
 
 

TEKNIK DIREKT 
Läraranvisning punktskrift 

Verksnummer: 41086  



 
 

Den här läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om 
hur den pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta 
med den. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet är att elever med svår 
synnedsättning/blindhet ska kunna använda läromedlet på samma sätt som sina 
klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska ha samma pedagogiska innebörd som 
förlagan och eleven ska vara lika självgående som de övriga i klassen. 

Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna stående. 
Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i exempelvis 
innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning!  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i marginalen är 
hanterade. 

• Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilderna i boken. Det finns även många 
svällpappersbilder. Ofta finns bildbeskrivningar parallellt med dessa. 

• Tabellerna har ibland omarbetats men innehåller samma information som i 
svartskriftboken. 

• I boken förekommer ikoner, med förklaring på s. 3 (se nedan). Dessa har ersatts 
med text i parentes efter den rubrik de hör till t ex, s. 16. Kommer du ihåg? (kont), 
Beskriv och analysera (ana), Förklara begreppen (begr), Fundera och värdera (val). 

• Markering av text (fet stil, kursiv stil) är generellt borttagen förutom på s. 3. 

• Färgade rutor i texten är ofta borttagna t ex s. 7, 8, 12, 42, 43 och liknande. Kvar är 
rutor på t ex s. 40, 134, 140 och liknande. 
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Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

3 

Uppgifterna på Uppslaget och Praktiska uppgifter är markerade med text inom parentes. 
På så sätt framgår det tydligare vilken av teknikens förmågor som uppgiften fokuserar på. 

  (ana) = Identifiera och analysera tekniska lösningar. 

  (lös) = Identifiera och lös problem med teknik. 

  (begr) = Teknikens begrepp och uttrycksformer. 

  (val) = Konsekvenser av teknikval. 
  (driv) = Drivkrafter bakom teknikens utveckling. 

  (kont) = Kontrollfrågor. 

73 

Teknikkluringen. Denna övning har utgått ur elevens bok. 

93 

Morsekod. Korta och långa signaler har ersatts av bokstäver: k=kort och l=lång. 

129 

Korsord. Det finns en bildbeskrivning, men eleven kan behöva stöd med t.ex. 
hjälpbokstäver. 

132 

Bokstäver har lagts till vid uttalandena längst ner: 

  A Att samarbeta och lösa problem är viktigast. 

  B Att sälja och tjäna pengar är viktigast för fabriken. 

  C Att tillverka med bra kvalitet är viktigast. 

147 

6. Löpande band – tillverka presentaskar 

Visa eleven med riktigt material hur vikningen går till. 

258 

4. Bygg en enkel solfångare 

Visa eleven hur plåten ska vikas och asken ska anpassas för OH-plasten och termometern. 
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Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Det finns bildbeskrivningar till de flesta bilderna i boken. 

Det finns även många svällpappersbilder. Ofta finns bildbeskrivningar parallellt med dessa. 

Frågor och uppgifter i slutet av kapitlen har symboler som anger vilken av teknikens 
förmågor de fokuserar på. Symbolerna har ersatts med bokstavsbeteckningar. Dessa 
beskrivs på sidan 3 i Textview-boken. 
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. Här återfinns också förslag på olika pedagogiska hjälpmedel som 
skolan kan behöva köpa in eller ta fram för att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra 
sätt. 

• Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar 
eller titta på svällpappersbilden. 

• Eleven behöver tillgång till ritmuff. En generell instruktion är att den som ritar på 
ritmuffen ska förenkla bilden så mycket som möjligt. Rita enkla bilder av t.ex. s. 154 
balkarnas profiler, s. 178 tegelstenarnas förband. Nu finns även Blackboard (bestnr: 
10326). Det är en ritplatta där man snabbt och enkelt kan framställa taktila bilder. 
Man beställer den hos SPSM. Det finns två filmer på YouTube om hur den används. 
Sökord på YouTube: Sensational blackboard. 

• Berätta mer om bilderna som förekommer i boken, t ex s. 17 busshållplats, s. 189 
hus på klippkant, s. 207 programmering. Bildbeskrivningar eller svällpappersbilder 
täcker ofta inte helt in vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan aldrig ge exakt samma 
information som de seende eleverna får genom att titta på bilderna. Samtala om 
bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättningen kan ha 
nytta av för att få samma förståelse som de seende eleverna. Förtydliga genom 
enkla skisser på ritmuff. 

• Använd riktigt material för att visa t.ex. s. 107 datorkomponenter, s. 196 speldosa, 
s. 201 relä, s. 202 cylindrar, s. 216-218 komponenter mm. 

• Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar. 

• Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 
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Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

6 

Färgfoto. En löpare som har två benproteser, står hukad i startposition. 

8 

Färgfoto. Närbild på en löpares fötter. Hen har tajta löparbyxor och kulörta löparskor. 

9 

Färgfoto. En sotsvart kaffepanna hänger i lågorna över en lägereld. 

10 

Färgfoto. Solugnen består av en fyrkantig låda omgiven av böjda speglar som koncentrerar 
solens strålar mot en gryta placerad i lådan. 

10 

Färgfoto. Maskin som liknar en kopiator. Pappersark är placerade i övre, bakre delen. På 
fronten finns numrerade knappar som på en telefon, rattar och knappar för olika val. Vid 
sidan finns en telefonlur med virad kabel. 

10 

Färgfoto. Laptop med e-post. 

12 

Färgfoto. Ett par hörlurar av typen öronsnäckor. En plastklämma håller ihop sladden i en 
prydlig slinga. 

14 

Fyra färgfoton. 

En glödande metallsmälta hälls från en degel ner i en form. 

Fötter som trampar på cykelpedaler. 

Ett bilbatteri. 

En värmetermostat på ett element. 

