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Handling: Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (En 
meget dygtig lille rensdyrhyrde) er baseret på 
virkelige hændelser og handler om lille Jakob, 
som skal passe en rensdyrflok helt alene. Da 
hans ældste bror Johan brændersig på foden 
og ikke længere kan passe rensdyrene, er de to 
søskende Nella og Jakob nødt til at tage sig af 
dem. Efter nogle dage slipper maden op, og 
Nella er nødt til at gå hjem for at hente mad. 
I flere dage er Jakob alene med hunden Gujm. 
Han fryser, han er våd og sulten, og han har 
kun Gujm og rensdyrene som selskab. Og så er 
han bange for ulven. Han malker en simle (en 
rensdyrko) for at stille sulten og forsøger uden 
held at fiske. Til sidst kommer hans far med 
tørt tøj og mad til Jakob. Faren er stolt af sin 
yngste søn.   

Tema: naturen, samhørighed, respekt for 
naturen, selvstændighed, ansvar, mod, 
overvinde frygt, rensdyr, Sápmi

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆSE med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Hvilke dyr 
kan I finde? Hvor er drengen? Kender I en hund, som 
man kan klappe og have som selskab? 

LILLE 

1. Kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, at bogen 
handler om? 

2. Kan du tælle, hvor mange rensdyr Jakob passer? 
Se på alle billederne, og tæl, hvor mange dyr af for-
skellige slags du kan finde.  

3. Der er hunde, fugle, rensdyr, fisk og ulve i bogen. 
Hvordan tror du, at de lyder? Hvilken lyd tror du, at 
Jakob allerbedst kan lide? Hvorfor? Er der en lyd, som 
Jakob måske er lidt bange for? Hvorfor? 

4. Kig på billedet på side 27: Hvad laver Jakob? Hvor-
dan hjælper Jakob og dyrene hinanden?  

MELLEM 

1. Jakob er alene ude på fjeldet sammen med Gujm. 
Hvad tror du, at de taler om? Hvad ville du have talt 
med din hund om? Tegn din hund eller en hund, som 
du kunne tænke dig. 



SPROGDELEN

”Rensdyr”

Ren Hreindýr Poro

Rensdyr Reindjór Boazu

Rensdyr Tuttu

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

2. Jakob er sulten og alene og vil meget gerne hjem 
til sin familie, men han har lovet at passe rensdyr-
flokken. Har du nogensinde følt dig lige så alene som 
Jakob? Måske har du været nødt til at passe dine 
mindre søskende, et husdyr osv.  

3. Kig på billedet på side 22-23:  Hvordan tror du, at 
Jakob og Gujm har det? Hvad tror du, at de tænker 
på?  

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad kunne du lide ved 
bogen? Var der noget, der var svært at forstå? Kan 
du se mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Hvordan tror du, at du havde klaret dig, hvis du 
skulle passe en rensdyrflok, eller hvis du havde været 
alene på fjeldet i en uge? Hvad ville du have spist? 
Hvad ville du have lavet? Hvor ville du have sovet? 
Hvad ville du have haft med? Hvilke dyr ville du have 
stødt på? Skriv og tegn din historie. 

3. Læs side 20-21, og kig på billedet:  Jakob hører en 
fugl. Hvordan synes han, at den lyder? 

4. Tror du, at mennesker og dyr kan forstå hinanden?  

5. Jakobs far er stolt over sin søn, som har passet 
rensdyrflokken hele alene. Find ud af, hvad man skal 
kunne for at passe en rensdyrflok.  

6. Det område, som samerne har bosat sig i, kaldes 
for Sápmi. Tag et kort frem, og find ud af, hvor Sáp-
mi ligger.

LÆS OGSÅ: 

Aima qaqqap Arnaalu (Aima møder Fjeldets Moder) af Bolatta Silis Høegh 

Det var ikke en busk af Eli Hovdenak

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


