
 

 

 

SVENSKA KENNELKLUBBENS UTBILDNINGAR FÖR GYMNASIESKOLOR 

2021-10-29 

Svenska Kennelklubben (SKK) erbjuder gymnasieskolor med HUND-inriktning att använda 

SKKs utbildningar i sin skolundervisning. De skolor som önskar använda dessa utbildningar 

tecknar avtal med SKK. De lärare som ska använda utbildningarna utbildas av SKK i hur 

materialet skall användas.  

Här nedan har vi samlat information som vi tror kan vara bra för er skolor att känna till. 

Saknar ni någon information får ni gärna kontakta Nina Berggren på SKKs 

utbildningsavdelning, nibe@skk.se, 08-795 30 82.    

 

1. Vilka utbildningar finns? 
De utbildningar som gymnasieskolor kan teckna avtal för är SKKs uppfödarutbildning samt SKKs 

utbildning hundens beteende. Här nedan finns en sammanfattande information om respektive 

utbildning.  

SKKs uppfödarutbildning 
SKKs uppfödarutbildning består av fyra (4) övergripande delar med följande ämnen; 

hunduppfödning, inför valpkullen, valpkullen är här, valparna flyttar. Dessa fyra delar är i sin tur 

indelade i flera avsnitt. SKKs ambition är att lära ut vad det innebär att föda upp hundar samt stärka 

uppfödarnas möjligheter att få en djupare förståelse för avelsarbetet. För att bli en bra uppfödare 

behövs både teori och praktik. Utbildningen omfattar instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter samt 

diskussionsforum. Ämnen som tas upp och diskuteras är exempelvis anatomi, utfodring, vad det 

innebär att vara uppfödare, genetik, avelsmål, dräktighet, valpning, avtal o, lagar. Utbildningen är 

främst baserad på boken Hunduppfödning i teori och praktik, men ytterligare kursmaterial 

tillkommer såsom artiklar ur bland annat Hundsport special och broschyrer av olika slag. 

 

SKKs utbildning Hundens beteende 

SKKs utbildning Hundens beteende omfattar ämnen som hundens domesticering (när hunden gick 

från varg till hund), hur hunden kommunicerar, relationen människa-hund, hur man mäter och 

dokumenterar hundars mentalitet samt en hel del andra ämnen. Kurslitteratur är etolog Per Jensens 

bok Hundens språk och tankar. Utöver kurslitteraturen finns artiklar samt utdrag ur andra böcker och 

filmklipp. Dessutom omfattar utbildningen instuderingsfrågor, några fördjupande 

inlämningsuppgifter, diskussions- och frågeforum.   

 

2. Lärarutbildning 
De lärare som skall använda SKKs utbildningar i sin undervisning kommer att utbildas av SKK. 

Lärarutbildning arrangeras av SKKs utbildningsavdelning en gång (1) per år om behov finns (minst 8 

deltagare måste finnas för att en utbildning skall genomföras).   

Syfte & innehåll 
Syftet med lärarutbildningen är att utbilda lärarna i hur materialet skall användas. Vi går igenom 

kursmaterialet samt förslag på upplägg. Lärarutbildningen innehåller även en genomgång av SKKs 

organisation samt vad det innebär att vara uppfödare inom Svenska Kennelklubben. Lärarna får även 
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ta del av SKKs internettjänster samt annat material som kan vara intressant för dom att använda i sin 

skolundervisning.   

Omfattning & upplägg 
Lärarutbildningen består av fyra obligatoriska delar som görs på distans. Del 1 & 2 är självstudiedelar 

som lärarna gör när dom har tid och möjlighet. Del 3 & 4 är webbinarier där vi ”träffas” i realtid med 

hjälp av videomötesverktyget Zoom. Nedan ser ni upplägg för de olika delarna. 

 

 Del 1 (självstudier) – Under denna del får lärarna själva gå igenom allt utbildningsmaterial för 

både SKKs uppfödarutbildning samt hundens beteende.  

 

 Del 2 (webbinarium) – Under denna del har lärarna möjlighet att ställa frågor baserat på deras 

självstudier i del 1. Vi har också en genomgång av SKKs organisation, kansli samt vad det 

innebär att vara uppfödare i SKK. Vi visar de internettjänster som finns som hjälp till 

uppfödare. Pågår i ca 2 timmar.  

 

 Del 3 (självstudier) – Under denna del får lärarna jobba praktisk med några uppgifter. Dom får 

genomföra ett kunskapstest med frågor som en repetition på del 2, göra en uppgift i SKKs 

internettjänst Avelsdata samt en diskussionsuppgift. 

 

 Del 4 (webbinarium) – Under denna del går vi igenom de uppgifter som lärarna gjort under 

deras självstudier i del 3. Dom har även möjlighet att ställa frågor. Pågår i ca 1½ timme. 

 

Hela utbildningen pågår i ca 8 veckor från det att del 1 öppnar till del 4 är avslutad. Mellan de olika 

delarna har lärarna ett par veckor på sig att göra sina självstudier när dom själva har tid och 

möjlighet.  

 

Det är viktigt att läraren samt dennes skola är införstådda i att det kommer ta tid att genomföra såväl 

självstudierna som webbinarierna. För att läraren ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa 

sätt är det viktigt att man avsätter tid för sina självstudier samt att skolan har förståelse för det. Hur 

mycket tid man behöver för självstudierna är så klart individuellt men vår uppskattning är att man 

behöver lägga ner ca 4-5 timmar.  

 

Kostnad 

Lärarutbildningen kostar 6 000 kr per lärare och omfattar både SKKs uppfödarutbildning samt SKKs 

utbildning hundens beteende. 

 

Bra för lärarens skola att veta! 
Den erfarenhet vi har från tidigare lärarutbildningar är att lärarna haft svårt att få tid att göra sina 

självstudier. Vi vill därför göra skolan uppmärksam på att läraren kan behöva lite extra tid för att 

kunna genomföra lärarutbildningen, så att man är medveten om det. Eftersom samtliga fyra delar i 

utbildningen är obligatoriska är det också viktigt att lärarna ges möjlighet att delta i webbinarierna 

(del 2 & 4) som sker i realtid. Om läraren inte deltar i samtliga delar kan man inte använda 

utbildningsmaterialet i sin undervisning.  
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Det är också bra om skolan är medveten om att läraren behöver tid efter genomförd utbildning för 

att sätta sig in hur man ska använda utbildningsmaterialet i sin undervisning.  

 

3. Teckna avtal 
De skolor som önskar använda SKKs utbildningar i sin skolundervisning tecknar avtal med SKK. 

Hur går det till? 
Om er skola är intresserad av att teckna avtal tar ni kontakt med Nina Berggren på SKKs 

utbildningsavdelning så hjälper hon er. Ninas kontaktuppgifter är nibe@skk.se, 08-795 30 82. 

Kostnad 
Skolan betalar nedanstående ersättning per elev som påbörjat respektive utbildning.  

 Ersättning per elev som påbörjat Hundens beteende:  300 kr 

 Ersättning per elev som påbörjat SKKs uppfödarutbildning:  1000 kr 

Avräkning sker två gånger per år då skolan skickar en sammanställning till SKK över det gångna 

halvårets påbörjade utbildningar. SKK fakturerar skolan i enlighet med avtalet. 

Utöver ovanstående ersättning per elev tillkommer kostnaden för lärarutbildningen enligt ovan 

(punkt 2).  
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