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Utbildningsinformation ---------------------------------------------------- 

Här följer information gällande denna utbildning, kurslitteratur, uppgifter, kursplan 
m.m. 

Kursfakta: 
Kurstid: 1 termin (ca 20 veckor, heltid ca 30 tim/vecka) på plats i Tranås. 
Kursansvarig: Therese Arvestrand, hundinstruktör & hundpsykolog, ägare av 
DogSense – HundUtbildning. 
Förkunskaper: Ett genuint hundintresse. 
Kostnad: All undervisning är gratis men du betalar en serviceavgift på 1000 kr för 
att täcka försäkring under skoltid, kopiering, viss studielitteratur. Kostnad 
tillkommer för litteratur, dock finns den mesta litteraturen att låna på bibliotek eller 
att hämta hem på internet. Boende, mat och eventuella resor och studiebesök står du 
själv för. Utbildningen är CSN-berättigad. 
Lärplattform: Vi har under hela utbildningen kontakt via lärplattormen It’s 
Learning. 
 
Information om utbildningsanordnarna ------------------------------ 

DogSense – HundUtbildning är ett utbildningsföretag med förare och hund i fokus, 
så alla våra elever är viktiga för oss. Genom att ta hjälp av andra företagare och 
föreläsare inom hund kan vi erbjuda kompetens, erfarenhet och en genomgående 
kvalité på alla våra utbildningar. Våra lärare har spetskompetens inom de områden 
de utbildar inom och är handplockade för att skapa gedigna utbildningar som 
förbereder eleven för en framtid inom hundbranschen. Företaget arbetar med positiv 
förstärkning och så kallade mjuka metoder, och förespråkar kärlek och trygghet som 
bas för vår hundträning.   

Våra lärare/instruktörer jobbar heltid med hund och vidareutbildar sig ständigt inom 
respektive områden. Vi tränar hund praktiskt och flera av oss tävlar inom olika 
grenar. Vi har som mål att ständigt utvecklas och att kontinuerligt hålla våra 
utbildningar väl uppdaterade. Vi har flera samarbetspartners inom hundbranschen, 
inom olika områden och tycker detta är viktigt. 
 
DogSense HundUtbildning har sitt säte i Mjölby, med en 140 kvm stor inomhuslokal 
finns. 

Sommenbygdens Folkhögskola är en liten skola med ett stort hjärta och höga 
ambitioner!  

Skolan har fått sitt namn efter den stora klarvattensjön Sommen som förenar 
Småland och Östergötland. Sedan 1997 har vi varit en egen folkhögskola med säte i 
centrala Tranås. Vår huvudman är en ideell förening med en styrelse och 
representanter från kommunerna Aneby, Boxholm, Tranås, Ydre och Ödeshög samt 
studieförbundet Vuxenskolan och ABF. 
 
Vi är politiskt och religiöst obundna och välkomnar deltagare från hela landet, i olika 
åldrar och med olika erfarenheter. Vårt uppdrag är att jobba med folkbildning enligt 
statens syften. 



Vår vision är: ”Sommenbygdens folkhögskola – för en hållbar värld med demokrati 
och mångfald” 

 

Kursbeskrivning och syfte ------------------------------------------------- 

Utbildningens syfte är att du ska bli en bättre hundtränare, där vi lägger mycket vikt 
vid att generellt förstå hundar bättre, och din egen i synnerhet. Du kommer få lära dig 
olika sätt att aktivera din hund, och andras hundar, anpassat till hunden som art, 
anpassat till olika raser samt anpassat till individen. Under utbildningen har du också 
chans att diplomera/certifiera dig som instruktör (kunna hålla egna kurser inom 
dessa ämnen) inom olika områden, såsom rallylydnad. 

Du kommer att läsa heltid, vilket innebär att du har ca 30 undervisningstimmar om 
40 minuter per vecka i olika ämnen under läsåret och därutöver tillkommer tid för 
inläsning av litteratur och hemuppgifter. 

I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter, där 
Forumtid ingår en gång per vecka. 

Efter genomförd kurs får du intyg och diplom på de delar som utbildningen har 
innehållit. Du kan i slutet på utbildningen också välja att certifiera dig till 
rallylydnadsinstruktör, nose work instruktör, kantarellsöksinstruktör och 
hunddagisföreståndare. 

Utbildningen innehåller föreläsningar och seminarier, grupparbeten och mycket 
praktisk hundträning. Eleven skall även läsa kurslitteraturen samt lämna in 10 
stycken skriftliga uppgifter.  

