
 

 SHK:s HUNDTEST 

                             Beskrivarutbildning 
 
 
Mål 
Kompetens att beskriva hundar på SHK Hundtest 

Kompetens som utbildare vid beteendekunskapskurs 1 och 2 

Kompetens som utbildare av funktionärer till SHK Hundtest 

 

Syfte  
Att beskriva utbildningen för beskrivare inom SHK Hundtest 

 

Förkunskap 
Testledare för SHK Hundtest 

Verkat som testledare vid minst 3 tillfällen under de senaste 3 åren 

Bakbeskrivit vid SHK Hundtest under de senaste 2 åren 

Minst 18 hundar 

 

Utbildningens innehåll och genomförande 
Huvudvikten läggs vid att beskriva hundar av olika raser. 

 

 

Genomgång och användning av 

Bestämmelser 

Anvisningar 

Protokoll 

Kursplaner och flödesschema  

 

Beskriva beteenden 
Genomgång av hundars beteenden med tonvikt på rädslor, hot/aggressioner 

och nyfikenhet. 

Syfte: Medvetendegöra eleverna om svårigheten att beskriva beteenden och  

tolka intensiteten av beteende. 

 



Redovisa hundar 
Genomgång av syftet och de problem som kan uppstå. Diskussioner om  

lämpligt upplägg. 

 

Bemöta hundägare 
Diskussioner om vilka hundägare vi möter i verksamheten, deras  

förväntningar, syften, etc. 

 

Beskrivarens roll i SHK 
Tydliggörande av roll och uppdrag, etc. 

 

Praktiska övningar 
 

Beskriva och tolka intensiteten av beteenden 
Görs i samband med beskrivning av hundar. Eleverna kan börja med att gå  

i par. Men även beskriva på egen hand för att öka säkerheten. 

Från början ges tillfälle till frågor och funderingar mellan momenten, men 

allteftersom förläggs diskussionerna efter varje hund. 

 

Redovisa hundar 
Praktiska övningar där eleverna till en början får öva utifrån färdiga 

protokoll, inför gruppen. 

Eleverna ska redogöra för minst en hund inför hundägare under utbildningen. 

 

Bemöta hundägare 
Problembaserade övningar (s.k. rollspel) där eleverna ställs inför fiktiva 

hundägare som ex. ifrågasätter beskrivningen, reagerar med olika känslor, 

ställer” svåra” frågor. Dessa typer av övningar görs av gruppen som får 

värdefull insikt i hundägarens roll och situation.  

Gruppdiskussion efteråt hur kändes det, hur reder man ut olika situationer.  

 

 

 

 

 

Omfattning 
Ca: 50 timmar fördelat på 6 dagar + 1 dag för examination 

 

 

 

 



Utbildare 
Beskrivare som tjänstgjort minst 3 år samt beskrivit minst 50 hundar. 

 

Kurslitteratur 
Hundens Mentalitet av Ingrid Tapper 

Bestämmelser, anvisningar, kursplaner och protokoll för SHK Hundtest. 

 

Examinationskrav 
Deltagit full tid 

Beskriva 5 hundar under en dag.  

Resultaten jämförs med examinatorns som utgör facit. 

Krav för godkännande högst 5 stora avvikelser och 25 små avvikelser. 

Bedömning av elevens förhållningssätt och attityd gentemot hund och 

hundägare, samt uppvisande av ett gott omdöme under kursens  

genomförande.  

 

 

 

 

 

 