17 

Färgfoto. En buss parkerad vid en hållplats. Några av lamporna på bussens bakre del lyser. 
En person sitter i en glasad busskur och knappar på en mobiltelefon. I bakgrunden syns 
höghusfasader och ett vägmärke. 
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20 

Färgfoto. Närbild på ett invecklat tredelat verktygshuvud. Kuggar griper om en något 
spetsad central del, som även den har kuggar längs kanterna. 

24 

Färgfoto. Fyra personer med cyklar. 

Litet barn med balanscykel (utan trampor). 

Något äldre barn på robust liten barncykel. 

Kvinna på mountainbike med dämpad framgaffel. 

Man med cykel som drar en cykelvagn för barn. 

24 

Färgfoto. Närbild på händer som flätar en korg av kvistar. 

25 

Färgfoto. Handtaget på kniven är uppböjt i nästan rät vinkel mot bladets ovansida. Det 
lutar lite framåt, över knivbladet. 

25 

Fyra skisser av en person, sedd från sidan, vid ett skrivbord. 

Personen sitter på en stol. Ryggen är lodrät, låren vågräta och underbenen lodräta. 
Underarmarna ligger på det låga skrivbordet. 

Personen sitter på en något högre sadelstol. Ryggen är lodrät, låren pekar snett ner mot 
golvet och underbenen är lodräta. Underarmarna ligger på skrivbordet som är högre. 

Personen står med rak rygg och raka ben. Händerna vilar på skrivbordet som når till 
navelhöjd. 

Personen står med rak rygg och raka ben. Händerna och underarmarna vilar på skrivbordet 
som är lite högre. 

26 

Färgfoto. En man arbetar med en meterlång bilmodell. 

27 

Färgfoto. Diskborste i plast. Den har räfflat handtag och en ring i övre änden för 
upphängning. 

28 

Färgfoto. Laptop av märket Apple. 
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29 

Färgfoto. Ett krokigt stuprör slingrar sig nedåt mellan ett fönster och en balkong på en 
sliten husfasad. 

29 

Flödesschema med fem steg: 

  Identifiera behov 

  Undersök 

  Förslag till lösningar 

  Konstruktion 

  Utprovning 

En pil leder tillbaka till ”Identifiera behov”. 

31 

Färgfoto av surfplatta. 

31 

Fem illustrationer A-E. 

A. En person drar en enkel kärra med hjul och två skaklar. En otymplig börda (sten?) 
ligger på kärran. 

B. En person ser frågande på ett par skaklar och en otymplig börda. Skaklarna sitter 
ihop med två tvärgående stag i ena änden. 

C. En person sätter fast hjul vid det bakre tvärgående staget på ett par skaklar. 

D. En person ser frågande på tre olika hjulmodeller: en hel rund skiva, en rund skiva 
med hål i mitten och en fyrkantig skiva med hål i mitten. 

E. En person släpar en otymplig börda med hjälp av två skaklar som sitter ihop med 
två tvärgående stag i nedre änden. Det är slitsamt. 

33 

Skiss och ritning med en kantig kloss som liknar en smal trappa med två steg. På båda 
stegens ovansida finns ett runt hål. 

34 

Skiss och ritning av ett rätblock med siffermarkeringar (utan enhet). Det har längden 60, 
höjden 36 och bredden 25. I övre delen till vänster finns en kantig fördjupning som är 10 
djup och 11 bred. Från fördjupningen till högra kanten är det 35. I nedre delen till höger 
finns ett runt genomgående hål med diametern 13. 
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35 

Skiss och ritning av en kantig kloss som liknar en smal trappa med två steg. På båda 
stegens ovansida finns ett runt hål. Det nedre steget är högre än det övre. På klossens 
undersida finns en längsgående kantig fördjupning. 

36 

Planritning som visar rumsindelning i ett hus. Där finns en entré, ett kök, ett vardagsrum, 
ett sovrum och ett badrum. Fast inredning är inritad och markerad med olika symboler: 

  Spis 

  Diskbänk 

  DM Diskmaskin 

  KYL Kylskåp 

  K/F Kyl/Frys 

  F Frysskåp 

  SK Skafferi 

  G Garderob 

  ST Städskåp 

  TM Tvättmaskin 

  KLK Klädkammare 

  Badkar 

  Tvättställ 

  Toalettstol 

  Dusch 

  K Kapphylla 

  Dörr 

  Fönster 

  Väggskåp över bänk 

37 

Husritning som visar husets fasad från fyra håll. 

Fasad mot söder: långsida med ett fönster till vänster och två fönster till höger. På taket 
syns en skorsten. 

Fasad mot norr: långsida med två fönster till vänster, en dörr med sidofönster nära mitten 
och ett fönster till höger. Bakom taket skymtar skorstenens översta del. 

Fasad mot öster: gavelsida med ett fönster till vänster. På taket syns en skorsten till 
vänster. 
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Fasad mot väster: gavelsida utan fönster. På taket syns en skorsten till höger. 

37 

Ritningen är markerad med Sektion A:A och visar husets stomme, dvs reglar och takstol 
sett från ena gaveln. Där finns även ett genomgående rör till skorstenen (till höger). Olika 
mått är markerade: 

  Totalhöjd, 6475: från marken till toppen av skorstenen. 

  Nockhöjd, 6020: från marken till takets översta del, nocken. 

  33 grader: vinkeln mellan takets lutning och en tänkt vågrät linje från nocken. 

  Byggnadshöjd, 3620: från marken till takhöjden lodrätt ovanför väggen. 

  Takhöjd, 2880: inomhus från golv till tak. 

38 

Skissad datorbild. En bil med vänster del av fronten mot en vägg. Nästan hela fronten är 
intryckt ända till hjulet men sittutrymmena inne i kupén verkar intakta. 

39 

Färgfoto. Närbild på en rund platta med material. I plattan har frästs ut två rader med tre 
kindtänder vardera och en rad med fyra kindtänder och en hörntand. Där finns även hål i 
plattan där material tagits bort. Fräsen liknar en borr och arbetar uppifrån. 

