Hundtränar- och coachutbildning
Om utbildningen
Vid ForshagaAkademins Hundtränar- och coachutbildning blir du certifierad hundtränare och
coach med kompetens att planera och genomföra valpkurser, vardagslydnadskurser och
kurser med inriktning på grundträning, aktivering, friskvård, problemlösning av vanliga
vardagsproblem samt eventuellt tävlingsinriktade kurser inom ditt specialintresse. Du har
möjlighet att fördjupa dig inom en specifik hundsportgren alternativt problemutredning.
Hundtränar- och coachutbildningen är en gedigen helårsutbildning för dig som vill
arbeta inom hundbranschen med privatträningar, hundkurser och föreläsningar. Utbildningen
passar också dig som vill utvecklas som hundtränare för eget bruk. Du får en bred kunskap
och praktiska färdigheter kring inlärning, träning och lösningsfokuserat tänk för trygg, positiv
och kvalitativ hundträning. I kursen ingår också fördjupning inom psykologi, sociologi,
pedagogik, ledarskap och entreprenörskap. Med hjälp av erfarna lärare och vetenskapligt
baserat kursinnehåll får du en ökad förståelse för såväl hunden som den mänskliga individen
och gruppen.
Hundträning är ett hantverk och ForshagaAkademins utbildning innehåller en stor
andel handledd, praktisk träning för att öva upp känsla och färdigheter. Träningen sker med
egen eller lånad hund (som deltagaren själv ordnar) samt externa övningsekipage enskilt
och i grupp. Som deltagare på utbildningen lär du dig att se de små detaljerna som ger de
stora skillnaderna och att hitta olika lösningar för olika tillfällen. Du får dessutom tillgång till
en övningsbank med en stor mängd strukturerade övningar vilka stärker och utvecklar såväl
föraren som hunden, och samarbetet dem emellan. Vi jobbar med vad, varför och hur som
en röd tråd genom allt vi gör.
Under året strävar vi efter att du ska nå lyckade resultat i träningen av din egen hund, andra
enskilda ekipage och vid träning av grupper. De praktiska färdigheterna vilar på en grund av
teori med stöd av såväl vetenskap som erfarenhet.
ForshagaAkademins hundtränar- och coachutbildning är en kvalitetsgaranti där
certifierade elever har fullföljt hela utbildningen med godkända praktiska och teoretiska prov,
och därmed avklarade diplom i samtliga block samt avklarad och godkänd slutexamination.
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Känna till värdet av samt metoder för grundträning
Besitta en förmåga att grundträna hundar med olika förutsättningar
Vara väl insatt i inlärningsteori för hund, såväl teoretiskt som praktiskt
Ha en tydlig bild över egna personliga och/eller yrkesmässiga mål och vägen dit
Vara väl insatt i hundens utveckling och olika rasers förutsättningar och egenskaper
Vara väl insatt i hundens behov och hur dessa kan mötas, i teori och praktik
Vara väl insatt i hundens beteenden och språk, i teori och praktik
Besitta en förmåga att stärka relationen mellan människa och hund
Vara väl insatt i effekterna av ett gott självförtroende hos hund och arbetet med detta
Vara väl insatt i hundens luktsinne teoretiskt och olika typer av nosarbete praktiskt
Vara väl insatt i hälsa och friskvård hos hund, såväl teoretiskt som praktiskt
Känna till hundsporter i Sverige och grundläggande träning av några av dem
Känna till vanliga vardagsproblem och besitta en förmåga att hitta tänkbara lösningar
Fördjupat sig i valfri hundsport alternativt problemutredning
Känna till strategier och metoder som förbereder hunden för tävling/annan prestation
Vara väl insatt i relevanta områden inom psykologi och sociologi med fokus på
- mötet med individen
- mötet med gruppen
- konflikthantering
- prestationspsykologi
- mental träning
- mål & handlingsplaner
Vara väl insatt i relevanta områden inom pedagogik och ledarskap med fokus på
- den mänskliga inlärningen
- kommunikation
- instruktör vs. coach, att känna till skillnader och behärska båda förhållningssätten
- ledarskapsstilar
- retorik
Vara väl insatt i relevanta områden inom entreprenörskap
- egna mål
- yrkesområden inom hundbranschen
- företagande, att starta och driva
- ekonomi på grundnivå
- marknadsföring och kundvård
Kunna planera och genomföra privata träningar och kurser med god pedagogik inom
- valpträning
- vardagsträning
- grundträning
- aktivering
- friskvård
- vardagsproblem
- tävlingsinriktade kurser (vid eget intresse)
- eget valt fördjupningsområde

