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Utbildningsplan – beskrivare från 2019-01-01  

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH 

 
Antagning 
Ansökan om utbildning till BPH-beskrivare görs till Arbetsgruppen för BPH/SKKs Kommitté för 

hundars mentalitet. Beslut om antagning och igångsättande av utbildning tas utifrån behov av 

beskrivare hos befintlig och/eller ny arrangör. En utvärdering görs i delsteg av aspirantens lämplighet 

och förkunskaper.   SKK eftersträvar en god balans mellan antal BPH-arrangörer, BPH-funktionärer 

och antal hundar inom olika regioner. Minimiantalet hundar som respektive beskrivare årligen 

förväntas beskriva (utifrån uppställda kvalitetssäkringskrav) kontra risken att ha för få beskrivare för 

säkerställd tillgång till BPH-tillfällen beaktas.  

Förkunskaper: 
 God förmåga att fungera som ledare i grupper av människor och/eller som ledare vid någon 

form av prov/aktivitet för hund. 

 Dokumenterad erfarenhet att ”läsa” och tolka hundars beteenden, t ex genom uppdrag som 
instruktör, mentalbeskrivare, jakt-/lydnads-/bruksprovdomare etc. 

 God kunskap om BPH. 

 Tillgång till dator och vana vid att kommunicera via dator. 
 

Utbildningens upplägg 
I samband med antagning till utbildningen görs en kunskaps- och färdighetsinventering för att 
fastställa varje enskild sökandes utbildningsbehov. Aspirantens förkunskaper utvärderas genom 
videobeskrivningar och personliga samtal med hjälp av SKKs digitala plattform (Pingpong). Tidsplan 
för utbildningens genomförande upprättas samtidigt.  
 
I utbildningen ingår: 

 Att via självstudier läsa SKK-dokumenten: Regler för BPH, Utförandebeskrivning med 
materielbeskrivning BPH, Beteendedefinitioner BPH, Protokoll för BPH, Nationellt 
dopingreglemente för hund och information kring oacceptabelt beteende. I självstudierna 
ingår instuderingsfrågor, kunskapskontroller mm via SKKs digitala plattform (pingpong). 

 Att via självstudier inhämta kunskap om tillämpliga delar av SKKs organisation samt om det 
arbete som bedrivs avseende hundars mentalitet inom SKK och Kommittén för hundars 
mentalitet.  

 Att beskriva och dokumentera beteenden för hundar av olika raser i filmsekvenser som 
tillhandahålls via SKKs digitala plattform (pingpong). Deltagaren får feedback från central 
lärare. 

 Att via digitala fördjupningskurser i SKKs digitala plattform (pingpong) studera hundars 
känslolägen i såväl vardags- som testsituationer. Uppgifter med feedback från central lärare 
och kunskapskontroller ingår.  

 Att via digital fördjupningskurs studera BPH-applikationen, resultatrapportering och 
redovisning av BPH i SKK Avelsdata.  

 Att ”bakbeskriva” hundar i samband med officiella prov. Bakbeskrivningen följs upp av 
central lärare genom att protokoll och, om möjligt, film på hundarnas BPH skickas till 
denna/e. I samband med bakbeskrivningar genomförs hundägaresamtal under ledning av 
tjänstgörande beskrivare. 
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 Att under två heldagar genomföra praktisk beskrivning tillsammans med central lärare i 
samband med officiellt BPH hos någon av SKKs BPH-arrangörer. 

 

 att aspiranten examineras 
 
Testledartillägg 
Möjlighet finns att komplettera utbildningen med praktisk testledarutbildning. Om deltagaren så 
önskar ska testledarfunktionen ingå i kunskaps- och färdighetsinventeringen och en personlig 
utbildningsplan upprättas inom beskrivarutbildningen. 

