
Vi arbejder med 

Black Beauty

Af Anna Sewell
Genfortalt af Maj Bylock





Før du begynder at læse bogen

   
 Hvad er titlen på bogen?

Hvem har skrevet bogen?

   
Læs om forfatteren, Anna Sewell, på side 8, og brug også 5
minutter på at finde info omkring hende på nettet. Skriv derefter
alle de informationer, I finder om hende her:
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BLACK BEAUTY



   
Bagsideteksten - hvad får vi at vide?   
Læs bagsideteksten, og svar på spørgsmålene. 

Hvor og hvornår foregår historien?

Hvem handler bogen om? 

Før du begynder at læse bogen BLACK BEAUTY

   
Beskriv forsiden af bogen. Hvad tror I, der sker?

Hvad betyder droscher?

Hvilke mennesker møder Black Beauty?
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Læs kapitel 1 og 2
 



Kapitel 1: Da jeg var et lille føl
s. 9 - 14
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Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

hertuginde

Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

postyr

Forklaring:

Sætning:

bæk

Forklaring:

Sætning:

at få færten

BLACK BEAUTY
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvad vil Darkies mor gerne have ham til at være? 

Hvad gør karlen Dick ved hestene?

Fortæl om jagtepisoden. Der sker noget meget voldsomt, hvad
ender kapitlet med?

Hvem er fortælleren? 

Kapitel 1: Da jeg var et lille føl
s. 9 - 14

BLACK BEAUTY





Kapitel 2: Jeg bliver redet til
s. 15 - 19
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Svære ord: 
Skriv en forklaring på ordet, og brug det i en sætning. 

striglede

Forklaring:

Sætning:

Forklaring:

Sætning:

kusk

Forklaring:

Sætning:

lydig

Forklaring:

Sætning:

bidsel

BLACK BEAUTY
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvad lærer gårdejeren Darkie?

Hvem mener Darkies mor ikke bør have dyr?

Hvordan siger Darkie farvel?

Hvem kommer og ser på Darkie, og hvad vil han?

BLACK BEAUTYKapitel 2: Jeg bliver redet til
s. 15 - 19



Læs kapitel 3
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Darkie møder to nye heste. Fortæl om dem. 

Hvordan behandler kusken, John, Darkie?

Darkie får et nyt navn. Hvad kommer han til at hedde nu, og
hvem bestemmer navnet?

Darkie kommer med hr. Gordon. Hvor bor han henne?

BLACK BEAUTYKapitel 3: Black Beauty
s. 20 - 24



Læs kapitel 4, 5 og 6
 



Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Kapitel 4, 5 og 6 
s. 25 - 42
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Hvem er Merrylegs og Ginger? 
 

Hvad længes Black Beauty
efter? 

Hvad fortæller Ginger om sin
opvækst? 

Hvad er Birtwick-medicin? 

Hvad er der sket med Sir
Olivers hale? 

Hvordan har mange af hestene
haft det hos deres tidligere

ejere? 

Hvordan redder Black Beauty
hr. Gordon og John ved broen? 

Hvad siger staldmesteren i byen
om Ginger og Black Beauty? 

Hvad er der sket med hr.
Gordons søn? 

Fortæl om branden i stalden. 

BLACK BEAUTY



Læs kapitel 7
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SANDT ELLER FALSK - om kapitel 7.
Sæt kryds i den rigtige boks.  

Hr. Gordon vækker Black Beauty og
tager ham ind til byen efter lægen. 

Lægen rider tilbage til huset på
Black Beauty.

En ældre staldkarl ved navn Joe
gør Black Beauty syg. 

Black Beauty får lungebetændelse.

Joes far var kok på gården. 

Black Beauty og Joe ser en rasende
kusk, der ikke er ordentlig ved sin
hest. 

Joe og Black Beauty skynder sig at
køre forbi.

Joe vidner i retten, så manden bliver
dømt for dyreplageri.  

Hr. Gordon siger tak til Black Beauty. 

SANDT FALSK

Kapitel 7: Mit hurtigste ridt
s. 43 - 47

BLACK BEAUTY



Læs kapitel 8
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Hvor skal Ginger og Black Beauty hen, og hvilke råd giver John
til det nye sted? 

Hvad er en overcheck, og hvorfor håber John ikke, at hestene
skal tvinges til at gå med sådan en?

Selvom Black Beauty altid har været meget rolig, får han
pludselig lyst til at sparke alle omkring sig - hvorfor?

Hvorfor er det en sørgelig dag? Hvad skal der ske?

