Fortbildningskurs om beteende, inlärning och träning
med djurens välfärd i fokus

28 - 29 oktober 2014
Alla djur, inklusive vi människor, lär sig genom sina erfarenheter. Genom att förstå hur detta
lärande går till kan vi förbättra livet för djuren i vår närhet, samtidigt som skötsel och
hantering kan ske enklare och säkrare.
Fler och fler djurägare och djurskötare använder sig av moderna träningsmetoder med positiv
förstärkning vid skötsel och hantering av sina djur. Men hur funkar detta egentligen – och
varför ska man över huvud taget ”träna” djuren? Kan vi ha praktisk nytta av att träna djur
inför olika situationer? Kan träning öka djurvälfärden?
Djurs beteende, inlärning och träning är aktuella frågor där både forskning och praktisk
verksamhet går framåt i snabb takt. Under dessa kursdagar kommer vi att ge er relevant
kunskap och praktiska exempel från många olika områden och många olika djurslag. Ni
kommer också att få tips på var ni hittar ytterligare litteratur och vetenskapliga referenser som
behandlar dessa frågor. Kursen vänder sig både till nybörjare och till de som tidigare har
prövat på att träna djur. Dagarna kommer att innehålla föreläsningar, diskussioner och visning
av träning med Nordens Arks djur.
Kursen riktar sig särskilt till lärare och instruktörer vid naturbruksgymnasium, men är öppen
även för andra deltagare. Passa på att bredda er kompetens! Du kanske vill starta egna projekt,
stötta elever eller utvidga innehållet i undervisningen.
Kursledare under dagarna är Eva Bertilsson och Emma Nygren.
Eva Bertilsson är utbildad beteendevetare med lång erfarenhet av djurträning, och med träning med
positiv förstärkning som specialitet. Håller kurser och föreläsningar i Sverige, Norge och USA

och är medarbetare vid Karen Pryors årligen återkommande expo för klickertränare. Fungerar
som rådgivare i träningsfrågor på Nordens Ark. Hemsida: www.carpemomentum.nu

Emma Nygren är biolog med inriktning på bevarandebiologi, och ansvarar för Nordens Arks
program för berikning och träning. Emma har många års erfarenhet av praktisk träning med
Nordens Arks rovdjur, och har ett stort engagemang i frågor som rör djurs välbefinnande.

Kursinnehåll dag 1

*Djur som hålls av människor (t ex sällskapsdjur, produktionsdjur, djur i park)*Djurens
behov och vårt ansvar*Välfärd och beteende *Djurträning förr och nu *Hur kunskap om
inlärning och träning kan bidra till ökad välfärd *Inlärningsteoretiska begrepp (medfött eller
inlärt, interaktioner med omvärlden, respondent och operant inlärning, beteendeanalys,
beteendets A-B-C) *Träning med positiv förstärkning – vardag och vetenskap *Praktiska
exempel *Djurträning, vetenskap och hantverk *Visning i parken och demonstration av
träning.
Kursinnehåll dag 2
*Demonstration av träning i parken *Fördjupning i beteende och träning *Att sätta mål och
göra träningsplaner *Fallbeskrivningar
Stiftelsen Nordens Ark
Nordens Ark är en ideell stiftelse med målet att bevara utrotningshotade djur och återskapa
livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer. Verksamheten finansieras
av medlemmar, gåvor, donationer, stiftelse- och fondmedel samt av sponsorer och av intäkter
från den publika delen i parken. Avelsarbete, forskning och utbildnings bedrivs på Åby säteri
i Bohuslän. Parken är öppen för besökare året runt. En stor del av verksamheten är också
förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.

Fortbildningskurs om beteende, inlärning och träning med djurens välfärd i fokus
Var:

Nordens Ark, Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand

När:

Tisdag 28 okt kl. 10.00-16.00 och onsdag 29 okt kl 9.00-15.00
Det finns även möjlighet att delta endast 28 okt.

Notera att det även är möjligt att anmäla till fortsättningskurs ”Vägen till träning med positiv
förstärkning” (praktisk djurträning). Torsdag-fredag 30 okt-1 nov, se separat inbjudan.
Anmälan till:

emma.nygren@nordensark.se 0523-791 85

Sista anmälningsdag:

14 oktober 2014

Kostnad:

2800 kr (ex. moms 2400 kr)
Endast 28 oktober 1800 kr (ex. moms 1440 kr)
I kursavgiften inkluderas fika, lunch och material
Max. 30 deltagare. Kursen ställs in vid mindre än 10 deltagare
anmälda 14 oktober 2014.

Hotellbokning:

Enkelrum: 790 kr (ex. moms 705,35 kr) inkl. frukost. Delat boende
i dubbelrum: 500 kr (ex. moms 446,42 kr) inkl. frukost
hotell@nordensark.se 0523-795 45, 795 46

