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ALLMÄNT 

 
Gäller från: 2023-01-01. 

Fastställd av: Svenska Brukshundklubbens Utskott för Hundägarutbildning, 

2022-10-21. 

Mål Utbilda SBK Instruktör steg 2. Det ska vara en 

kvalitetsstämpel att vara certifierad instruktör steg 2 inom 

Svenska Brukshundklubben (SBK).  

SBK Instruktör steg 2 har goda grundkunskaper inom såväl 

hundkunskap som pedagogik, med en fördjupad kunskap i 

problemlösning av oönskade beteenden. 

SBK Instruktör steg 2 har god kunskap i hundars mentalitet 

och olika rastypiska egenskaper.  

Syfte Att coacha, motivera, och vägleda hundägare i beteenden och 

problemlösning. 

Målgrupp SBK Instruktör som vill vidareutbilda sig till SBK Instruktör 

steg 2. 

Utbildningsansvar SBK Distrikt eller SBK lokalklubb. 

Utbildningsarrangör SBK Distrikt eller SBK lokalklubb. 

Utbildare Certifierad SBK Lärare steg 2. 

Förkunskapskrav - Medlem i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges 

hundungdom eller SKK klubb. 

- Verkat aktivt som SBK Instruktör inom SBK:s 

hundägarutbildning inom den senaste tvåårsperioden vid 

minst tre kurser. 

- Lokalklubbens utbildningsansvarige bedömer att sökande 

är uppdaterad gällande ämnet inlärning hund. Detta utifrån 

träning av egen hund och i kursverksamhet. 

- Deltagit vid MH/MT/BPH eller L-test med egen hund eller 

som publik/funktionär. 

- Ett stort eget intresse av att identifiera beteenden och 

inspirera till problemlösning. 

- God datorvana och vara bekväm med SBK Utbildning då 

viss undervisning sker digitalt med tillhörande 

inlämningsuppgifter. 

- God förebild för andra instruktörer och hundägare. 

- Rekommenderad av lokalklubb eller distrikt. 

 

Examination Den blivande instruktören examineras när samtliga teoretiska 

och praktiska uppgifter är godkända och utvärdering från 

projektekipage har granskats. Den blivande instruktören ska 

för att erhålla certifiering presentera sitt projektarbete i 
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INNEHÅLL 

Utbildningens genomförande sammanfattas i tre delar: 

 
 

 

UTBILDNINGSMÅL  

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha mycket god kunskap om:  

• Att identifiera och beskriva ett oönskat beteende samt upprätta en individuell träningsplan för 

beteendeförändring. 

• Att tillämpa olika inlärningsmetoder  

• Att ha god förståelse för Situation – Beteende – Konsekvens, jämte praktisk tillämpning. 

• Att läsa, beskriva och tolka hundars beteende.  

• Att ha god kunskap om hundars mentala och fysiska behov, jämte praktisk tillämpning. 

• Mycket god kunskap om rastypiska egenskaper. 

• Att få hunden i rätt motivation och aktivitetsnivå för uppgiften.  

• Att ha god förståelse för hur hundens hälsa kan ha inverkan på hundens beteende. 

• Att ha väl utvecklad förmåga att tillämpa ett coachande förhållningssätt och att kunna 

genomföra svåra samtal. 

  

 

dokumenterad text, filmer och muntlig redovisning.  

Alla uppgifter för den blivande instruktören ska vara slutförda 

inom två år efter påbörjad utbildning. 

Omfattning Utbildningen omfattar ca 60 lärarledda studietimmar á 45 

minuter fördelade över digitala träffar/föreläsningar och 

fysiska träffar. Det tillkommer tid för självstudier, 

inlämningsuppgifter och projektarbeten. 

Arbetsformer Fysiska träffar med diskussioner, grupparbeten och 

redovisningar, samt föreläsningar. 

Övning i att praktiskt kunna omsätta de teoretiska 

kunskaperna med hundekipage. 

Utbildningen innehåller både webbaserade och praktiska delar, 

kunskapsprov och inlämnings/redovisningsuppgifter. 

Litteratur Se lista i SBK Utbildning. 

Referenslitteratur Se lista i SBK Utbildning. 

Föreläsningar, 
kunskapstester och 

inlämningsuppgifter

Praktiskt tillämpade 
övningar

Planering och 
genomförande av

projektekipage.
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INNEHÅLL – LÄRANDEMÅL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMINATION 

 
För godkännande krävs att deltagaren har: 

 

✓ 100 % närvaro på praktikträffarna 
 

✓ godkända kunskapsprov 
 

✓ gott pedagogiskt förhållningssätt 
 

✓ godkänd i samtliga uppgifter 
 

✓ godkänd examinationsuppgift  

 

 
 

 

Brukshundklubbens mål är att utbilda kompetenta lärare  

som är goda representanter för organisationen. 
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1.Coachande 
ledarrollen. 

2.Mentalitet         3.Problemlösning 

4. Inlärning

S-B-K
5. Berikning 6. Hälsa


