
Tema Världsdelar 
 

Introduktion 

Detta är ett tema för den som är nyfiken på vad som finns runt om i världen. 

Vilka djur bor i regnskogen, vad äter man i Indien, varför heter den där stora 

klockan i London Ben och var ligger egentligen världens högsta berg?! 

Tema världsdelar riktar sig mest till de lite äldre barnen men delar av det kan 

självklart anpassas för att även passa de mindre barnen.  

 

Material 

Till detta temat vill jag rekommendera ”Barnens Bildatlas” och ”Min Atlas över 

världen”.  Samt Worldschoolers of Sweden´s temalådor. 

Barnens Bildatlas är en kartbok med luckor att öppna där spännande fakta om 

de olika världsdelarna gömmer sig. Det följer även med en stor världskarta att 

sätta upp på väggen som passar utmärkt att ha uppsatt under tiden detta tema 

pågår.  

Min Atlas över världen är en pysselbok med klistermärken och ännu mer fakta. 

Den passar bra som komplement när man kanske inte direkt tänkt jobba med 

temat men barnen vill göra något lugnt en stund. 

 

Att ha en jordglob till detta temat är givetvis ett stort plus. 

 

Barnens Bildatlas finns att beställa bland annat här: 

https://www.adlibris.com/se/bok/barnens-bildatlas-med-flikar-och-karta-

9789174690330  

Min Atlas över världen ges ut av Tukan förlag och finns att beställa bland annat 

här:  https://www.storochliten.se/produkt/tukan-pysselbok-med-

klistermarken-min-atlas-

overvarlden?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pric

erunner 
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Worldschoolers of Sweeden håller på att bygga upp ett system med fantastiska 

temalådor i en mängd olika teman. Bland annat kommer det finnas lådor till 

alla enskilda världsdelar. Det fungerar så att man beställer hem en låda som 

man hyr under en viss period och när man är klar skickar man helt enkelt 

tillbaka den och kan beställa hem nästa. 

Ett fantastiskt upplägg för att minska konsumtion men ändå få del av bra 

pedagogiskt material. 

http://worldschoolersofsweden.se/  

 

Jag har även lagt in länkar till små korta filmer på UR Skola som handlar om 

olika saker världen över. 

 

Syfte 

Det här temat syftar till att ta vara på barnens nyfikenhet om andra länder och 

kulturer. Att främja förståelsen för andra människor här i vårt eget 

mångkulturella samhälle men även runt om i världen.  

Jag tror absolut att man kan förebygga främlingsfientlighet genom att redan 

som barn lära sig om andra kulturer, seder och länder. 

 

Upplägg 

Jag rekommenderar att man lägger upp detta temat genom att ta en världsdel i 

taget, förslagsvis en i månaden. Att man alltså gör detta till ett tema som 

sträcker sig över en ganska lång period. Att ha en eller två temadagar i veckan 

då man jobbar med detta passar perfekt. 

Självklart kan man lägga upp det precis som man tycker att det passar den 

grupp man har och anpassa allt eftersom temat är igång när man märker hur 

intresset är i gruppen osv.  

Har man mest mindre barn i gruppen kan man förslagsvis plocka ut vissa delar 

från varje världsdel. Tex kan man välja att jobba enbart med djur i olika 

världsdelar.  

 

Under varje världsdel finns kategorierna Djur, Pysseltips, Mat, Lekar/Aktiviteter 

och Sånger.   

Varje världsdel har även en länk till Pinterest där det finns samlade bilder på 

pysseltips och liknande till respektive världsdel.  

http://worldschoolersofsweden.se/


För att få ett bra utgångsläge rekommenderar jag att man börjar med Europa 

eftersom det är där vi befinner oss. Sedan kan man välja världsdelar utifrån 

barnens intresse och nyfikenhet.  

 

Lycka till!  