BLACK BEAUTYKapitel 8: En sørgelig dag
s. 48 - 53



Læs kapitel 9, 10 og 11
 



Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Kapitel 9 - 11
s. 54 - 71

BLACK BEAUTY
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Hvor tager Lorden og Hendes
nåde hen om foråret?

Fortæl om Anne, oberst
Blantyre, Lizzy og Black

Beautys ridetur. 
 

Hvad taler oberst Blantyre og
Lorden om efter hændelsen?

 

Hvem er Reuben, og hvad er
hans store brist?

Hvad sker der med Reuben, og
hvem får først skylden for

det? 

Black Beauty og Ginger mødes
på marken, fordi de skal hvile.
Hvad er der sket med Ginger? 

Lorden mumler “spild af
penge” til hestene. Hvad skal
der ske med Black Beauty? 

Hvordan får Black Beauty og
Ginger sagt farvel til

hinanden? 
 

Fortæl om Black Beautys
oplevelser hos

udlejningsstedet. 



Læs kapitel 12, 13, 14 og 15



Tal sammen i gruppen om spørgsmålene. 
Husk at svare i hele sætninger. 

   

Kapitel 12 - 15
s. 72 - 93

BLACK BEAUTY
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Black Beauty får en ny ejer, der
køber ham fra udlejningsstedet.

Hvorfor sælger han Black Beauty
så hurtigt igen? 

“Byen var meget stor, og der
var et virvar af veje og
stræder”. Hvad betyder

virvar? 

Fortæl om Jerry, Polly, Harry
og Dolly. 

Hvad siger Grå Grant om Black
Beauty? 

Black Beauty nyder at gå
sammen med hesten Kaptajn,
men en dag kommer han slemt

til skade. Hvad sker der? 

Black Beauty ser en gammel
ven. Hvem er det, og hvad

fortæller hun?

Der kommer en ny hest hjem til Jerry
og familien. Black Beauty fortæller, at
der ikke går lang tid, før han faldt til

ro. Hvorfor mon? 
 

Efter den kolde nytårsaften,
er det pludselig Harry, der

kommer ud og fodrer hestene.
Hvad er der sket med Jerry? 

 

Polly har fået en brev. Hvilket
tilbud får familien? 



Læs kapitel 16 og 17
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Svar på spørgsmålene til kapitlet. 
Husk at skrive i hele sætninger. 

Willie og farfar skal sælge Black Beauty videre. Hvor kommer
han hen?

Black Beauty møder en gammel bekendt. Hvem er det?

Hvordan har Black Beauty det med sit nye hjem? 

BLACK BEAUTYKapitel 16 - 17
s. 94 - 103

Black Beauty bliver solgt videre til en gårdejer, der hedder
Skinner. Hvordan er livet hos ham? 





Efter du har læst
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Nu har du læst den spændende historie om Black Beauty.
Tænk tilbage på det læste, og skriv om Black Beautys liv.
Synes du, hesten har haft en godt liv? Begrund dit svar.

BLACK BEAUTY



Hvem minder du mest
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvem minder du mindst
om af de medvirkende

personer?
 
 

Hvad ville du have gjort, 
hvis du var

 hovedpersonen?
 
 
 

Hvad handler bogen
om? 

Giv et kort resume.
 
 
 

Hvordan er stemningen
i bogen?

(f.eks. sjov, uhyggelig eller
trist)

 

BLACK BEAUTY

Husk at begrunde dine svar.

Efter du har læst bogen

Hvad synes du om 
slutningen på bogen?

 
 
 

Hvordan bliver 
problemet i bogen løst?

 
 
 

Fortæl om starten 
på bogen.

 

Hvis du skulle 
fortsætte bogen, hvad 

skulle der så ske?
 

Beskriv hovedpersonen.
 
 

Hvilken del af bogen 
kunne du bedst lide?

 
 

Hvor er bogens 
'point of no return'?

 
 

Er der noget ved 
bogen, du ikke kan lide?

 
 

Er der noget i bogen, 
du mangler svar på?

 
 
 

Hvem er de vigtigste 
bipersoner?

 
 

Hvilken genre er
bogen?

 
 

Var bogen som du 
forestillede dig, inden 
du begyndte på den? 

 

Vælg fem ord, der 
beskriver bogen.

 

Vil du anbefale
bogen til andre?

Hvem?

Hvor foregår 
historien?

 

Tekst-rouletten
Nu er I færdige med at læse bogen. Sæt jer sammen i gruppen, og gennemgå
spørgsmålene nedenunder. Den første elev vælger selv, hvilket spørgsmål der
startes med. Sæt et kryds i den lille kasse, når spørgsmålet er besvaret.
Fortsæt, indtil I er igennem alle spørgsmål. 
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