19.00  Middag 

INLÄRNING – TSB I PRAKTIKEN 
Relationen är A och O för en god samvaro med hunden och för inlärning. 
I detta avsnitt utvecklar du kunskap om hur hundar lär och hur inlärningen är kopplad till 
relation mellan hund och människa. Du får en fördjupning i Kenth Svartbergs relationsmodell 
och hur du praktiskt arbetar med denna när du utbildar blivande instruktörer. 

SÖNDAG 1 DECEMBER 
07.00  Frukost 
08.30-10.30  Hundens hälsa 
10.30-10.45  Paus 
10.45-12.15  Sund med hund 
12.15-13.30  Lunch 
13.30-16.30  Mentalitet/Relation/Inlärning - Blygerhundar 
16.30-17.00  Avslutning  
 

HUNDENS HÄLSA-SUND MED HUND 
Detta avsnitt går vi igenom friskvård/sund med hund, uppvärmning/nedvärmnig, vård och 
skötsel (vikt, valpens motion/träning, bogleder, höfter, genetisk vs miljö mm) 
 
Lärare:  Smådjursdepån + Veterinär 
Lärare:  Susan Lindros 
 

BLYGERHUNDAR 
På den här föreläsningen fördjupar vi oss lite i hundars specifika rädslor och får förklaring till 
varför de är rädda/blyga/tillbakadragna/utåtagerande. 

Jessica kommer prata om hur vi kan bemöta dessa hundar när de kommer på kurs. Hur vi lär 
våra instruktörer att lära hundägarna hur de bättre kan förstå sin hund genom att prata om vad 
rädslor är, hur stress fungerar och hur hundar kommunicerar. Allt med målet är att förändra 
känslan hos hunden – göra den gladare och mindre rädd. 

Lärare:  Jessica Mann 


