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Drömstaden 

– upplägg och kopplingar till läroplanen 
 

Drömstadens uppdrag är uppdelade på fyra teman – Kretslopp, Stadens 

system, Konsumtion och Transporter. I varje tema finns 10 uppdrag som 

klassen kan välja att göra. Med hjälp av den kunskap klassen samlat på 

sig genom de uppdrag man gjort kan man sedan ta sig an slutuppdraget, 

att presentera sin Drömstad. 

 

När vi har utformat uppdragen i Drömstaden har vi naturligtvis haft 

kopplingar till läroplanen i åtanke, dels arbetar man med det centrala 

innehållet i många olika ämnen genom uppdragen och dels arbetar man 

med de mål och grundläggande värden som beskrivs i läroplanens första 

och andra del. Hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande och de globala 

målen är exempel på områden som man arbetar med i Drömstaden. 

Nedan beskrivs kort om dessa områden och därefter följer en genomgång 

av det huvudsakliga centrala innehåll som berörs med de olika uppdragen 

i Drömstaden.   

 

Globala målen 
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra 

fantastiska saker till år 2030:  

• att avskaffa extrem fattigdom 

• att minska ojämlikheter i världen 

• att lösa klimatkrisen 

• att främja fred och rättvisa. 

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla 

länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste dock alla känna 

till dem. 

 

I Drömstadsarbetet berör man vissa av målen ofta, men tro det eller ej, 

alla mål berörs faktiskt någonstans i de fyra temana! 

 

Lyft gärna fram de globala målen när ni arbetar med uppgifterna. I 

mappen som följer med lådan till första temat, Kretslopp, hittar ni alla 17 

mål och förtydligande vad de innebär på baksidan. 
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Entreprenöriellt lärande 
Skolverket skriver om entreprenöriellt lärande att det handlar om  

• att utveckla och stimulera förmågor som att ta initiativ, ansvar och 

att omsätta idéer till handling 

• att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och samarbeta 

• att samarbeta med omvärlden, verklighetsanknytning och 

samverkan med arbetslivet. 

 

Genom Drömstadsarbetet kan dessa kompetenser utvecklas. 

 

 

Temanas struktur 
I varje tema har vi försökt variera uppdragen så att nedanstående 

aspekter finns representerade. 

o Naturvetenskapligt arbetssätt 

o Ekosystemtjänster  

o Utblickar på nära håll  

o Utblickar ut i världen  

o Hur det sett ut i historien  

o Skapande och konstnärligt arbete  

o Digitalt skapande 

 

 

Centralt innehåll i uppdragen  
Huvudsakliga mål från centrala innehållet som berörs när man arbetar 

med uppdragen i de olika drömstadstemana. 

 

Tema 1: Kretslopp 

Centralt innehåll för de 10 uppdragen i temat Kretslopp, samt 

temabesöket Förbränning och nedbrytning. 
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1. Energi i världen 

Geografi – Livsmiljöer 

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och 

fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de 

används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. 

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till 

utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande 

orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete 

för att förbättra människors levnadsvillkor. 

 

Fysik – Fysiken i naturen och samhället 

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och 

deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. 

 

2. Energi förr och nu 

Fysik – Fysiken i naturen och samhället 

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och 

deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. 

 

Teknik – Teknik, människa, samhälle och miljö 

• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och 

några orsaker till detta. 

 

3. Fler papperskorgar 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar 

 

4. Från sopa till färdig produkt 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar 

 

Teknik – Teknik, människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt 

system för återvinning. Några delar i systemen och hur de 

samverkar. 
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5. Maskkompost 

Biologi – Natur och samhälle 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning 

och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta 

har, till exempel för jordbruk och fiske. 

 

6. Nedbrytning 

Kemi – Kemin i naturen 

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska 

reaktioner. 

 

Kemi – Kemin i vardagen och samhället 

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de 

blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. 

 

7. Slutet system 

Kemi – Kemin i naturen 

• Vattnets egenskaper och kretslopp. 

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska 

reaktioner. 

 

Biologi – Natur och samhälle 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning 

och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta 

har, till exempel för jordbruk och fiske. 

 

8. Snabbspolning 

Kemi – Kemin i naturen 

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska 

reaktioner. 

 

Biologi – Natur och samhälle 

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta 

innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel 

nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning 

och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta 

har, till exempel för jordbruk och fiske. 
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9. Veckans svåra sopa 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar 

 

10. Värmen till ditt rum 

Teknik – Teknik, människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt 

system för återvinning. Några delar i systemen och hur de 

samverkar. 

• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. 

 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 

och hur de påverkar miljö och hälsa. 

 

11. Temabesök Förbränning och nedbrytning 

Kemi – Kemin i naturen 

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska 

reaktioner. 

 

Kemi – Kemin i vardagen och samhället 

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de 

blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. 

 

Biologi – Natur och samhälle 

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta 

innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel 

nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning 

och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta 

har, till exempel för jordbruk och fiske. 
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Tema 2: Stadens system 

Centralt innehåll för de 10 uppdragen i temat Stadens system, samt 

studiebesöket på Sobacken. 

 

 

1. Aralsjön 

Biologi – Natur och samhälle 

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta 

innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel 

nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 

 

Geografi – Livsmiljöer 

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans 

markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel 

plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor 

och natur. 

