
Gnägg!





Förr i tiden var hästen en viktig hjälp i arbetet på 
bondgården. Då drog den bondens maskiner på 
åkern. Idag har vi oftast hästar för att det är roligt 
att rida. Det är också kul att ta hand om ett djur. 
Hästen brukar gnägga när någon den känner kommer.
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Hästmamman kallas sto. 
Pappan kallas hingst.
Hästens barn kallas föl.

Hästens höjd mäts från marken 
upp till manken (ryggen). 

Svans

Man

Mule

Hov

Manke
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Hästmamman kallas sto. 
Pappan kallas hingst.
Hästens barn kallas föl.

Hästens höjd mäts från marken 
upp till manken (ryggen). 

Ett sto är dräktigt med fölet 
(väntar barn) i 11 månader. 
Redan en timme efter sin 
födelse kan ett föl galoppera. 

En häst blir oftast 20–25 år 
gammal, men det finns hästar 
som lever mycket längre. 
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Hästen bor i ett stall. 
I stallet kallas hästens 
rum box eller spilta. 
I stallet äter hästen 
hö, havre och korn. 
På golvet ligger halm 
eller strö som är mjukt 
att stå på.
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På sommaren släpps hästen ut på bete i hagen. 
Då äter den gräs. Hästen vill vara tillsammans med 
andra. Den är ett flockdjur.
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Det finns små och stora hästar. De tillhör olika 
raser (sorter). De minsta brukar kallas för ponny. 
Några hästar som kan bli riktigt stora är ardenner 
och svenskt halvblod.
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För länge sedan fanns det vilda hästar. Människan 
fångade hästarna och gjorde dem tama. Idag finns 
det bara vilda hästar i naturreservat i Asien och USA.
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Förr i tiden hade bonden häst istället för traktor 
och bil. Hästen drog plogen på åkern och skrindan 
med hö. På vintern drog den timmer i skogen.
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Hästens hovar är som våra naglar, men mycket 
tjockare. Ridhästar måste ha skor av järn för att skydda 
hovarna. Dessa kallas hästskor. En hovslagare sätter 
fast hästskorna med spikar. Det gör inte ont.
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Hästar måste ha mat och vatten flera gånger om 
dagen. Varje dag måste man göra rent i spiltan 
eller boxen. Det kallas att mocka. Att borsta hästen 
kallas att rykta.

10



När man rider styr man hästen med tyglarna. 
Fötterna har man i stigbyglar för att hålla balansen. 
Man sitter oftast i en sadel. Att rida utan sadel och 
stigbyglar kallas att rida barbacka.

11



Skritt = gå Galopp = full fartTrav = springa

När hästen går kallas det skritt. Trav är när den 
springer. Galopp är snabbast. Många hästar kan 
hoppa också. 
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