39 

Färgfoto. En cirkulär form växer fram på en platta under skrivaren. 

41 

Färgfoto. Flera blad med detaljerade ritningar av en sexkantskruv i olika vyer. På 
ritningarna ligger två fastnycklar och en sexkantskruv. 

43 

Ritning av en rymdraket med formler. Här finns även en skiss av raketens bana ut i rymden 
till Mars och tillbaka, med hänsyn till planeternas rörelser runt solen. 
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47 

Sex färgfoton A-G. 

A. Telefon av modell kobra: en rundad fot med mikrofon övergår i ett smalare svängt 
handtag. Handtaget är nästan lodrätt och avslutas med en platta som ska hållas 
mot örat. 

B. Smartphone. 

C. Bakelittelefon: En nästan fyrkantig underdel med snurrskiva för nummer på 
fronten. En telefonlur med rak sladd ligger i en hållare på dess övre del. 

D. Dialogtelefon som liknar bakelittelefonen, men är mindre och kompaktare. Den har 
snurrskiva för nummer och telefonluren ovanpå ligger i en nedsänkt fåra. Sladden 
till luren är tvinnad. 

E. Telefon med en fyrkantig låda längst ner. Den har snurrskiva för nummer på 
fronten. En klykformad pinne sticker upp en bit över nederdelen. Det är en hållare 
för en smal telefonlur med rak sladd. Telefonluren har en rund del som ska hållas 
mot örat och en lurformad del som ska hållas mot munnen. 

F. Liten mobiltelefon. När fronten vrids åt sidan kommer en knappsats fram. 

G. Långsmal trådlös telefon som står i en rundad basstation. 

50 

Färgfoto. En robothand sträcker sig mot en människohand. Robothanden liknar en 
människohand med en handflata, tumme och fyra fingrar till. 

53 

Svartvitt foto. En häst framför en stor vagn på en stadsgata. Från vagnen har fyra långa 
slangar dragits upp och in genom fönster på andra och tredje våningen i ett hus bakom 
vagnen. 

54 

Färgfoto. Robotdammsugaren liknar en tjock cirkulär platta. Knippen av borst sticker ut på 
undersidan mot golvet. 

57 

Svartvitt foto. En kvinna står vid en dator som liknar ett stort skåp, ca 1,7 m högt och 2,5 m 
brett. 
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58 

Tidslinje. 

  År 12000 fvt - år 4000 fvt: Samlar- och jägarsamhälle. 

  År 4000 fvt - ca år 1800: Jordbrukssamhälle. 

  Ca år 1800 - ca år 1990: Industrisamhälle. 

  Ca år 1990 - år 2000: Informationssamhälle. 

59 

Skissad silhuett. En person drar en släpa efter sig. Den består av två långa störar med två 
tvärställda ribbor i nedre delen. På ribborna ligger ett stort bylte. Personen använde övre 
änden av störarna som handtag för att dra. 

59 

Skissad silhuett. Enkel ”skottkärra” av trä. Ett trähjul (rund skiva av trä) fram med raka 
handtag bakåt och plats för last ovanför handtagen, nära hjulet. 

59 

Skissad silhuett. Ett stort hjul med ekrar bär upp en platta med handtag bakåt. Handtagen 
är långa och böjda längst ut. En pinne nedåt, mitt på handtagen, ger stöd åt kärran så att 
den står vågrätt. 

59 

Skissad silhuett. En snirklig hästdragen vagn. Hytten ser ut att vara placerad i en vagga med 
upphängning fram vid kuskbocken och bak vid en uppböjd stång. 

60 

Skissad silhuett. Ångloket är kort. Det har en långsmal skorsten och relativt stora hjul med 
ekrar. 

60 

Skissad silhuett. Ångloket är långt och kompakt. Det har en kort skorsten och hela 
hjulskivor. 

60 

Skissad silhuett. Kantigt lok med rombformade ställningar på taket för kontakt mot 
elledningar. Har mindre hjul. 

60 

Skissad silhuett. Avlångt lok som smalnar av nedåt, framåt. Det har en vinkelformad 
ställning på taket för kontakt mot elledningar. Har små hjul. 
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62 

Färgfoto. Magnettåget går på en bana högt över marken. Banan är platt på översidan och 
skjuter ut åt sidorna. Tågets underrede är insvängt så att det griper om sidorna på 
tågbanan. 

64 

Färgfoto. T-Forden liknar en gammeldags täckt hästvagn. Taket är en sufflett. Forden har 
en liten motorhuv ovanför det främre hjulparet. Hjulen har ekrar. 

64 

Skissad silhuett. Ser ut som en platta uppburen av ett stort hjul bak och ett mindre hjul 
fram. Hjulen har täta tunna ekrar. På plattan finns en sits och några spakar. 

64 

Skissad silhuett. T-Forden liknar en gammeldags täckt hästvagn. Vindrutan är horisontell 
och taket är en sufflett. Den har inga sidorutor. Forden har en liten motorhuv ovanför det 
främre hjulparet. Hjulen är mindre och har färre och grövre ekrar. 

64 

Skissad silhuett. Något kantig personbil med vindruta som lutar bakåt. Den har hel kaross 
och även sidorutor. 

66 

Svartvitt foto. Höghjulingen har ett stort främre hjul ca 1,5 m i diameter, där tramporna 
sitter vid navet. Det bakre stödhjulet är mindre, ca 30 cm i diameter. Sitsen och styret är 
ovanför det stora hjulet. 

67 

Färgfoto. En akrobatisk cyklist. På bilden är han uppochner i luften tillsammans med 
cykeln. Han har lättat helt från sadeln och håller hopkurad i cykelstyret. 

67 

Färgfoto. Elcykeln liknar en vanlig cykel, men har en grövre ram. 

