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Handling: Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (En 
skikkelig flink liten reingjeter) är baserad på 
verkliga händelser och handlar om lilla Jakob 
som ensam måste ta hand om en renflock. När 
Johan, den äldste brodern bränner foten och 
inte kan passa renarna längre måste syskonen 
Nella och Jakob ta hand om dem. Efter några 
dagar tar maten slut och Nella måste gå hem 
för att hämta mat. Jakob blir ensam kvar 
med hunden Gujm i flera dagar. Han fryser, 
är hungrig och blöt och har bara Gujm och 
renarna som sällskap. Han är också rädd 
för vargen. Han mjölkar en vaja för att stilla 
hungern och försöker fiska även om det inte 
går så bra. Till slut kommer pappa med torra 
kläder och mat till Jakob. Pappa är stolt över 
sin yngsta son.   

Tema: naturen, samhörighet, respekt för 
naturen, självständighet, ansvar, mod, 
övervinna rädslor, renar, Sápmi

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Se på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka djur 
kan ni hitta? Var är pojken? Känner ni kanske en hund 
som man kan klappa och ha sällskap av? 

LITEN 

1. Se på pärmbilden, vad tror du att boken handlar 
om? 

2. Kan du räkna hur många renar Jakob har hand om? 
Gå igenom alla bilder och räkna ihop hur många djur 
av olika slag du kan hitta.  

3. Det finns hundar, fåglar, renar, fiskar och vargar i 
boken. Hur tror du alla dessa djur låter? Vilket läte 
tror du Jakob tycker mest om, varför? Finns det nå-
got läte Jakob kanske är lite rädd för? Varför? 

4. Se på bilden på s. 27: Vad håller Jakob på med? Hur 
hjälper Jakob och djuren varandra?  

MELLAN 

1. Jakob är ensam ute på fjället tillsammans med 
Gujm. Vad tror du att de kanske pratar om? Vad 
skulle du ha pratat om med din hund? Teckna hur din 
hund ser ut, eller hur du vill att din hund skulle se ut. 



SPRÅKB ITEN 

”Ren”

Ren Hreindýr Poro

Rensdyr Reindjór Boazu

Rensdyr Tuttu

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

2. Jakob vill väldigt gärna tillbaka till sin familj, ef-
tersom han är ensam och hungrig, men han har lovat 
att ta hand om renhjorden. Har du någonsin känt dig 
lika ensam som Jakob? Du kanske har varit tvungen 
att passa dina småsyskon, ett husdjur osv.  

3. Se på uppslaget på s. 22-23:  Hur tror du att Jakob 
och Gujm har det? Vad tror du att de tänker på?  

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Kändes något svårt? Ser du mönster och kopplingar 
till andra berättelser? 

2. Hur tror du det hade gått för dig om du passat en 
renflock, eller om du hade varit ensam ute på fjället 
i en vecka. Vad hade du ätit, vad hade du gjort, var 
skulle du ha sovit, vad skulle du ha haft med dig, 
vilka djur skulle du ha stött på? Skriv och teckna en 
berättelse. 

3. Läs och se på uppslaget s. 20-21:  Jakob hör en 
fågel. Hur låter den tycker han? 

4. Vad tror du, kan djur och människor förstå varan-
dra?  

5. Jakobs pappa är stolt över sin son som helt ensam 
skötte om renflocken. Ta reda på vad en renskötare 
bör kunna.  

6. Sápmi kallas det område där samerna bosatt sig 
under historien. Ta fram en karta och ta reda på var 
Sapmi ligger.

LÄS ÄVEN: 

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

Det var ikke en busk av Eli Hovdenak

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


