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Kursplan – Mentalbeskrivning Valp MV 

 

Mål 

Efter genomgången utbildning ska eleven ha kunskap om syftet med Mentalbeskrivning Valp och  
kompetens att mentalbeskriva valpar. 
 

Förkunskap 

 Mentalbeskrivare MH 

 Mentaldomare MT 

 Erfaren uppfödare eller dokumenterad likvärdig utbildning. 
Deltagare rekommenderas av rasklubb eller distrikt och godkänns av utskottet för avel 
och hälsa. 
 

Kursarrangör 

Utskottet för Avel och Hälsa 

Distrikt/rasklubb som har för avsikt att arrangera utbildning ska ansöka om detta till utskottet för 
avel och hälsa minst tre månader före kursstart. 
 
Kursledning:  Lärare utses av utskottet för avel och hälsas mentalgrupp. 
Antal deltagare:  Högst 10-12 deltagare. 
Omfattning:  Cirka 20 timmar inkl. examination. 
 

Bevis/Auktorisation 

Efter genomförd utbildning och examination, godkänner Lärarna aspiranterna och Utskottet för 
avel och hälsa auktoriserar och tillsänder bevis. 

 

Referenslitteratur och material 

 Anvisningar mentalbeskrivning valp 

 Nyckel mentalbeskrivning valp 

 DVD mentalbeskrivning valp 

 Aktuella Blanketter 

 Definitioner Mentalitet 

 Beteendeboken: om valpens tidiga beteendeutveckling av Lars Fält 

 Härliga Valptid av Ingalill och Curt Blixt 
 

Kunskapsmål 

Efter genomgången utbildning ska eleven ha: 

 Mycket god kunskap om syftet med MV 

 Mycket god kunskap gällande ”Anvisningar och Bestämmelser mentalbeskrivning valp” 

 Mycket god kunskap gällande mentalbeskrivningens praktiska utformning 
och uppbyggnad 
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 Mycket god kunskap gällande protokollets utformning och användning 

 Mycket god kunskap och färdighet gällande redovisning av beskrivna valpar 

 Mycket god kunskap och färdighet att bemöta uppfödare. 
 

Utbildningens innehåll och genomförande 

Huvudvikten av utbildningen läggs vid att praktiskt beskriva valpar av olika raser.  
Teoretiska avsnitt behandlas genom video, föredragning, frågor och diskussion och praktiska 
övningar. 
 

Anvisningar och Bestämmelser för mentalbeskrivning valp 

Genomgång av Anvisningar och Bestämmelser. Användning och tydliggörande. 
Syfte: Ge eleverna mycket goda kunskaper inom området. 
 

Protokoll 

Genomgång av protokollet. 
Syfte: Ge eleverna goda kunskaper om protokollets alla funktioner. 
 

Redovisa valpar 

Genomgång av syftet och de problem som kan uppstå. Diskussioner om lämpligt upplägg. 
 

Bemöta uppfödare 

Diskussioner om vilka uppfödare vi möter i verksamheten, deras förväntningar, önskemål, syften 
etc. 
 

Valpbeskrivarens roll i Svenska Brukshundklubben 

 Tydliggörande av roll och uppdrag etc. 

 Erfarenheter, vår roll gentemot de uppfödare vi möter, etik, vad representerar vi? 

 Hur beskrivaren bör förhålla sig. Tips och upplägg. 
 

Praktiska övningar 

Beskriva och tolka intensiteten av beteenden – görs i samband med beskrivning av valpar. 
Eleverna kan börja med att beskriva i grupp till att börja med, men relativt snabbt bör de beskriva 
på egen hand för att öka säkerheten. Från början ges tillfällen till frågor och funderingar mellan 
momenten, men allt eftersom förläggs diskussionerna efter varje hund. 

Redovisa hundar – Praktiska övningar där eleverna får redovisa inför gruppen. Viktigt med 
respons från gruppen och läraren. 

Bemöta uppfödare – Problembaserade övningar där eleverna får värdefull insikt om de typer av 
problem som kan uppstå i samband med redovisning av hundarna. Till exempel uppfödare som 
ifrågasätter beskrivningen. Viktigt med gruppdiskussioner kring detta. 
 

Slutprov 

Kursen avslutas med en kunskapskontroll. Bedömningen ska dessutom innefatta elevens 
förhållningssätt och attityd gentemot hund och uppfödare, samt uppvisande av ett gott omdöme 
under kursens genomförande. 

Redovisning av slutprov 
Senast 14 dagar efter slutprov ska deltagarnas resultat redovisas till utskottet för avel och hälsa. 
Redovisningsblankett, se bilaga 

Utskottet för avel och hälsa auktoriserar och utfärdar bevis för Valpbeskrivare. 