 

Geografi – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling 

 

2. Dricksvatten 

Biologi – Natur och samhälle 

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta 

innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel 

nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 

 

Kemins – Metoder och arbetssätt 

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och 

utvärdering. 

 

Geografi – Livsmiljöer 

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och 

fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de 

används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. 
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3. Energinyheter 

Fysik – Fysiken i naturen och samhället 

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och 

deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. 

 

Geografi – Livsmiljöer 

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och 

fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de 

används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp 

 

4. Fiber 

Teknik – Människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt 

system för återvinning. Några delar i systemen och hur de 

samverkar. 

 

Matematik – Taluppfattning och tals användning 

• Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik 

samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till 

exempel den babyloniska. 

 

5. Gröna städer 

Biologi – Natur och samhälle 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning 

och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta 

har, till exempel för jordbruk och fiske. 

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar 

vi har när vi nyttjar den. 

 

6. Kemikalier i badrumskåpet 

Kemi – Kemin i vardagen och samhället 

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och 

påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör 

hanteras. 

 

Kemi – Kemins metoder och arbetssätt 

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till 

exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier. 
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7. Papper i avloppet 

Kemi/Fysik – Kemins/Fysikens metoder och arbetssätt 

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och 

utvärdering 

 

Teknik – Teknik, människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt 

system för återvinning. Några delar i systemen och hur de 

samverkar 

 

8. Regn 

Matematik – Taluppfattning och tals användning 

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i 

vardagliga situationer 

 

Matematik – Geometri 

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella 

geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. 

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, 

massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med 

användning av nutida och äldre metoder 

 

9. Rena avloppsvatten 

Teknik – Människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt 

system för återvinning. Några delar i systemen och hur de 

samverkar 

 

Biologi – Natur och samhälle 

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta 

innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel 

nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 
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10. Vattenförbrukning 

Matematik – Taluppfattning och tals användning 

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i 

vardagliga situationer 

 

Teknik – Människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt 

system för återvinning. Några delar i systemen och hur de 

samverkar 

 

11. Studiebesök på Sobacken 

Geografi – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling 

 

Kemi – Kemin i vardagen och samhället 

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de 

blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen 

 

 

Tema 3: Konsumtion 

Centralt innehåll för de 10 uppdragen i temat Konsumtion, samt 

studiebesöket på Borås Tidning. 

 

1. (O)rättvisa 

Geografi – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till 

utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande 

orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete 

för att förbättra människors levnadsvillkor. 

 

Samhällskunskap – Samhällsresurser och fördelning 

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. 

Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 
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2. Avfall och konsumtion hör ihop 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 

och hur de påverkar miljö och hälsa. 

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar. 

 

Geografi – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

3. Avfallstrappan 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 

och hur de påverkar miljö och hälsa. 

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar. 

 

Teknik – Teknik, människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt 

system för återvinning. Några delar i systemen och hur de 

samverkar. 

 

4. Dela på prylar 

Geografi – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

5. Det finns massor att göra ... och inget 

Idrott och hälsa – Hälsa och livsstil 

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och 
möjliggör valet av fysiska aktiviteter. 

 

  



 

www.borasem.se/dromstaden  
  

6. Etisk konsumtion 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 
och hur de påverkar miljö och hälsa. 

 

Samhällskunskap – Samhällsresurser och fördelning 

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. 

Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 

 

7. Hur känns det 

Från Skolans värdegrund och uppdrag 

• Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. 

 

8. Kött kött kött 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 
och hur de påverkar miljö och hälsa. 

 

Geografi – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

9. Produktplacering och reklam 

Samhällskunskap – Information och kommunikation 

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. 
Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. 

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som 
andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. 

Hem- och konsumentkunskap – Konsumtion och ekonomi 

• Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation. 

 

Religion – Etik 

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter 

och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt 

utanförskap och kränkning. 
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10. Testa något nygammalt 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 

och hur de påverkar miljö och hälsa. 

Biologi – Natur och samhälle 

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn 
på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och 

den icke levande miljön. 

 

11. Studiebesök på Borås Tidning 

Svenska – Informationssökning och källkritik 

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett 

källkritiskt förhållningssätt. 

 

Samhällskunskap – Information och kommunikation 

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som 

andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. 

 

 

Tema 4: Transporter 

Centralt innehåll för de 10 uppdragen i temat Transporter. 

 

1. Bilen eller inte bilen det är frågan 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

2. Cykeln 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

Idrott och hälsa – Hälsa och livsstil 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och 

självbild. 
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3. Paket där vi bor 

Matematik – Problemlösning 

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga 

situationer. 

 

4. Pendla 

Matematik – Problemlösning 

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga 

situationer. 

 

5. Skolvägen 

Idrott och hälsa – Hälsa och livsstil 

• Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. 

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och 

möjliggör valet av fysiska aktiviteter. 

 

6. Spara på transporter 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

Fysik – Fysiken i naturen och samhället 

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och 

deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället 

 

7. Var kommer all mat ifrån 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö och livsstil 

• Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. 

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet 

och hur de påverkar miljö och hälsa. 
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8. Vart är vi på väg 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

Geografi – Geografins metoder, begrepp och arbetssätt 

• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, 

berg, regioner och orter. 

 

9. Vem har gjort något för klimatet 

Hem- och konsumentkunskap – Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

10. Vilket drivmedel 

Kemi – Kemin i vardagen och samhället 

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för 

energianvändning och påverkan på klimatet 

 

 

 

 

 