67 

Skissad silhuett. Sparkcykeln har två lika stora hjul med glesa ekrar (ungefär lika stora som 
nutida cyklar). En vågrät stång fäster i var ände med tvärstag ned till hjulens nav. En man 
sitter grensle över stången med fötterna i marken. Det finns inga pedaler. Styret har böjda 
fästen som sitter fast i det främre navet. 

67 

Skissad silhuett. Höghjulingen har ett stort främre hjul, där tramporna sitter vid navet. Det 
bakre stödhjulet är mycket mindre. Sitsen och styret är ovanför det stora hjulet. Hjulen har 
täta ekrar. 
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67 

Skissad silhuett. Modern cykel med lika stora hjul som har ekrar. Tramporna sitter på 
ramen och är förbundna med bakhjulets nav genom en kedja. 

68 

Färgfoto. Sex hängande glödlampor på rad, nära varandra. Alla är släckta utom den till 
vänster. Den lyser och är dragen snett mot vänster så att det liknar en ”Newtons vagga”. 

69 

Skissad silhuett. Motorcykeln har tunnare ram och smalare däck än nutida motorcyklar. 
Den liknar en cykel med ett motorpaket i stället för tramporna mellan däcken. Ramen är 
bred mellan styret och sadeln (liknar en cykelsadel). 

70 

Färgfoto. Närbild av en avlång batteribehållare på en elcykel. Den sitter på ramen strax 
ovanför tramporna. 

70 

Färgfoto. Porträtt av Elon. 

70 

Färgfoto. Närbild på smartphone med appen ”PayPal”. 

71 

Färgfoto. Raket som liknar en avlång cylinder. 

71 

Färgfoto. En firma ”SolarCity” lägger solpaneler på ett tak. 

75 

Svartvitt foto. Plastcykeln liknar en vanlig cykel, men har en grövre ram och färre men 
grövre ekrar i däcken. 

76 

Färgfoto. Höga kraftledningsstolpar mot himmel färgad av den lågt stående solen. 

79 

Färgfoto. Stad sedd från ovan. Vägarna går i flera plan. Det bildas cirklar och böjar för att 
binda ihop dem. Vägarna omges av höghus. 
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79 

Flödesschema som visar hur el transporteras från kraftverk till hushåll. 

  Vattenkraft 

  Kraftverk 

  Generatorer 

  Kraftledning 

  Transformatorer 

  Hushåll 

  El 

80 

Flödesschema. Från en mobiltelefon till vänster går en signal in till en mobilmast (i mitten). 
Här sker en transformering av signalen. En signal ut går från masten till en mobiltelefon till 
höger. 

83 

Flödesschema. Inflöde hpil Process hpil Utflöde. 

Från en vindkraftspark går ett inflöde via en process till ett utflöde vid ett eluttag. 

84 

Skiss av en personbil. Små bilder visar detaljer från bilens system t ex, bränslepump, ratt, 
motor, termometer, bilbatteri, stötdämpare, bromsskivor, kopplingsreglage och däck. 

86 

Färgfoto. En hand vrider på termostaten vid sidan av ett element. 

86 

Skiss. Sprinklermunstycket sitter på en båge under en platta. Från plattan går ett smalt 
glasrör ner genom bågen till munstycket. 

87 

Tre skisser. 

Sopbil. 

En soppåse kastas i en soptunna. 

En kran lyfter en bunt med soppåsar vid en industribyggnad. 

90 

Färgfoto. Två höga parallella stolpar på en bergsknalle. I övre delen på dem finns tre 
gemensamma tvärgående störar som sticker ut en bit på vardera sida. På varje stör sitter 
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tre plattor, en till vänster om vänster stolpe, en mellan stolparna och en till höger om 
höger stolpe. Höger stolpe har även en platta på toppen. 

91 

Färgfoto. En lertavla med kilformade tecken. Kilarna pekar i olika riktningar och sitter 
ibland ihop i grupper så att olika mönster bildas. 

91 

Färgfoto. Ett avlångt ark med stiliserade bilder av t ex en sittande farao, gudar med 
djurhuvuden (ex schakal och falk) på människokroppar, en stor balansvåg, djur, växter och 
människor. Människorna har olika storlek och är tecknade från sidan förutom armarna och 
axlarna som är tecknade rakt framifrån. Inuti bilden finns skrivtecken, hieroglyfer, i lodräta 
rader. På var sida om bilden finns en spalt med hieroglyfer i vågräta rader. 

92 

Färgfoto. Detalj från ett målat fönster. En munk med gloria, sitter och skriver i en bok i 
skenet från ett stearinljus. 

92 

Färgfoto. Närbild på en låda med många fack. Typerna är enskilda bokstäver, ungefär som 
stämplar, som kan kombineras ihop till ord. 

92 

Svartvit tecknad bild där Johannes Gutenberg granskar ett stort ark tillsammans med 
personalen vid en stor mekanisk tryckpress av trä. Övre delen består av en hög påle med 
gängor. En tvärgående stång längre ner gör att pålen kan vridas uppåt eller nedåt. 

93 

Två rader morsekod och morsealfabetet. 

l k lkl lk kk kkk lkl kl 

kkk lkll kkk l k ll 

Morsealfabetet innehåller bokstäver, siffror och skiljetecken. I listan nedan har versala 
bokstäver ändrats till gemena bokstäver. 

