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Mål 

Utbildningen syftar till att deltagarna ska ges möjlighet att utvecklas såväl i den 
pedagogiska rollen som instruktör som i det egna hundkunnandet. Vidare ska deltagarna 
stimuleras till att på ett aktivt sätt söka kunskap och utbyta erfarenheter med varandra 
inom respektive kompetensområde. 
  

Efte Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kunskap om 

 analysinstrumentet ”Vem är hunden” och praktiskt kunna tillämpa detta 

  TSB-modellen och praktiskt kunna tillämpa den 

  inlärningsprinciper och inlärningsmodeller 

  problembeteenden och problemlösningar 

  allmänlydnadspassets alla delar och övningar till dessa 

 olika aktiveringsövningar 

  olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering 

 det coachande förhållningssättet och vikten av att ge utvecklande feedback 
 

 grundläggande kunskap om SBK:s olika tävlingsgrenar 
 
Innehåll och omfattning 
Kursen omfattar cirka 60 studietimmar á 45 minuter och kan ges som kvällskurs eller över 
ett antal helger. Till detta kommer hemuppgifter som utförs mellan kurstillfällena.  Kursens 
centrala innehåll sammanfattas i fyra moduler. 
 
 

 
 
 
 
 

Inlärning 
Allmänlydnad 

Hundkunskap 

Pedagogik Valpspecial  
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Arbetsformer 
Praktiskt arbete med med egen hund och projektekipage. 
Diskussioner, grupparbeten, redovisning av projektarbeten samt föreläsningar.  
Övning i att praktiskt kunna omsätta de teoretiska kunskaperna. 
Kursen innehåller även webbaserade delar. 

 

Examination 
För ett godkännande krävs 

 närvaro under minst 80% av utbildningen 

 ett gott pedagogiskt förhållningssätt 

 genomförda och redovisade projektarbeten 

 att deltagaren är godkänd i samtliga uppgifter 
 

Förkunskaper 
För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren 

 vara SBK-medlem, aktiv i klubbverksamheten 

 ha rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb 

 ha genomgått SBK:s Grundmodul  

 ha verkat aktivt som assistent/hjälpare inom SBK:s hundägarutbildning inom den 
senaste tvåårsperioden vid minst två kurser 

 ha god allmänlydnad på egen hund 

 vara en god förebild för andra hundägare 
 
Kursledare 
SBK-lärare allmänlydnad 
 
Examinator 
SBK - lärare 
 
 
Kurslitteratur 
Allmänlydnadspasset (2012) 
SBK Dressyrpolicy (2012) 
Svartberg, K. (2010). Bra relation. Svartbergs Förlag. 
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