
Certifierad Hundpsykolog

För dig som verkligen vill satsa på din hundkarriär! 
I det här paket blir du både till instruktör och hundpsykolog OCH du får rabatt!

Innehåll 
➢ Valp- & vardagslydnad 
➢ Etologi och läsa hund 
➢ Raskunskap 
➢ Stress- och  aktivering 
➢ Beteendeproblem; aggression, rädsla, vakt, jag etc 
➢ Pedagogik och psykologi 
➢ Mycket lärarledd praktik där du får personlig coachning av lärarna 
Distansutbildning 
Utbildningen är en distansutbildning med ca en träff per månad på skolan. 
Hemarbetet består bland annat av att träna hund och läsa böcker. 
Vissa föreläsningar kommer du att kunna se online. 

Egen hund: Vi har mycket praktik och du får gärna ta med dig egen hund, 
under förutsättning att den mår bra av vistas på skolan och inte stör 
undervisningen. Har du ingen hund så får du låna en av oss lärare. 



CD Hundens Hus AB 
Svärdlångsvägen 11c 
120 60 Årsta 
Tel: 073-543 17 22 
Mail: utbildning@hundenshus.se 

CD Hundens Hus Göteborg AB 
JA Wettergrens gata 6 
421 30 Västra Frölunda 
Tel: 031-14 70 46,  
Mail: goteborg@hundenshus.se

Inlärning 
Du får bred och djup kunskap i hur inlärning fungerar och vad du ska  
tänka på när du tränar hund. 

Valpen och unghundens utveckling 
Vi går igenom hur valpar och unghundar utvecklas t.ex. den viktiga social och 
miljöträningen, könsmognad, spökålder, jaktfasen etc 

Läsa Hund 
För att kunna träna hund behöver vi kunna läsa dom, därför går vi igenom 
hundens språk, beteende och känslor och hur vi ska tolka det. 
 
Raskunskap  
du får veta varför hundar fungerar som dom gör och vad du ska tänka på när du 
tränar olika hundraser. Det är stor skillnad på att träna en tax, saluki, jack russel, 
labrador eller rottweiler…  

Valp- & vardagslydnad 
Övningar som du får lära under utbildningstiden är kontakt, följsamhet, koppel, 
inkallning, hantering, passivitet, lekutveckling, aktivering etc.  
Och du och din hund får göra övningar tillsammans med personlig coachning 
från oss lärare - något som alla eleverna uppskattar. 

Beteendeproblem 
Du får både kunskapen och praktiken för att kunna arbeta med problemhundar.  
Vi går igenom olika orsaker till problembeteenden, aggression, rädsla, jakt, vakt, 
separationsångest etc Du får lära dig olika analysmetoder och vi fördjupar oss i 
inlärning, etologi, stress, trauma, chock, fysiska orsaker till problembeteenden, 
beteendebiologi och psykologi.  
Vi har praktik på varje modul - även med ”riktiga” problemhundar. 
 
Coaching och psykologi 
Du får lära dig att intervjua, göra ett individuellt träningsprogram till hund och 
ägare och hur du ska coacha hundägaren på bästa sätt.

Skolan är ansluten till SHF - branschorganisationen för oss yrkesverksamma 
-vilket innebär att när du är certifierad så kan du ansöka om medlemskap. 
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