Nyckel: 

k = kort signal (visas som prick) 

l = lång signal (visas som streck) 

Uppställning: 

  a = kl 

  b = lkkk 

  c = lklk 
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  d = lkk 

  e = k 

  f = kklk 

  g = llk 

  h = kkkk 

  i = kk 

  j = klll 

  k = lkl 

  l = klkk 

  m = ll 

  n = lk 

  = lll 

  p = kllk 

  q = llkl 

  r = klk 

  s = kkk 

  t = l 

  u = kkl 

  v = kkkl 

  w = kll 

  x = lkkl 

  y = lkll 

  z = llkk 

  å = kllkl 

  ä = klkl 

  ö = lllk 

  1 = kllll 

  2 = kklll 

  3 = kkkll 

  4 = kkkkl 

  5 = kkkkk 

  6 = lkkkk 

  7 = llkkk 
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  8 = lllkk 

  9 = llllk 

  0 = lllll 

  . = klklkl 

  , = llkkll 

  ? = kkllkk 

  ! = kkllk 

  - = lkkkkl 

  / = lkklk 

94 

Färgfoto. Tre grävmaskiner arbetar på en strand vid havet. I bakgrunden syns en stor och 
två mindre båtar. 

96 

Svartvitt foto. Datorn liknar en lång rad med höga skåp. På framsidan sitter plattor med 
rader av uttag och knappar. Massor av sladdar är kopplade inom och mellan plattorna. 

96 

Färgfoto. Tre elektronrör av olika längd. De liknar avlånga glödlampor. De består av 
elektroniska komponenter inneslutna i en glaskolv. Den översta delen av glaset är belagt 
med en blank metall. Från den nedre delen sticker det ut flera korta metalltrådar. 

96 

Färgfoto. Rader av transistorer monterade på ett kort. Varje transistor består av ett 
plasthölje med tre elektroder som sticker ut från den nedre delen. Elektroderna har 
kopplats till olika hål på kortet. 

97 

Färgfoto. En fyrkantig platt processor (ca 2*3 cm) hålls upp av en person med handskar, 
skyddsglasögon, heltäckande overall och skydd för näsa och mun. 

98 

Färgfoto. På båda sidorna om satelliten finns armar med rader av fyra solpaneler (liknar 
vingar). 

99 

Färgfoto. En stor mikrofon är kopplad med en sladd till en fyrkantig platt apparat. 
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99 

Färgfoto. Nära toppen på en telefonmast sitter en rund platta och fyra lodräta smala 
sändare/mottagare. De är riktade åt olika håll. 

99 

Enkel stadskarta med vägnät. Tre liksidigt sexkantiga celler som gränsar till varandra täcker 
en bit av kartan. I mitten på varje cell finns en basstation. 

100 

Cirkelformat flödesschema: Cirkulär ekonomi. 

I flödet ingår: 

  Design/tillverkning 

  Återförsäljare 

  Konsument/hushåll 

  Återanvändning 

  Återvinning 

101 

Flödesschema med exempel på sophantering. De olika soporna transporteras av sopbilar 
till olika användningar eller förstöring. 

MILJÖSTATION 

  Hushållsavfall: till värme och kompost. 

  Plast: till sopsäckar, konstgräs. 

  Glas: till glas. 

  Papper: till papper. 

  Elektronik: metall och värme. 

  Kemikalier: kemikalier eller förstöring. 

102 

Modell som visar elproduktion och distribution. Överst finns olika typer av kraftverk (t ex 
vattenkraft, atomkraft och vindkraft). Från dem går kraftledningar i en rad till fem olika 
transformatorstationer, av minskande storlek. Från den sista och minsta stationen går 
ledningar in till två bostadshus. 

103 

Manipulerad bild med en enorm taltratt och silhuetter av små människor. En person står 
vid taltrattens smala ände. Sju åhörare finns vid taltrattens mynning. 
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105 

Färgfoto. Ett stort rum fyllt med rader av datorer som är ca 1,7 meter höga och flera meter 
långa. Det liknar hyllsektioner. 

107 

Färgfoto. Ena sidan på en stationär dator har plockats bort så att man ser en del av 
komponenterna på insidan. 

109 

Färgfoto. Ett parkerat flygplan på en flygplats. Till vänster om flygplanet finns två skåpbilar. 
Skåpen på bilarna har höjts upp från flaket av saxliftar, så att de kan ansluta till planets 
sidor. På höger sida om planet finns vikbara anslutningar till långa korridorer för 
passagerarnas på- och avstigning. I bakgrunden syns ett torn med fönster runt om, överst 
på en avlång byggnad. På marken finns streck målade i olika färger. Planet står parkerat vid 
ett kryss på ett gult streck. 

111 

Karta över ön Imli. Ön ser ut att ha sandstränder runtom. Vänstra delen domineras av skog. 
Till höger finns ett berg på 800 m.ö.h. Från berget rinner ett vattendrag ner till kusten. Vid 
bergets fot finns en het källa. 

112 

Färgfoto. Två bilchassin av vitmetall på en helautomatisk linje i en bilfabrik. En svetsrobot 
arbetar på dem när de passerar. 

114 

Färgfoto. En person syr i läder med en nål gjord av ben. 

115 

Färgfoto. Yxan är avlång och smalare i ena änden. Den är tjockast på mitten och tunnast 
vid ändarna. Den breda änden har slipats till yxegg. Yxan har inget skaft. 

115 

Färgfoto. Skulpturen verkar vara gjord av sten och är sedd från sidan. Till höger finns 
mammutens huvud. Snabeln följer frambenet nedåt. Bakom huvudet finns den sluttande 
ryggen med antydan till en svans ovanför det bakre benet. 

117 

Färgfoto. En person klipper ett liggande får med en stor sax av järn. Ullen sitter ihop i ett 
sjok. 
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117 

Färgfoto. Två kardor på en hög med ull. Kardorna liknar stora borstar. De består av plattor 
med handtag. På plattorna finns tätt med piggar. På den ena syns utdragna, kammade 
ullfibrer. 

117 

Färgfoto. En par händer håller ett knippe ull vid en spinnrock. Ullen dras ut till en tråd som 
snurras till garn på spinnrocken. Det färdiga garnet lindas upp på en spole. 

117 

Färgfoto. En hand drar i vävskeden i en golvvävstol. 

117 

Färgfoto. Tyget klipps med en sax. 

