
Mentalbeskrivning

VALP

BESKRIV DIN HUNDS MENTALITET I BRUKSHUNDKLUBBEN



Syftet med att beskriva valpar är att på sikt få ett underlag 
som kan utvärderas och vara ett komplement till mental-
beskrivning hund (MH) och mentaltest (MT). 

Mentalbeskrivning valp (MV) görs hos uppfödaren innan 
leverans och är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren 
vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på 
valpens framtida träning.

Så här går det till
Valpbeskrivningen ger en beskrivning av valpens beteende i 
specifika situationer. Beskrivningen utförs lika för alla valpar 
och görs när de är 7-9 veckor gamla. 

Beskrivningen genomförs under ledning av en valpbeskrivare, 
som ska vara en person som valparna inte mött tidigare.

Valpen beskrivs i ett isolerat utrymme där den inte varit 
tidigare eller i en inhägnad utomhus. Valpkullen och tiken ska 
vara utom hörhåll från testplatsen så att valpen inte störs. 

Åskådare bör vara så få som möjligt. Vi rekommenderar att 
en tredje person filmar och att man gemensamt tittar på 
filmen efteråt.

Tidsrutiner
Valparna bör inte beskrivas samma dag som de vaccineras 
och avmaskas. Det bör också ha gått någon timme sedan 

Mentalbeskrivning valp



senaste utfodringen. Är kullen stor, ta en paus så valparna får 
äta och sova. Eller dela på kullen och genomför beskrivningen 
under två dagar.

Moment
Beskrivningen innehåller elva moment där valpbeskrivaren 
beskriver valpens beteenden som intresse/nyfikenhet, 
hälsning, kontakt, leklust, gripandeform, handlingsförmåga 
och trygghet.

Beskrivningen avslutas med att valpbeskrivaren skattar 
hur aktiv och trygg valpen har varit under momenten. 
Uppfödaren skattar hur aktiv valpen är i vardagen och i 
förhållande till övriga valpar i kullen. 

Det här observeras också 
Under mentalbeskrivning valp observeras också om 
valpen visat resursförsvar och om den gjort annat under 
beskrivningen. Man tittar också på om valpen varit ljudlig 
under beskrivningen.

Protokollet förs i en nyckel där olika beteenden beskrivs i en 
intensitetsskala från 1-5 och där ett står för låg intensitet och 
fem står för hög intensitet.

I beskrivningsprotokollet finns det också utrymme 
för ytterligare kommentarer som kan vara av vikt för 
uppfödaren/valpköparen.

Mer information hittar du på
 www.brukshundklubben.se/mentalitet
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www.brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisa-
tion för aktiva hundägare. En av våra huvuduppgifter är 
att verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hund-
ägare genom att utveckla och erbjuda värdefulla aktiviteter 
med hund.

Utveckling
av hundars mentalitet
Svenska Brukshundklubben (SBK) har avelsansvar för ett 
tjugotal hundraser, brukshundraserna. Tillsammans med ras-
klubbarna vill SBK bedriva en sund avel som främjar mentalt 
och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.

Hundars mentalitet
Förutom valpbeskrivning arrangerar SBK Mentalbeskrivning 
Hund (MH) som beskriver hundars mentalitet och används i 
forskning och avel. MH kan man göra när hunden har fyllt 
12 månader.

Korning arrangeras för brukshundraser och består av en 
exteriörbeskrivning och ett mentaltest (MT). Om båda blir 
godkända får hunden titeln korad.

Brukshundraserna
Hovawart
Riesenschnauzer
Rottweiler
Tysk schäferhund
Rysk svart terrier
Vit herdehund

Australian cattledog
Australian kelpie
Australian shepherd
Beauceron
Belgisk vallhund
Berger picard
Bouvier des ardennes

Bouvier des flandres
Boxer
Briard
Chodský pes
Collie
Dobermann
Hollandse herdershond


