
1 
 

                                        Utbildningsschema Hundägarutbildning              1 

Instruktörsutbildning - från grundmodul till SBK lärare 

 

GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING  

gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Välj typ av instruktör  

 

Utbildning 
Allmänlydnad steg 1 

60 timmar 

Utbildning 
Rallylydnad steg 1 

60 timmar 

Utbildning 
Bruks-/tävlingslydn 

steg 1 
60 timmar 

Utbildning 
Sök steg 1 

aktivering o tävling 
2o timmar 

Utbildning 
Rapport steg 1 

aktivering o tävling 
2o timmar 

Utbildning 
Spår steg 1 

aktivering o tävling 
2o timmar 

Utbildning 
Uppletande, 
aktivering o 

tävling 
2o timmar 

Studiefrämjandets  
L 1 

Studiefrämjandets  
L 1 

Studiefrämjandets  
L 1 

Studiefrämjandets  
L 1 

Studiefrämjandets  
L 1 

Studiefrämjandets  
L 1 

Studiefrämjandets  
L 1 

Mentalkunskaps 
kurs, M 1 

      

Examinationsmodul 
Certifikat  
Instruktör 

Allmänlydnad 

Examinationsmodul  
Certifikat 
Instruktör 

Rallylydnad 

Examinationsmodul 
Certifikat  

Instruktör Bruks-
/tävlingslydnad 

Examinationsmodul  
Certifikat 
Instruktör 

sök 

Examinationsmodul 
Certifikat 
Instruktör 

rapport 

Examinationsmodul 
Certifikat 
Instruktör 

spår 

Intyg tilldelas 

Mentalkunskaps kurs, 
M 3 
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Allmänlydnad 
steg 2 

40 timmar 

Rallylydnad 
steg 2 

40 timmar 

Bruks-
/tävlingslydnad 

steg 2 
40 timmar 

Sök 2 
tävling 

2o timmar 

Rapport 2 
tävling 

2o timmar 

Spår 2 
tävling 

2o timmar 
 

Examination 
Certifikat  
Instruktör 

Allmänlydnad 2 

Examination  
Certifikat  
Instruktör 

Rallylydnad 2 

Examination  
Certifikat  
Instruktör 

Bruks-/tävl lydn 2 

Examination 
Certifikat  
Instruktör 

Sök 2 

Examination 
Certifikat  
Instruktör 
rapport 2 

Examination 
Certifikat  
Instruktör 
rapport 2 

 

 

 

GRUNDMODUL LÄRARUTBILDNING 

 gemensam för alla blivande lärare 

6 moduler á 2 dagar + redovisningsuppgifter 

därefter specialisering 

 

Utbildning 
allmänlydnad 

 

Utbildning 
rallylydnad 

Utbildning bruks- 
tävlingslydnad 

Examinationsmodul 
Certifikat  

Lärare Allmänlydnad 
 

Examinationsmodul 
Certifikat  

Lärare Rallylydnad  
 
 

Examinationsmodul 
Certifikat  

Lärare Bruks-
/tävlingslydnad 
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  Utbildningsväg för en medlems som vill bli instruktör och sedan vidareutbilda sig till lärare 

1. Genomför grundmodul instruktörsutbildning, 45 timmar 
Arrangeras av lokalklubb eller distrikt. Leds av SBK lärare. Intyg tilldelas 

2. Välj typ av instruktör: allmänlydnad, agility, rally, bruks-/tävlingslydnad, sök, spår, rapport 

3. Gå Studiefrämjandets L 1 utbildning, utbildningen kan genomföras före, under eller efter 
grundmodulen. 

4. Assistera på minst två kurser för olika instruktörer, utifrån vald instruktörskategori 
Ansvarig instruktör för kursen ger omdöme/rekommenderar/avråder till fortsatt utbildning 

5. Sök rekommendation från lokalklubb eller rasklubb,  
ska framgå av styrelseprotokoll 

6. Genomför instruktörsutbildning, ca 40 timmar 
Examinationsmodul, tilldelning av certifikat 

 

7. Vara aktiv i kursverksamhet som instruktör i flera år, 3-5 år beroende på erfarenhet 

 

8. Genomför steg 2 instruktörsutbildning  

 

9. Vara aktiv i kursverksamhet som instruktör 

 