118 

Färgfoto. En rad med personer sitter vid varsin symaskin och arbetar. I bakgrunden syns 
travar med tyger. 

119 

Flödesschema. 

Inflöde hpil Process hpil Utflöde. 

120 

Färgfoto. Kullagret består av en inre platt ring omgiven av en vidare ring. I utrymmet 
mellan ringarna finns kulor som löper i längsgående skåror. 

120 

Flödesschema. Träden fälls, barken tas bort, veden flisas först och mals sedan. Det malda 
träet kokas och sprids sedan ut på en vals. Det pressas mellan två valsar till papper och går 
in i en torkanläggning. Där går papperet i sicksack över olika valsar. När det torkat rullas 
det ihop till en stor rulle. Till sist skärs det i ark. 
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123 

Flödesschema. 

1. Trädfällning 

2. Barkning 

3. Flisning 

4. Malning 

5. Kokning 

6. Spridning 

7. Pressning 

8. Torkning 

9. Rullning 

10. Skärning 

126 

Färgfoto. En man använder ett verktyg för att böja ett kopparrör i en mjuk rundning. 

127 

Färgfoto. Två torn. Det högra är högt och smalt och ser ut att vara byggt i sex våningar. Ett 
grovt rör löper uppåt längs ena sidan av tornet. Det bildar en krök längst upp och ansluter 
till tornets topp. På andra sidan finns tunnare rör som ansluter på olika höjder i tornet. 

Det vänstra tornet är kortare och bredare. Här syns två våningar. Rören som ansluter är 
smalare. 

128 

Flödesschema. 

1. Delning 

2. Trycksänkning + Nedfrysning 

3. Värmning 

4. Paketering 
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129 

Korsord. Ord 1 är lodrätt och har gemensamma bokstäver med de vågräta orden 2-12 (2 
överst, 12 nederst). Nedan följer en lista på hur många bokstäver som ingår i orden. Siffran 
inom parentes anger vilken bokstav som är gemensam med ord 1. 

1 Att göra detta dödar bakterier 11. 

2 Frånskiljande och formande metoder 9 (4). 

3 Frånskiljande och formande metoder 9 (3). 

4 Hopfogande metoder 9 (5). 

5 Hopfogande metoder 8 (4). 

6 Hopfogande metoder 7 (2). 

7 Hopfogande metoder 9 (3). 

8 Hopfogande metoder 7 (2). 

9 Att ge mat lägre vikt 9 (4). 

10 Bevara mat 10 (5). 

11 Gör man ibland med kemikalier 5 (5). 

12 Att forma plast och betong 5 (5). 

130 

Färgfoto. Två personer som arbetar vid en fabrikslinje av typen löpande band. På bandet 
transporteras fyllda konservburkar utan lock. Arbetarna bär vita overaller, har 
plasthandskar och hårnät. 

131 

Svartvitt foto. Två bilunderreden på rad. Däcken har ekrar och sitter fast på tvärgående 
axlar. Karosserna saknas. 

132 

Färgfoto. Fem personer runt ett bord. Fyra bär färgglada reflexvästar. Den femte har 
skjorta och slips. 

134 

Tät bebyggelse längs ett vattendrag. Slagghögar tornar upp sig i bakgrunden och det 
bolmar från ett trettiotal höga skorstenar. 

136 

Färgfoto. Närbild på blanka detaljer av krom på fronten av en sportbil. 

137 

Färgfoto. Hög skorsten som släpper ut vit rök. 
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137 

Grönt märke för ISO 14001. I mitten finns en skylt med ”ISO 14001” omgiven av sex gröna 
stjärnor. Den sitter framför en cirkel med texten ”CERTIFIED” både ovanför och under 
skylten. 

140 

Färgfoto. På fabriksområdet finns flera höga byggnader och torn av varierande storlek. Vit 
rök bolmar från byggnaderna och ur långa skorstenar. 

141 

Flödesschema. Malm bryts med stora maskiner i en gruva. Malmen krossas och förs till ett 
torn för anrikning. Den anrikade malmen smälts sedan i en masugn. Sedan förs smältan till 
färskning, sedan efterbehandling. Den färdiga smälta metallen gjuts sedan till långa 
stänger. Till sist valsas stängerna släta under uppvärmning. 

141 

Färgfoto. Ett långt transportband fyllt med hundratals plastflaskor. 

143 

Skiss av ett kullager, delvis i genomskärning. Det består av en inre platt ring omgiven av en 
vidare ring. I utrymmet mellan ringarna finns två rader med kulor i en ställning som håller 
dem på plats parvis, utan att ta i varandra. 

145 

Färgfoton. Två skruvmejslar (stjärna och rak), spikar och skruvar, en såg, en gjutform för 
tennsoldater, en tång, en pepparkaksform (stjärna), en bakform med löstagbar kant, en 
brödkavel i trä, tenntråd och en lödpenna, borrmaskin, hammare och dorn (kort järnstång 
med nedre änden spetsad, här likt en rak skruvmejsel). 

148 

Färgfoto. Närbild på höghusbyggnaden ”Turning Torso”. Byggnaden är lätt spiralvriden. 

151 

Färgfoto. Takstolen på bilden består av två par mot varandra lutande kraftiga träbjälkar, 
som möts i taknocken. Nedtill sammanbinds de av en horisontell bjälke. 

151 

Färgfoto. En gjuten betonggrund. Rader av armeringsjärn sticker upp ur betongen. 

152 

Skiss i två delar och svartvitt foto. 

En avlång rektangel indelad i nitton likadana tvärgående sektioner. Alla sektioner har 
samma bredd hela vägen. 
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Rektangeln ovan har böjts till en båge. Sektorernas ovansida utsätts för dragkrafter och blir 
längre. Undersidan utsätts för tryck och blir kortare. 

Två armeringsjärn. Den ena är rak och den andra är böjd till en bågform. 

