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Lärarhandledning
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Vildhästar
Jenny Edvardsson

Om handledningarna:

Till boken Det visste du inte om vildhästar 
finns förutom denna lärarhandledning en 
elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna 
arbeta med på egen hand eller tillsammans med 
andra. Vill man kan också elevhandledningen vara 
grund för ett gemensamt klassarbete med boken. 

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. 
Därefter ges förslag på hur Det visste du inte 
om vildhästar kan introduceras, hur kapitlen kan 
användas för muntlig gruppredovisning och en 
avslutande skrivuppgift. 

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson, 
www.jennyedvardsson.se.
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Centralt innehåll

Svenska 4-6

 ▶  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 ▶  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, 
såväl med som utan digitala verktyg.

 ▶  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt 
andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester 
och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 ▶  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, 
uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Svenska som andraspråk 4-6

 ▶  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 ▶  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, 
såväl med som utan digitala verktyg.

 ▶  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt 
andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester 
och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 ▶  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, 
uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Boken

Vildhästar är hästar som lever i det vilda och som människan aldrig lyckats tämja. Vilka olika sorters 
vildhästar har funnits och finns kvar idag? Kan vildhästar vara farliga? Och var i världen kan vi hitta 
dem? Lär dig mer om tarpanen, mustangen, brumbyn och den namibiska vildhästen. 

Boken ingår i Det visste du inte om … en serie lättlästa böcker med mycket bilder som är fyllda med 
oväntade fakta om roliga ämnen.
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Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!

Författaren

Jenny Edvardsson bor i Kristianstad och är författare samt utbildad lärare i svenska, historia 
och svenska som andraspråk inom SFI. Hon har lång erfarenhet av skolans värld, som lärare 
och skolledare, men arbetar numera som adjunkt vid Högskolan Kristianstad. Jenny har skrivit 
flera böcker, främst handböcker om litteratur och läsning men också läromedel i svenska samt 
lärarhandledningar till barn- och ungdomsböcker.

Inför läsningen

Introduktion av boken

För att förbereda eleverna på läsningen kan du låta eleverna bekanta sig med boken och 
dess innehåll. Börja med titeln ”vildhästar”. Vad är en vildhäst? Vilka associationer väcker ordet 
vildhästar hos eleverna? Vad tänker de om omslagsbilden? Skapa en gemensam tankekarta på 
tavlan. Återkom gärna till den när boken är utläst. Kanske vill eleverna ta bort något eller lägga 
till något efter sin läsning av boken.

Under läsningen

Dela in eleverna i grupper och låt varje grupp ansvara för ett kapitel. Gruppen samlar fakta och 
förbereder en muntlig presentation som sedan redovisas för övriga grupper.

Efter läsningen

Skriv till en av bokens bilder

Låt eleverna få välja en av bokens bilder och skriva kring den. De kan välja att skriva en faktatext 
eller en skönlitterär text (exempelvis berättelse eller dikt).  
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Boken

Vildhästar är hästar som lever i det vilda och som människan aldrig lyckats tämja. 
Vilka olika sorters vildhästar har funnits och finns kvar idag? Kan vildhästar vara 
farliga? Och var i världen kan vi hitta dem? Lär dig mer om tarpanen, mustangen, 
brumbyn och den namibiska vildhästen. 

Boken ingår i Det visste du inte om … en serie lättlästa böcker med mycket bilder 
som är fyllda med oväntade fakta om roliga ämnen.

Författaren

Jenny Edvardsson bor i Kristianstad och är författare samt utbildad lärare i svenska, 
historia och svenska som andraspråk inom SFI. Hon har lång erfarenhet av skolans 
värld, som lärare och skolledare, men arbetar numera som adjunkt vid Högskolan 
Kristianstad. Jenny har skrivit flera böcker, främst handböcker om litteratur och 
läsning men också läromedel i svenska samt lärarhandledningar till barn- och 
ungdomsböcker.
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Textfrågor

Till denna bok finns det frågor till de olika kapitlen. Innan du börjar läsa ett kapitel 
är det bra om du har läst igenom frågorna så att du vet vad de handlar om. Som 
du kommer att märka är en del frågor sådana där du hittar svaren direkt i texten. 
För andra frågor behöver du själv dra slutsatser och läsa mellan raderna. Det finns 
också frågor där du får fundera över hur du själv skulle ha gjort. 

Kapitel 1: Drömmen om en häst

1. Drömmer du om en häst? 

2.  Hur ser din drömhäst ut?

Kapitel 2: Hur länge har det funnits hästar?

1. Vad hette hästdjuret som är ursprunget till alla hästar?

2.  När började hästen se ut så som den gör idag?

3.  När började människan tämja hästen?

4.  Varför tror du att människan började tämja vildhästar?

Kapitel 3: Vad är en vildhäst?

1.  Beskriv vad som kännetecknar en vildhäst.

2.  Vad är mankhöjd för något?

Kapitel 4: Tarpan

1. Beskriv hästrasen tarpan.

2.  Varför dog tarpanen ut?

Kapitel 5: Przewalskis häst

1.  Beskriv hästrasen przewalskis häst.

2.  Vad är en ål på en häst?

3.  Skriv en synonym till ordet hårrem.
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Kapitel 6: Vad är en förvildad häst?

1. Vilken är skillnaden mellan en förvildad häst och en vildhäst?

Kapitel 7: Mustang

1.  Beskriv hästrasen mustang.

Kapitel 8: Brumby

1. Beskriv hästrasen brumby.

2.  Vem var James Brumby?

Kapitel 9: Namibisk vildhäst

1.  Beskriv den namibiska vildhästen.

Kapitel 10: Abacoberber

1.  Beskriv hästrasen abacoberbern.

2.  Varifrån har hästrasen abacoberbern fått sitt namn?

Kapitel 11: De förvildade hästarna i Indien

1.  Beskriv de förvildade hästarna i Indien.

2.  Vilket land var det som hade med sig hästar till Indien?

3.  Var i Indien lever de förvildade hästarna?



Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp  
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

Rita din drömhäst och beskriv den med ord

Hur ser din drömhäst ut? Är den bevingad, alltså har vingar, och kan flyga eller är 
den liten som en hundvalp eller kanske stor som ett hus? Låt fantasin flöda och rita 
din drömhäst. Skriv sedan en faktaruta om din drömhäst där du tar upp:

 ▶  Hästens namn (eventuellt vilken hästras den tillhör)

 ▶  Färg

 ▶  Mankhöjd

 ▶  Speciella kännetecken

Sätt upp din bild och faktaruta på klassrumsväggen eller på en plats där du får 
sätta upp bilder och texter.


