
Checklista 
Kamera  Ta gärna en kamera eller två. Ha också en laddare med er så ni kan ta några bilder. 

Bestäm om ni ska bilder med en mobil telefon. Köp gärna extra kort så att ni kan ta 

många bilder. 

Pengar  Lägg pengarna i en plånbok. Titta gärna vilken sorts valuta de har i det landet ni ska 

åka till. Kommer din mamma eller pappa betalar med kort? Växla din veckopeng 

eller månadspeng till den sorts valuta, så att du kan köpa dina egna saker. 

Mobil  Ta laddare och extra kort om ni vill ta många bilder. Kolla varje natt om din mobil 

är laddad? 

Läxor  Ta med läxor så att du inte missar saker eller inte kommer ihåg hur det går till när 

man kommer till skolan efter resan. 

Dator  Här är en jätte viktig sak man ska ta med sig till alla resor. Man kan använda den för 

att kolla vad man kan göra i ett land, titta på filmer som man tog med sig, tomma 

alla kort som ni har fyllt med bilder och föräldrarna kan använda det för att kolla 

flygplan när man kommer hem och för att skicka e:mail. Vi har en liten dator som 

inte väga mycket som vi lätt kan ta med oss. Glöm inte laddare till din dator. 

Guidebok  Ta en guide bok med er om ni undrar något. Det finns kartor i nästan alla guide 

böcker checka gärna om det finns en karta i innan ni köper en. 

Böcker  Om ni är uttråkade så borde man ta med sig en bok eller något man kan spela på. 

Kartor  En karta är alltid viktigt att ta med sig om ni kommer vilse i staden. Det finns i 

guide böcker. 

Sol saker  Ta solglasögon om ni ska till en varmt eller soligt plats. En hatt är också viktigt att 

ta med sig så att man inte bränner sig och en annan viktig sak är ju solkräm. 

Leksaker  Böcker, Nintendo, laddare för allt elektronik ni har med er. 

Kläder och 

skor 

 Se till att ni har kollat skor och kläder i förväg. Det är inte kul att upptäcka dagen 

innan man skall åka att kläder och skor har blivit för små. Vilka kläder skall man ha 

när man åker i flygplanet? Eller vilka sorts kläder man skall ha med sig när man går 

till ett varmt eller kallt land. Glöm inte simkläder. 

 

Ordböcker  kan ni ta med er om ni inte brukar förstå eller om du vill prata med barnen i landet. 

Mat  Ni kan göra egen mat innan ni åker så att ni inte behöver äta en smörgås från flyget 

så kan du göra egen pålägg på brödet. 

Tandborste  man vill ju inte ha gula tänder under resan och en laddare om ni har en elektronik 

tandborste. 

iPod  Ni kan spela spel om ni är uttråkade i flygplanet, ta bilder, lyssna på musik och titta 

på filmer.  Ofta bor man titta på hotell där det finns WiFi så man även kan hitta nya 

spel. 

Kontakter  Glöm inte att kolla vad man behöver för typ av kontakt och se till att föräldrarna 

packa rätt kontakt. 

Medicin  Ta medicin mot alla odds. Man måste ta med medicin för att tänk om man blir sjuk. 

Och jag lovar dig det är inte kul. 

Vattenflaska  En bra lösning som är också bra för miljön och spara pengar är ta med er en 

vattenflaska. Men glöm inte att fylla i den innan ni går från hotellet. I vissa länder 

kan man inte dricka vattnet. Då måste man köpa en flaska eller ha tabletter med sig 

för att rensa vattnet. I Nepal var man tvungen att använda tabletter när man var 

utanför städer. I vissa länder kan det vara bra för miljön att bara köpa glas flaskor 

och inte köpa plast flaskor. 

Kikare  Man borde ta med sig några kikare när man ska gå till en känd plats i landet. Jag 

använde kikare när jag var i Nepal jag såg allting perfekt med dem. 

Skor  Om ni skall använda skor skulle jag inte haft dem på stranden, då skulle jag använt 

sandaler eller kanske inte några skor alls. De bästa sandalerna jag kunde 

rekommendera är Keen. 

Ficklampa  Om jag var er skulle jag inte tagit en lampa med batterier i, för att de kan ta slut på 

batterierna då. Men jag skulle tagit en ficklampa utan batterier. 

Swiss Army 

kniv 

 Det är som en verktyg sak men allt som ni behöver när ni reser i ett. Jag brukar 

alltid ta med min egna. Glöm inte att packa i en vanlig väska och inte ta som 

handbagage. 

 

 