153 

Skiss. Stolpe med två balkar. Den övre har bredsidan uppåt. Den böjs mer än den nedre 
som har en smal kant uppåt. 

154 

Färgfoto. Flera lager av armeringsnät gjuts in i ett betonggolv. 

155 

Färgfoto. Tunn engångsplastmugg. 

156 

Färgfoto av Globen och principskiss av konstruktionen. 

Byggnaden liknar överdelen på en enorm boll. Ytan är rutmönstrad. 

Kvadratisk skiss indelad i nio lika stora kvadratiska rutor. Ramen är strecken mellan 
rutorna, skalet är ytan mellan strecken. 

156 

Färgfoto. Balkarna bildar ett sicksackmönster mellan tak och golv i konstruktionen. 

160 

Färgfoto. Fogen består av två långsmala metallplattor som sitter fast på var sida om 
skarven. Kanten mot mitten av skarven är djupt sågtandad. Tänderna ligger så att de 
passar in i motstående plattas fördjupning. Ett sicksackmönster bildas mellan plattorna. 

161 

Färgfoto. Ljusgrönt tak på en hög kyrka. 

163 

Färgfoto. Tre avlångt rundade föremål av järn, som glöder av upphettning. 

164 

Färgfoto. En cykel där stången från sadeln är kort. Den fäster inte mot navet utan i en 
hållare som är fäst med två stänger, den ena ansluter strax under styret och den andra en 
bit längre ner på ramen. 

164 

Färgfoto. Närbild på sex kapade ledningar. Buntar med massor av koppartrådar omges av 
ett hölje med plast. 
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164 

Röntgenbild av ett knä. Strax under knäet syns en skruv som går tvärs genom skenbenet. 

165 

Sju rundat trekantiga symboler där kanten består av tre pilar som bildar ett kretslopp. 
Pilarna omger varsin siffra, 1-7. Under symbolen finns en kod för plasten. 

1 (trekant markerad 1) PET (kod): PET-flaskor, spännband. 

2 HDPE: Plastflaskor, soppåsar. 

3 PVC: Rör, plastmöbler. 

4 LDPE: Sopsäckar, hinkar. 

5 PP: Bildelar, diskborstar. 

6 PS: Plastbrickor, leksaker. 

7 O: Övrig plast. 

165 

Färgfoto. En strandremsa belamrad med plastskräp. 

166 

Näringskedja. 

Växtplankton hpil Krill hpil Pingvin hpil Säl. 

166 

Färgfoto. Skräpet släpar bakom stjärtfenan på delfinen. 

167 

Färgfoto. Närbild av rundade vattendroppar ovanpå tyget. Tyget suger inte åt sig vattnet. 

168 

Färgfoto. Målat kyrkfönster med bibliska motiv. 

169 

Färgfoto. Närbild på bilruta med krosskada. Glaset faller inte isär, utan sitter fortfarande 
ihop fastän det är sprucket. 

171 

Färgfoto. En person med skyddsmask, tjocka vantar och skyddsdräkt svetsar ihop skarven 
mellan två kraftiga rör. 

171 

Färgfoto. Närbild på en metalltråd som hålls mot spetsen på en lödpenna. Under den finns 
en grön platta med massor av små metallprickar på ytan. 
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172 

Skiss. En rak bro vilar på två pelare. Brospannet är avståndet mellan pelarna under bron. 

176 

Färgfoto. Bron har svängts åt sidan, så att den ligger parallellt med vattendraget. 

176 

Färgfoto. Brons ena ände har lyfts upp en bit. 

176 

Färgfoto. Nära mitten på bron finns två höga pelare. Brosektionen mellan dem kan lyftas 
rakt uppåt. 

176 

Färgfoto. Bro som bärs upp av pelare. Sidorna på bron är byggda av snedställda balkar i 
sicksackmönster. 

177 

Färgfoto. Huset har kupat tak och väggar av tyg. Dörröppningen är täckt av ett skynke. En 
smal skorsten sticker upp genom det välvda taket. 

178 

Två färgfotografier. 

Närbild på en vägg av tegel som lagts i mönster. Under ett valv finns en tegelvägg där 
teglet ligger omlott. 

Det bolmar svart rök ur en hög skorsten. 

178 

Skiss. Fem varv med tegel travade på varandra, vartannat varv med fyra stenar och 
vartannat med tre stenar. De är placerade omlott så att skarvarna i raden över och under 
hamnar mitt på tegelstenarna i raden mellan. 

179 

Färgfoto. Smal stadsgata med husfasader i tre till fyra våningar. Fasaderna består av mörka 
bjälkar som bildar ett gallerverk och omger vitkalkade mellanrum. Fönsterna är inpassade 
mellan bjälkarna. 

179 

Färgfoto. Närbild på några stockvarv i en knut (där stockarna sitter ihop). Stockarna ligger 
omlott så att ändarna sticker ut en bit vid hörnen. I knuten har en kantig skåra huggits ur 
stockarnas ovansidor och undersidor. Det gör att nästa stock passar in och låses fast i läge. 
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180 

Färgfoto. Höga lodräta balkar binds ihop av tvärgående smalare balkar. Det liknar ett nät 
med fyrkantiga maskor. 

180 

Färgfoto. Spetsig byggnad med bred bas som stegvis smalnar av mot toppen. 

181 

Skiss av en villa, delvis i genomskärning. 

Husstommen i trä består av vågräta brädor, syllar som läggs på grunden, lodräta stolpar 
(reglar) som står på syllarna och bildar väggarna. På stolparna placeras takstolar som ger 
underlag för taket. 

Tak 

  Takstol: Ställningar av bjälkar som bär upp takkonstruktionen (här 
ramverkstakstolar). Från gavelsidan liknar den en likbent triangel. Triangeln stöttas 
av tvärslåar i vinklarna. 

  Råspont: brädor som täcker ovansidorna av takstolarna. 

  Underlagspapp: Täcker råsponten. 

