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ALLMÄNT 

 
Gäller från: 2022-01-01 

Fastställd av: Svenska Brukshundklubbens utskott för hundägarutbildning. 

Mål Utbilda SBK Lärare. Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara 
certifierad lärare inom Svenska Brukshundklubben (SBK). SBK 
Lärare har goda grundkunskaper inom såväl hundkunskap och 
pedagogik som momentinlärning för tävling. 

Syfte Att utbilda inspirerande lärare som ska instruera, motivera, och 
vägleda blivande SBK instruktörer. 

Målgrupp SBK Instruktör som vill utbilda sig till SBK Lärare eller 
Legitimerad yrkeslärare hundkunskap som aktivt utbildar på 
Naturbruksgymnasium. 

Utbildningsansvar SBK:s Utskott för hundägarutbildning. 

Utbildningsarrangör SBK:s Utskott för hundägarutbildning. 

Utbildare Ämnesexperter utsedda av SBK:s Utskott för 
hundägarutbildning. 

Kursadministration Handläggare hundägarutbildning i samråd med ledamot i utskottet 
för hundägarutbildning. 

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

- SBK Instruktör/SBK Allmänlydnadsinstruktör/ legitimerad 
yrkeslärare Hundkunskap. 

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

- God förebild för andra lärare, instruktörer och hundägare. 

- Rekommenderad av lokalklubb/distrikt/ 
Naturbruksgymnasiums skolledning 

- Varit aktiv som instruktör i minst tre (3) kurser under den 
senaste två-årsperioden, eller är verksam och aktivt undervisar 
på Naturbruksgymnasium i ämnen/kurser som omfattar 
Skolverkets hundkurser i dess olika former. 

- Ha god allmänlydnad på egen hund.  

Examination Den blivande läraren examineras när samtliga teoretiska och 
praktiska uppgifter är godkända och utvärderingar från 
instruktörsutbildningen granskats. Den blivande läraren ska för 
att erhålla certifiering hålla en instruktörsutbildning SBK 
instruktör. Utbildningen ska vara slutförd inom två år efter 
startad utbildning för att kunna certifieras som SBK Lärare. 
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Föreläsningar, 
kunskapstester och 

inlämningsuppgifter

Praktiskt tillämpade 
övningar

Planering och 
genomförande av

instruktörsutbildning

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GENOMFÖRANDE 

Fysiska träffar, online-träffar och eget arbete. Fullständigt genomförd utbildning med 
godkända uppgifter och examination leder till certifiering som SBK Lärare. 

Utbildningen ska innehålla praktiska övningar, diskussioner, grupparbeten och 
föreläsningar. Det är viktigt att övningarna syftar till att praktiskt omsätta de teoretiska 
kunskaperna. Den blivande läraren ska också utveckla en mycket god förmåga att 
förmedla kunskaperna vidare till blivande instruktörer. 

Utbildningens genomförande sammanfattas i tre delar: 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

Omfattning Utbildningen omfattar ca 85 lärarledda studietimmar á 45 
minuter fördelade över online-träffar/föreläsningar och ett 
veckoslut torsdag-söndag. Utöver tillkommer tid för 
inlämningsuppgifter, planering och upplägg av 
instruktörsutbildning i SBK Utbildning och genomförande av 
instruktörsutbildning. 

Arbetsformer Diskussioner, grupparbeten med redovisning och föreläsningar. 

Övning i att praktiskt kunna omsätta de teoretiska 
kunskaperna inför grupp. 

Utbildningen innehåller både webbaserade och praktiska delar, 
kunskapsprov och inlämnings/redovisningsuppgifter. 

Litteratur Se lista i SBK Utbildning. 

Referenslitteratur Se lista i SBK Utbildning. 
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UTBILDNINGSMÅL  

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha mycket god kunskap om:  

• Upprätta en kurs- och lektionsplanering för SBK instruktörsutbildning utifrån gällande 
kursplan. 

• Att genomföra SBK instruktörsutbildning med minst sex (6) deltagare.  
• Att på ett inspirerande och pedagogiskt förhållningssätt dela med sig av kunskap till 

blivande instruktörer.  
• TSB - modellen i teori och praktik.  
• Mentalitet - att kunna läsa och ha förståelse för hundens signaler och beteenden. 
• Olika inlärningsprinciper, metoder och modeller.   
• Belöningsträning, belöningsutveckling och belöningssystem. 
• Att planera mål, delmål och uppföljning.   
• Delbeteenden, kriterier och timing.   
• Hundkunskap och rastypiska beteenden.  
• Valpens utveckling.    
• Att planera mål, delmål och uppföljning.   
• Ha god kunskap och förståelse för SBK:s organisation, styrdokument och vår 

värdegrund. 
 
 

 

INNEHÅLL – LÄRANDEMÅL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

1. Pedagogik 2. Hundkunskap 3. TSB-modellen

4. Mentalitet 5. Inlärning 6. Valp

7. SBK:s 
organisation 8. SBK-Utbildning
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EXAMINATION 

 
För godkännande krävs att deltagaren har: 

 
 100 % närvaro på praktikträffarna 

 
 godkända kunskapsprov 

 
 gott pedagogiskt förhållningssätt 

 
 godkänd i samtliga uppgifter 

 
 godkänd examinationsuppgift 

instruktörsutbildning 
 

 Slutfört utbildningen inom två 
(2) år från startdatum. 

 
 
 
 

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

SBK Lärare 
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Instruktörsutbildning SBK Instruktör         

 

 
I utbildningens slutskede ska den blivande SBK Lärare planera och genomföra en 
instruktörsutbildning. Till grund för planeringen ligger gällande kursplan för 
SBK Instruktör.  

I detta moment ska utbildningen planeras, läggas upp i SBK utbildning efter en tilldelad 
mall och genomföras enligt plan.  

Ansvarig för utbildningen till SBK Lärare ska godkänna kursplaneringen innan 
instruktörsutbildningen startas. 

Deltagarna får jobba enskilt eller två och två (beroende på antalet deltagare) med 
lektionsplaneringen, men ska lämna in varsin unik planering.  

Hur utbildningen läggs upp i antal timmar per tillfälle, uppdelning mellan praktik och 
teori osv, är upp till varje blivande SBK Lärare med ledning av gällande kursplan för 
SBK Instruktör.  

Till hjälp finns också en lärarhandledning.  

Den blivande läraren ansvarar för att informera distriktet om start av instruktörs-
utbildning innan utbildningen startar.  
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