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1. Inledning 

Svenska Klätterförbundets (SKF:s) examinatorer är erfarna och engagerade auktoriserade 

klätterinstruktörer med lång erfarenhet och stor kompetens inom sitt område. 
Examinatorerna har en viktig roll i att förmedla kunskap om SKF:s instruktörskap, 

utbildningssystem och normer, utöver att (utbilda och) examinera nya auktoriserade 
klätterinstruktörer. 

  

En examinator kan ha fyra olika behörigheter motsvarande de olika disciplinerna för 
auktoriserade klätterinstruktörer: inomhus, sport, klippa och is. 

  
Om du är intresserad av att bli examinator kan du skicka en intresseanmälan till SKF:s 

utbildningskommitté (UK) på utbildning@klatterforbundet.se. Rekommendationer och 

omdömen från andra examinatorer inom aktuell disciplin underlättar UK:s bedömning, så 
bifoga gärna dessa.  

2. Definition av examinatorsnivån 

Som examinator kan du tillsammans med minst en annan examinator godkänna 

auktoriserade klätterinstruktörer för SKF, enligt gällande normer för examinationer. 
  

Examinationer genomförs alltid av minst två examinatorer för att säkerställa en rättvis 
bedömning. 

 

Huvudexaminator ska vara examinator i aktuell disciplin. Övrig(a) kan vara examinator i 
aktuell disciplin, eller examinator i annan disciplin samt aktiv auktoriserad 

klätterinstruktör i aktuell disciplin.1 
  

                                                 
1 Till exempel kan Ann och Börje hålla en sportklätterexamination med Ann som ansvarig om Ann är examinator 

sport, och Börje är examinator inomhus samt auktoriserad klätterinstruktör sport och har hållit flera 

sportklätterkurser. 
 



  

För att bli examinator i ytterligare en disciplin krävs godkännande av två examinatorer i 
den nya disciplinen samt beslut av UK.2 

 

Huvudexaminatorn utser sitt team. Examinationer i nya konstellationer främjar 
kunskapsöverföring och kvalitetssäkring. Examinatorsaspiranter kan maximalt vara lika 

många som antalet examinatorer på en given examination. 
   

Syftet med auktoriseringssystemet är att kvalitetssäkra den utbildningsverksamhet inom 

klättring som bedrivs i Sverige. Som examinator bidrar och inspirerar du till 
kunskapsspridning om klättringens alla aspekter, till exempel rörelseglädje, access, 

tekniker och säkerhet, och i synnerhet aspekter som rör instruktörer, bland dessa 
pedagogik, vertikala arrangemang och att vara en förebild.  

3. Förkrav 

1. Du har hållit minst tio normerade kurser som auktoriserad instruktör i aktuell 

disciplin. 
2. Du har hållit alla typer av normerade kurser inom aktuell disciplin. 

3. Pedagogisk erfarenhet från annat område än som instruktör inom klättring. 

4. Beslut från UK att du antas som examinatorsaspirant. 
5. Medverkan som examinatorsaspirant vid minst två examinationer (för klippa en 

teknisk och en pedagogisk), varav minst en ska vara som självständigt agerande 
examinator. Vanligen medverkar en examinatorsaspirant vid minst tre olika 

arrangemang innan denne antas som examinator. 

6. Godkännande från ansvarig examinator på de examinationer du deltagit i, med 
skriftligt utlåtande till UK. 

7. Beslut från UK om att du antas som fullvärdig examinator. UK rapporterar till 
kansliet. 

                                                 
2 Exempel: Börje, som är examinator inomhus och auktoriserad klätterinstruktör sport, har varit examinator på 

två sportexaminationer, en tillsammans med Ann och en med Cilla. Båda rapporterar till UK att Börje bör 

godkännas som självständig examinator sport. 

 



  

4. Kompetenskrav  

1. Samtliga kompetenskrav som omfattar auktoriserad klätterinstruktör i aktuell 

disciplin och lägre nivåer. 
2. God förmåga att avgöra instruktörsaspiranters kompetens som instruktör 

avseende riskbedömning, anpassning av kursens innehåll efter elevernas 
förmåga, kommunikation, att lära ut enskilda moment och systemförståelse 

samt att ge eleverna insikt om vilka begränsningar deras kunskaper har. 

3. Kompetens att arrangera en examinationsmiljö som är skarp, och ändå säker för 
examinatorn själv, instruktörsaspiranter, figuranter och elever. 

4. Kompetens att förutse och förebygga olyckor, att avgöra när det är nödvändigt 
att ingripa och då göra det på ett effektivt och odramatiskt sätt. 

5. Stor erfarenhet som auktoriserad klätterinstruktör. 

6. God kännedom om SKF, dess utbildningssystem och normer. 
7. God pedagogisk färdighet. 

8. God förmåga att anpassa sin kommunikation efter mottagarens förutsättningar. 

5. Behörighetens giltighet  

För att behålla behörigheten som examinator krävs:  
1. Aktiv medverkan i upprätthållande och utveckling av SKF:s 

instruktörskompetens. 
2. Att du arrangerar en examination eller ett instruktörsseminarium för SKF 

minst vart tredje år. Detta görs i samråd med kansliet. 

3. Att du upprätthåller ditt instruktörskap som vanligt med att gå på 
instruktörsseminarium minst vart tredje år. 

4. Medlemskap i en förbundsansluten klätterklubb. 
5. Att du på eget initiativ meddelar kansliet eventuella förändringar rörande ditt 

engagemang som examinator och eventuellt ändrade kontaktuppgifter. 

Har du tidigare varit examinator, men inte varit aktiv på ett tag och vill återkomma? 
Kontakta SKF:s utbildningskommitté eller kansli. För kontaktuppgifter se bergsport.se.      