Studieform
Helårsutbildningen kan genomföras i två former:
●

Närträffar i Forshaga
10 block med tillhörande helgträffar fördelat över 12 månader (uppehåll juni-juli) samt
hemuppgifter.
Webbaserad coaching och gruppdiskussioner under hela året.
I kursen tar deltagaren del av och utför:
- Föreläsningar
- Teoretiska textdokument
- Teoretiska pass
- Praktiska pass
- Individuella arbeten
- Grupparbeten
- Instuderingstid för litteratur och forskningsrapporter
- Inlämningsuppgifter
- Skriftliga prov
- Praktiska prov
Tillgång till kamera (mobiltelefon) krävs för att kunna redovisa vissa hemuppgifter.

●

Distansutbildning utan obligatoriska närträffar
10 block genomförs under 12 månader (två månaders uppehåll).
Inspelade föreläsningar vilket ger möjlighet till anpassad studietid.
Webbaserad coaching och gruppdiskussioner under hela året.
I kursen tar deltagaren del av och utför:
- Webbaserade föreläsningar
- Teoretiska textdokument
- Inspelade instruktionsfilmer
- Individuella arbeten
- Instuderingstid för litteratur och forskningsrapporter
- Inlämningsuppgifter
- Skriftliga prov
- Praktiska prov
Distansutbildningen ställer stora krav på eget ansvar. Praktiska träningspass och
uppgifter som genomförs på egen hand redovisas som filmat material och
textdokument till kursledare.
Tillgång till kamera (mobiltelefon) krävs för att kunna redovisa vissa hemuppgifter.

●

Enstaka block är möjliga att delta vid (begränsat antal platser) och syftar till
inspiration och kompetensutveckling för redan utbildade coacher/instruktörer. För att
få diplom för enstaka block krävs inlämnad och godkänd uppgift tillhörande aktuellt
block.

Behörighetskrav
Helårsutbildning
Inga förkunskaper krävs.
Egen eller lånad hund tas med vid närträffar och praktiskt hemarbete.

Enstaka block
Genomförd och godkänd coach- eller instruktörsutbildning, eller motsvarande utbildning
inom hundträning och pedagogik. Individuell bedömning görs i samband med ansökan.

Utbildningens längd och omfattning
12 månader (med två månaders uppehåll, där deltagaren med fördel kan förlägga delar av
praktiken och genomföra examinerande hemuppgifter).
10 helgkurser x 14 timmar, totalt 140 timmar gemensam kurstid, eller motsvarande tid för
distansutbildningen i form av genomförande av webbaserat material. Därutöver tid för
instuderingsuppgifter, praktik, delkursprov och slutprov.

Utbildningens innehåll
Utbildningen utgår från 5 ämnesområden:
●
●
●
●
●

Hundträning
Hundkunskap
Psykologi & Sociologi
Pedagogik & Ledarskap
Entreprenörskap

Se dokumentet utbildningsinnehåll för innehåll i respektive block och ämne, och kursplaner
för detaljerat innehåll, delkursmål, litteraturlistor och examinationsuppgifter.

Litteratur
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ForshagaAkademins eget kursmaterial
Information om utvald litteratur uppdateras...

Utvalda forskningsrapporter tillkommer.

Examination - certifiering
Till varje block hör en skriftlig och en praktisk slutuppgift som vid godkännande ger diplom.
För godkänd utbildning krävs diplom i samtliga block 1-9 samt godkänd
slutuppgift/examination i samband med block 10.
Examinering innebär att deltagaren blir av ForshagaAkademin certifierad Hundtränare- och
coach. Certifiering ingår i utbildningskostnaden.
För deltagare vid enstaka block finns möjlighet att erhålla diplom efter deltagande vid hela
kurshelgen samt godkänt teoretiskt och praktiskt prov.

Kostnad
Kostnad för utbildningen med fysiska träffar är 19 200,- ex moms (24 000,- ink. moms).
Mellanmål/fika samt viss material till hundträning ingår.
Resa, boende och lunch ingår inte.
Kostnad för litteratur tillkommer alternativt kan deltagaren låna böcker via sitt bibliotek.
Distansutbildning kommer längre fram.
Kostnad för enstaka block är 3600,- ex. moms (4500,- ink. moms).
Kostnad för litteratur tillkommer alternativt kan deltagaren låna böcker via sitt bibliotek.
Det finns möjlighet till delbetalning för helårsutbildningarna.
Utbildningsansvarig och huvudlärare: Pernilla Pöykiöniemi
pernilla.poykioniemi@forshagaakademin.se / 010-15 16 269

