
 

 

General Information 

Återrapportering från min utbildning ”Mera Mentalitet” 

 

Jag har under hösten 2020 gått SKKs ”Mera Mentalitet” – en distansutbildning som pågår under 12 

veckor.  

 

Anledningen till att jag sökte bidrag från klubben för denna aktivitet: 

Jag har blivit invald i Mentalitetskommittén för Dvärgschnauzerringen och i egenskap av att jag är 

hundpsykolog och jobbar heltid inom hund, med bland annat föreläsningar om hundar och vargars 

kommunikation och signaler och som hundpsykolog där jag träffar hundar med problembeteende, 

alltid är sugen på mer utbildning och har inte gått SKK utb. Det finns ett steg inom hundars 

mentalitet innan denna ”Mera mentalitet” men ansåg att denna passade mig bättre. Jag fick beviljat 

att gå kursen för klubbens räkning.  

Och trots att jag redan har mycket kunskap och utbildning i detta så är det alltid något som är nytt, 

uppdaterat eller belyses på annat sätt så all utbildning utvecklar oss. 

 

Hur var kursen upplagd? 

Allt är på distans och det passar mig utmärkt som har ont om tid. Det har varit delprov på varje del av 

de fyra delar kursen varit upplagd i. Det har varit olika block - Hundars ursprung och olika indelningar 

av raser och varför de är indelade så. Kommunikation och beteende. Relationen hund – människa. 

Att kunna dokumentera beteende.  

Det har varit många, många uppgifter med inlämningsdokumentation på minst 300-400st ord på 

varje uppgift. Se och svara på frågor om filmer, filma egna filmer om social osäkerhet osv osv Många 

långa och givande diskussioner i varje ämne.  

 

Min erfarenhet och avslutande tankar om utbildningen:  

Jag tycker vi hade en duktig, lagom krävande handledare, hon såg till att ingen halkade efter. Det har 

varit bra ämnen, viktiga ämnen.  

Jag älskar ju att skriva och det har inte varit några problem att få till antal ord per uppgift. Man har 

fått ta del av många andras åsikter, stå upp för sin egen eller ödmjukt böja sig för något mer men lärt 

sig. Jag tyckte utbildningen låg på en lagom nivå. Jag har inte tyckt att det krävts mer tid än det de sa 

det skulle ta per vecka. 

Det som varit fantastiskt är att det varit en sån trevlig ton och stämning mellan alla deltagare. Det är 

för övrigt en av anledningarna att jag i stort sett aldrig svarar på några diskussioner i grupper på fb el 

dyl, det är sorgligt att se vuxna människor ha en sån otrevlig ton med syfte att göra andra illa och 

bara se fel på vad alla andra skriver än en själv. 

 

Här har det varit en underbart trevlig stämning där alla varit intresserade av hur den andra tänker 

eller hur de fått de erfarenheterna, mycket utvecklande.  Kanske en av anledningarna är att alla haft 

olika raser och det inte blir något tråkigt konkurrenstänk? Hur som helst har alla stöttat och hjälpt 

alla framåt. 

 



 

 

General Information 

För min egen del som varit mycket involverad i MH men mindre i BPH så var det intressant med en 

hel del diskussioner om detta.  

 

Det finns inget jag saknar i utbildningen. Kanske hade jag tyckt det var roligt om det fanns en nivå till 

att gå. Men utbildningen i sig är ngt jag rekommenderar alla uppfödare att gå, jag ser nästan det som 

en självklarhet, att man vill ta del av de utbildningar som är så lättillgängliga för alla. 

 

Hoppas fler får möjlighet att gå den, det är snart en ny kursstart på den o den hittas på SKK sidor. 

 

Vänliga hälsningar 

Ulrika Claeson Månsson 

Mentalitetskommittén,Dvärgschnauzerringen  

@dogsbyart @tinaulrikafotokonst 

 


