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KAPITEL 1
I boken övar Jol på att hålla andan. Genom att öva blir hon allt bätt-
re. Vad vill du bli bättre på? Vad kan du göra för att bli det?

KAPITEL 2
Lima säger att Jol ska få bli hennes assistent. Men Jol är 
misstänksam, och hon säger ”Lovar du?” Varför tror du 
att Jol är misstänksam mot Lima? Vad kan det  
finnas för anledningar till att människor ljuger?

KAPITEL 3
Jol ser alla utsläpp av koldioxid som människorna  
på jorden orsakar, ur avgasrör och skorstenar.  
Vad är det vi gör som skapar sådana utsläpp?  
Hur skulle vi kunna minska dem?  

ALFABETA 
SKOLMATERIAL

6–9 år | Heja jorden! är en bok som låter oss se på 
jorden och vårt klimat från ett utifrånperspektiv. 

Faktan i boken bygger på verifierad forskning och 
tillhör sådant som alla bör känna till. Som Lofar i boken 
säger är det viktigt att känna till fakta och inte bara gissa. 
Den fakta vi har visar att vi måste ställa om för att hindra 
uppvärmningen och dess konsekvenser. 

alfabeta.se

ALFABETA 
SKOLMATERIAL
Vi har i handledningen
valt några frågor som vi 
tycker är givande att 
reflektera kring. 
Våra handledningar
är tänkta att stötta en
fördjupad läsupplevelse
tillsammans med barn.

Läsning är ett utmärkt sätt 

 att arbeta med läroplanens skrivning:  

”Skolan ska främja förståelse för 

andra människor och förmåga till 

inlevelse.”

www.alfabeta.se



KAPITEL 8
Jol, Lima och Lofar blir glada när de ser att 
människorna på planeten har börjat protestera. 
Varför är det viktigt att protestera när en tycker 
att något är fel? Har du gjort det någon gång? 
Är det olika om många tillsammans protesterar 
eller om det bara är en person som gör det?

KAPITEL 4
Jol blir arg och släpper ut luften ur däcken på Lofars cykel. Sedan 
skadar sig Lofar. Hur tror du det känns för Jol? Vad hade du gjort 
då om du var Jol? Har du gjort någonting som blivit värre än du 
tänkt, vad hände då? Hur kändes det? 

KAPITEL 5
Lofar var arg och sur för att han tycker att det är viktigt att ta reda på om 
det en tror faktiskt stämmer. Forskning är både till för att ta reda på hur saker 
fungerar och komma på lösningar på olika problem. Vad skulle du vilja forska 
på? Handlar det om att ta reda på hur något fungerar eller varför en sak är som 
den är? Eller handlar det om ett problem som du skulle vilja hitta en lösning till?

KAPITEL 6
Lima visar Jol att vi människor på jorden vet att vi förstör  

klimatet och att det är farligt. Varför tror du att så lite görs för 
att stoppa det, trots att de flesta vuxna vet hur det är?  
Varför tror du att en del inte lyssnar på forskningen?

Läs i slutet av boken om olika saker 
som du kan göra för att utsläppen av 
växthusgaser ska minska. Vad eller vilka 
saker vill du göra? Kan du komma 
på fler saker som du kan göra för att 
minska påverkan på klimatet?

LÄS OCKSÅ I SLUTET AV BOKEN om olika 
saker som du kan göra för att utsläppen av växt-
husgaser ska minska. Vad eller vilka saker vill 
du göra? Kan du komma på fler saker som du 
kan göra för att minska påverkan på klimatet?
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KAPITEL 7
Jol behöver en paus från observatoriet. Varför tror du 

att hon behöver det? Har du någon gång känt att 
du behöver en paus från någon eller något? 

 

”Var och en som verkar  

inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.”

Ur Läroplanen
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