 

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen ---------- 

Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet, andra meriter och personlig 
lämplighet. Det personliga brev du skickar med vid ansökan har stor betydelse. 
Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.  

 

Utbildningens omfattning ------------------------------------------------- 

Utbildningen utgörs av föreläsningar, seminariedagar, praktisk hundträning och 
hemstudier. Utbildningen omfattar cirka 510 timmar lärarledda lektioner samt visst 
hemarbete, vars omfattning är cirka 50 timmar.  

  

Frånvaro ------------------------------------------------------------------------  

Utbildningens alla moment är obligatoriska och frånvaro rapporteras till ansvarig 
lärare (Therese Arvestrand). Viss frånvaro accepteras, men kontakta ansvarig lärare 
för att se om du behöver komplettera din frånvaro med inlämningsuppgift eller dyl. 
Vissa moment av utbildningen måste genomföras för att få genomgå certifering, 
varpå somliga ej går att ta igen förrän ihop med nästa utbildningsstart. Våra externa 
föreläsare går ej att komplettera, vid dessa tillfällen är det obligatorisk närvaro.  



Externa föreläsare -----------------------------------------------------------  

På denna utbildning har vi också valt att anlita externa föreläsare som alla är 
specialister på sina respektive områden. Vid dessa tillfällen är det extra viktigt att 
närvara, då man inte kan tillgodogöra sig denna information vid annat tillfälle.   

 

Litteraturlista ----------------------------------------------------------------- 

Vill du redan nu ha en litteraturlista kan du höra av dig till oss, annars får du en 
uppdaterad, och aktuell litteraturlista i samband med att du blivit antagen. Vi 
försöker oss att alltid hålla oss ajour med vad som händer i ”hundvärlden” och 
således uppdateras litteraturlistan för varje år. 

 

Kursplan ------------------------------------------------------------------------ 

Utbildningen är uppdelad i 10 block och de ämnen som vi läser kan du se 
nedan. 

 
Block 1 - Inlärning ----------------------------------------------------------- 

 I detta block ingår bland annat, 

 Inlärningsprinciper. 
 Klassisk och operant inlärning. 
 Inlärningspsykologins historia och utveckling. 

 

Block 2 - Klickerträning ---------------------------------------------------- 

I detta block ingår bland annat, 

 Klickerträning i teori och praktik. 
 Klickerträningens principer. 
 Träning av andra djurslag. 
 Grundfärdigheter. 

 

Block 3 - Vardagsproblem ------------------------------------------------- 

 I detta block ingår bland annat, 

 Vad har hundägare problem med? 
 Bakomliggande orsaker och lösningar till vardagsproblem. 
 Metoder och antimetoder. 

 

 

 



Block 4 - Friskvård --------------------------------------------------------- 

 I detta block ingår bland annat,  

 Förebyggande träning. 
 Träning för hundägaren. 
 Balansbollsträning. 
 Rehabilitering – hur fungerar det? 
 Fysträning på hund. 
 Första hjälpen. 

 

Block 5 - Nosarbete --------------------------------------------------------- 

I detta block ingår bland annat,  

 Personspår, som aktivering och tävlingsform. 
 Uppletande, som aktivering och tävlingsform. 
 Nose work som aktivering och tävlingsform. 
 Kantarellsök. 

 

Block 6 – Skoj med lydnad ------------------------------------------------- 

I detta block ingår bland annat,  

 Rallylydnad som tävlingsgren. 
 Tävlingslydnad som tävlingsgren. 
 Grundfärdigheter för båda tävlingsformerna. 

 
Block 7 – Trix och skoj ------------------------------------------------------ 

I detta block ingår bland annat,  

 Dogparkour i teori och praktik. 
 Trixträning i teori och praktik. 

 

Block 8 - Hundtränaren ---------------------------------------------------- 

I detta block ingår bland annat,  

 Coachning 
 Mental träning 
 Stresshantering 
 Mindfulness och yoga. 
 Bujo för hundtränare 
 Att sätta smarta målsättningar. 
 Fysträning för hundtränaren. 

 



Block 9 – Fördjupning i vardagsproblem ------------------------------ 

I detta block ingår bland annat,  

 Hundpsykologens arbete i teori och praktik. 
 Praktiska fall. 
 Egen träning. 

 

Block 10 - Berikning --------------------------------------------------------- 

I detta block ingår bland annat,  

 Berikning i teori och praktik. 
 Ha skoj på promenaden. 
 Att arbeta med hunden, inte emot hunden. 

 