10. Intresserad av att bli lärare för att utbilda instruktörer 

11.  Sök rekommendation av lokalklubb, ska framgå av styrelseprotokoll  

12.  Genomför grundmoduler lärarutbildning 
6 moduler fördelat på 3 tillfällen á 4 dagar = 2 dagar/modul 
Arrangeras av centralförbund 

13.  Examinationsmodul/moduler 
Certifikat tilldelas som SBK Lärare allmänlydnad i / agility/ rallylydnad/ bruks- tävlingslydnad 

 

Förklaring till utbildningsschemat: 
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Instruktörsutbildning arrangeras av SBK lokalklubb eller SBK distrikt. En SBK Lärare ska ansvara för utbildningen. 

 

Den som är intresserad av att gå en utbildning ska ha flera års erfarenhet av träning med egen hund. Detta genom att ha deltagit i ett 

antal kurser och kunna uppvisa en god allmänlydnad på den egna hunden. Det handlar helt enkelt om att kunna föregå med gott 

exempel. 

 

Grundmodulen är ett gemensamt block för alla blivande instruktörer. I grundmodulen kan även en medlem som vill ha fördjupad 

kunskap, men som inte är intresserad av att bli instruktör, delta i mån av plats. 

 

Efter att grundmodulen är genomförd väljer den blivande instruktören vilken typ av instruktör man vill bli, det går förstås att välja flera 

kategorier, men kanske inte inom samma tidsperiod, det kan bli betungande. Den blivande instruktören ska assistera vid ett par kurser, 

för att få erfarenhet och känna på vad det innebär att vara instruktör. Hur många kurser man assisterar vid är beroende på erfarenhet, 

liten erfarenhet = många kurser. Instruktören som håller i kursen ska efter avslutad kurs skriva vitsord till den blivande instruktören. 

 

Brukshundklubben tillhör studieförbundet Studiefrämjandet, vilket innebär att vi bedriver våra utbildningar enligt studiecirkelns metodik. 

Att arbeta enligt cirkelmetodiken är folkbildning. Folkbildning innebär helt kort att vi arbetar utifrån ett demokratiskt synsätt  där 

deltagarna har inflytande på utbildningens innehåll och genomförande, delar med sig av egna erfarenheter och har ett deltagaransvar. 

Utbildning som bedrivs enligt studiecirkelns pedagogik är berättigad till verksamhetsstöd. Vår pedagogik i instruktörsutbildningen hålls 

enligt cirkelmetodiken, instruktörer ska också gå Studiefrämjandet ledarutbildning steg 1, för att därigenom få ytterligare kunskap om 

folkbildning och om Studiefrämjandet. Våra instruktörer representerar även Studiefrämjandet. 
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Gällande rekommendation 
Rekommendation ska finnas inför varje utbildningssteg. Alltså, en instruktör allmänlydnad som till exempel vill bli instruktör rallylydnad 

ska söka rekommendation. Rekommendationer ska räknas som ”färskvara”. 

 

Övrigt: 
Att vara instruktör är på många sätt en krävande uppgift. Det handlar om att vara pedagogisk, tydlig och även empatisk. För att hjälpa 

hundägare till utveckling behöver instruktören ha förmåga att sätta sig in i varje hundägares och hunds situation, se möjligheter och ge 

hjälp och stöd till individuell utveckling. Det är hundägarens mål med hunden som ska styra instruktörens arbete. Gedigen hundkunskap 

är utöver pedagogisk förmåga en oerhört viktig kompetens för att instruktören ska lyckas med sin uppgift.  

 

Vi vill ”varna” för att medlemmar blir instruktörer innan man är mogen för detta. En alltför oerfaren instruktör förlorar lätt 

självförtroendet och blir ”bränd” på uppgiften. Det är förstås inte heller någon god reklam för Brukshundklubben om instruktörer saknar 

tillräcklig erfarenhet och kompetens. 

 

Instruktören är en representant för sin lokala klubb och för hela organisationen. Alla vill förstås att organisationen ska vara stolta över 

instruktörens arbete! 

Slutligen, den lokala klubben är ansvarig för all kursverksamhet och för instruktörernas kompetens. Kursplaner som presenterar är 

riktlinjer som syftar till att ge en god kvalité på utbildningen. Hur det blir i verkligenheten – ja det ansvarar klubben för! 

 


