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Da Mumbo Jumbo 
blev kæmpestor  
(När Mumbo Jumbo blev jättestor) 

Författare: Jakob Martin Strid (Danmark) 
Illustratör: Jakob Martin Strid 
Gyldendal, 2018 
Nominerad till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris år 2019 

Handling: Djuren i Lilla Dal ska ordna en stor 
fest. Mumbo Jumbo går ut i skogen för att 
plocka svamp till festen. När han kommer 
tillbaka har han blivit jättestor. 

Tema: Vänskap, mod, fantasi, samhörighet, 
existens, natur, relationer, empati, 
problemlösning, djur, fara 

Samtal och aktiviteter:

TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bilderna tillsammans med ditt barn. Vilka av 
djuren känner ni igen? Pröva att gå runt som om ni 
vore jättestora och pyttesmå. 

LITEN 

1. Titta på omslaget. Vilka djur ser ni? Vad tror ni 
boken handlar om? 

2. Boken heter När Mumbo Jumbo blev jättestor. Hur 
tror ni det gick till?  

3. Mumbo Jumbo är trött på att vara jättestor. Hur 
tror ni han kan bli liten igen? 

4. I mitten av boken hittar djuren en påse jättestora 
vingummin. Hur tror ni det skulle vara att äta jätte-
vingummin? Om ni kunde förstora något som går att 
äta, vad skulle det vara? 

5. Välj en bild från boken som ni tycker om. Prata om 
bilden och det ni ser.

MELLAN 

1. Mumbo Jumbo blir utskickad i skogen för att hitta 
svamp till såsen: Rita eller skriv ner några saker man 
kan hitta i skogen. Diskutera vilka av dem man kan 
äta och vilka man inte ska äta. 

2. Gör en lista med argument:  
Varför skulle du vilja vara stor?  
Varför skulle du vilja vara liten?  
Varför vill du vara som du är? 

3. Hur reagerar de andre djuren i Lilla Dal på att 
Mumbo Jumbo har blivit jättestor? Och hur skulle 
du reagera om någon av dina vänner plötsligt blev 
jättestor?  

4. Baba Jaga frågar Mumbo Jumbo varför han inte 
vill vara stor. Varför tror ni att Mumbo Jumbo inte vill 
vara stor?  

5. Prata om vad det betyder att vara stor. Är det 
samma sak att vara stor och att vara modig? Får 
man gråta fast man är stor? Har du någonsin varit 
så ledsen och trött på allt att du bara ville ha din 
mamma eller pappa? Tycker ni att Mumbo Jumbo är 
modig? 

6. Tänk er att flyga med luftballong. Hur styr man en 
luftballong? Vart skulle ni åka? Vad eller vem skulle ni 
ta med er?  

7. Vad tror ni om Baba Jaga? Titta på Baba Jagas 
hus. Vad tänker ni om det? Vad är det byggt av? Har 
ni någonsin sett ett hus som liknar det? 

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Var det något som var svårt att förstå? Kan du se 
mönster och likheter med andra berättelser? 

2. Hur långt är det till Sibirien? Ta reda på hur man 
tar sig dit och hur det ser ut i Sibirien. 



S P R Å K B I T E N 

”Förvandling”

Förvandling

Hamskipti Muodonmuutos

Forvandling Umskapan Hápmemolsun

Forvandling Allanngorneq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

3. Vännerna diskuterar om föremålet till luftballong-
en heter en GAJOL eller en BANJO. Vad är en GAJOL 
och en BANJO? 

4. Berättelsen har strukturen hemma – borta – 
hemma. Kan ni komma på andra berättelser med 
den strukturen? Diskutera och skriv eller gör något 
kreativt som handlar om glädjen med att resa bort 
och komma hem. Om att ha ett hem och någon att 
komma hem till. 

5. Föreställ er att ni har blivit jättestora (eller pyt-

tesmå). Skriv en text om hur det är. 

6. Dille får problem med att blyertspennan är alldeles 
för stor och badkaret alldelse för litet. Längst bak 
i boken kan ni se de uppfinningar som det leder till. 
Kan ni komma på fler? 

7. I bokens näst sista avsnitt beskriver vännerna hur 
de upplevde färden. Vem skulle du vilja vara om du 
skulle välja en av rollerna för en film? 

8. Rita en serie med tre rutor med temat förvandling.

LÄS ÄVEN: 

Om du möter en björn (Hvis du møder en bjørn) av Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam 

På en trollsländas vingar av Ann-Christin Waller och Anni Wikberg 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet av Veera Salmi och Matti Pikkujämsä 

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