 
Mål 
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha: 

 Kunskap om, förståelse för och förmåga att tillämpa Regler för BPH, Nationellt 
dopingreglemente för hund och Oacceptabelt beteende  

 Kunskap om och förståelse för Utförandebeskrivning med materielbeskrivning 

 Förmåga att bygga en testbana  

 Kunskap om och förståelse för Beteendedefinitioner BPH  

 Kunskap om och förståelse för BPH-protokollets uppbyggnad inklusive Sammanfattande 
beskrivning 

 God förmåga att dokumentera hundars reaktioner i protokoll och BPH-app 

 Kunskap om och förståelse för gradering av hundars beteenden inom BPHs  
beteendegrupper 

 Kunskap om och förståelse för hur hundars beteenden och reaktioner under BPH återspeglas 
i vardagliga situationer 

 Kunskap om, förståelse för och förmåga att redogöra för hundens uppträdande under BPH 
för respektive hundägare 

 Kunskap om och förståelse för resultatrapportering samt förmåga att tolka och redogöra för 
BPH-resultat i SKK Avelsdata 

 Kunskap om tillämpliga delar av SKKs organisation och det arbete som bedrivs avseende 
hundars mentalitet inom SKK och Kommittén för hundars mentalitet.  
 

Testledartillägg 

 God förmåga att fungera som testledare med god förmåga att hantera deltagande ekipage  
 
 

Utbildningens omfattning och genomförande 
 
Utbildningens omfattning styrs av varje enskild deltagares förutsättningar, baserat på kunskapsnivå 
och tidigare erfarenheter inom ämnesområdet. Deltagaren, tillsammans med en representant från 
den centrala lärargruppen, sammanställer utbildningsbehovet gentemot utbildningens 
målformuleringar varefter en tidsplan formuleras. 
 
Utbildningen genomförs därefter till stor del genom självstudier och egna initiativ, vilket innebär att 
deltagaren själv förväntas ta ett stort ansvar för sin utbildning, utveckling och tidsplan. Inom den 
aktuella geografiska regionen utser SKK den/de beskrivare som är behjälplig/a i samband med 
deltagarens ”bakbeskrivning”, som ger feedback och har kontakt med den centrala läraren.  
 
Under hela utbildningen har deltagaren och den centrala läraren återkommande kontakter, dels för 
feedback efter genomförda aktiviteter dels för planering av nästa steg/aktivitet. På så vis säkerställs 
att utbildningens samtliga mål uppfylls. 
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Under utbildningens gång kan deltagaren fortlöpande arbeta med självrättande övningsuppgifter via 
pingpong, både vad gäller filmbeskrivning och teori. De digitala fördjupningskurserna, avseende 
beteendegrupper inom BPH, genomförs löpande men är till största delen förlagda i början av 
utbildningen. 
 
Vid några tillfällen kan avstämning genom praktisk beskrivning tillsammans med den centrala läraren 
komma att göras.  
 

Slutprov och auktorisation 
Utbildningens slutprov omfattar självständig beskrivning av åtta (8) hundar vid officiellt BPH hos 
någon av SKKs arrangörer. Examinatorer är den centrala läraren tillsammans med tjänstgörande 
officiell beskrivare. 
 
Vid testledartillägg testleds en (1) hund vid officiellt BPH. Detta kan göras i samband med slutprov för 
beskrivarutbildningen alternativt vid annat tillfälle. I det senare fallet ska två personer (BPH-
beskrivare eller erfaren BPH-testledare) vara examinatorer och videofilm av testledningen insänds för 
bedömning till Arbetsgruppen för BPH. En av examinatorerna bör vara extern med sin huvudsakliga 
verksamhet hos annan arrangör.  
 

Kursmaterial: 
Utförande: 

 Regler för BPH 

 Utförandebeskrivning med materielbeskrivning BPH 

 Instruktionsfilm ”Figurant BPH”  

 Instruktionsfilm ”Testledare BPH”  

 Instruktionsfilmer ”Närmande person”  
o M6F1 Figurantgång   
o M6F2 Hälsning liten hund   
o M6F2 Hälsning stor hund 

 
Hundkunskap BPH: 

 Beteendedefinitioner BPH  

 Protokoll för BPH   

 Digitala fördjupningskurser i socialitet, utforskande, rädsla och hotfullhet 

 Digital fördjupningskurs i app, resultatrapportering, redovisning och SKK Avelsdata 

 200-analyser och 500-analyser 
 
SKK organisationen: 
Information från skk.se gällande: 

 SKK-organisationen 

 Kommittén för hundars mentalitet, KHM,  

 
Avtal: 
Innan utbildningen påbörjas rekommenderas att ett avtal upprättas mellan lokal arrangör och 

kursdeltagare enligt KHMs riktlinjer.  
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