  Ströläkt: Ribbor som följer takets lutning, från nocken och nedåt. Fäster takpappen. 

  Bärläkt: horisontella ribbor som bildar underlag för takteglet. 

  Nockbräda: följer nocken längs hela taket. 

  Taktegel: kupade plattor av tegel som passas ihop omlott. Det yttersta lagret på 
taket. 

Vägg 

  Regel: Stående stolpar som bär upp takstolen. Mellan stolparna bildas fack. 

  Syll: Liggande brädor som ger underlag för reglarna. 

  Ångspärr: innanför reglarna finns ett tunt lager, en ångspärr. 

  Innervägg av gipsskiva: gipsskivan sitter innerst och ger underlag för t ex tapeter. 

  Isolering: facken mellan reglarna är fyllda med isolering. 

  Vindpapp: utanför reglarna och isoleringen sätts vindpapp. 

  Fasadbrädor: yttersta skiktet på husväggen. 
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Golv och grund 

  Murad grund: i en grop vid huset syns grunden som är byggd av betongblock. 

  Bottenbjälklag: vågräta bjälkar täcker grunden mellan syllarna. 

  Golvbrädor: spikas på bjälkarna och ger golvytan. 

  Ventilation: liten öppning i grunden, försedd med ett galler. 

  Fuktspärr: grundens utsida är belagd med ett tunt skikt. 

  Dräneringsgrus: grunden omges av ett lager grus som skiljer grunden från 
omgivande jord. 

181 

Färgfoto. Mineralullen ser ut som stora rektangulära plattor av ca 1 dm tjock gul vadd. 

183 

Färgfoto. Husväggen har flera fönster och lyfts av en kran på plats. 

183 

Färgfoto. Tre långtradare med liknande last. Den främsta transporterar en hussektion med 
gavel och sidor. Taket är redan monterat. 

184 

Skiss. En balk placerad med stöd under båda ändarna. Balkens mitt utsätts för tryck 
uppifrån. Den bågnar nedåt. 

184 

Skiss. En murad valvbåge utsätts för tryck uppifrån. Trycket fördelas ner längs valvets böjda 
sidor. 

186 

Två svartvita foton. 

Eiffeltornet: ett högt spetsigt torn med bred fyrkantig bas. Basen består av fyra valvbågar, 
en på var sida. Tornet smalnar successivt av uppåt och avslutas med en antenn högst upp. 

Porträtt av Gustave Eiffel (1832-1923). 

187 

Färgfoto av ett badkar i en stor fönsternisch. I bakgrunden syns höghusbebyggelse. 
Fönstret är klart och byggnaderna syns tydligt. 

187 

Färgfoto av ett badkar i en stor fönsternisch (samma som ovan). I bakgrunden syns 
höghusbebyggelse. Fönstret är nästan ogenomskinligt. Byggnaderna utanför kan bara anas. 
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189 

Färgfoto. Huset är byggt i två våningar och ”källare” invid en nästan lodrät klippbrant, högt 
över den övriga staden. Delar av det är placerat utanför klippväggen. Den delen har stöd av 
en murad grund utom ett burspråk i två våningar som ser ut att hänga utanför. Det bärs 
upp av sneda stag mot grunden. Även en altan skjuter ut från huset över branten. Runt 
altanen och längs branten finns staket. Huset har mycket snickarglädje och taket är brutet i 
många olika riktningar och vinklar. 

191 

Färgfoto av ett fullstort trähus som står uppochner. Det har ett och halvt plan, grunden är 
uppåt och det står på taknocken. Taket är brant lutande och har inpassade fönster. Huset 
har ett utskjutande parti på mitten vid ”entrén” som går hela vägen från grund till taknock. 

192 

Färgfoto. Närbild på instrumentbrädan i ett flygplan med massor av styrreglage och 
displayer. 

196 

Flödesschema i tre steg, med text och färgfoton. (Bildexempel inom parentes). 

Inflöde eller styrsignal (tvättmaskin som startas med ett tryck) 

hpil 

Process (tvättmaskinen tvättar) 

hpil 

Utflöde eller mätsignal (tvätten är klar och tas ur tvättmaskinen) 

197 

Flödesschema i fyra steg, med text och färgfoton. De tre sista stegen bildar en cirkel 
(bildexempel inom parentes). 

Börvärde eller önskad gräns (ugn som ställs in på 225 grader C) 

hpil 

Regulator eller sensor jämför börvärde med ärvärde 

hpil 

Process (ugnen värms upp) 

hpil 

Ärvärde 

Pil tillbaka till andra steget ”Regulator …” 
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200 

Färgfoto. Drönaren har flera armar med varsin uppåtriktad propeller. Armarna spretar rakt 
utåt, vågrätt från centrum. 

206 

Uppställning: 

  Tiosystemet; Binära tal 

  0; 0000 

  1; 0001 

  2; 0010 

  3; 0011 

  4; 0100 

  5; 0101 

  6; 0110 

  7; 0111 

  8; 1000 

  9; 1001 

  10; 1010 

  11; 1011 

  12; 1100 

  13; 1101 

  14; 1110 

  15; 1111 
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207 

C++ 

#include <iostream> 

int main() 

{ 

    std::cout << "Hej!"; 

} 

Java 

public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

        System.out.println("Hej!"); 

    } 

} 

Python 

print("Hej!") 

207 

Schematiskt program i tre steg. Från sista steget går en pil tillbaka till första steget. Första 
steget ”On …” bildar en klammer om de två andra stegen, så att ett block bildas. Nedan 
anges rad för rad: 

On: shake 

show number: Steg 

change: Steg by 1. 

207 

let Steg = 0 

input.onGesture( 

    Gesture.Shake, () => { 

        basic.showNumber (Steg) 

        Steg += 1 

    } 

) 
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207 

Schematiskt program. ”Repetera” bildar en klammer om åtta steg, så att ett block bildas. 
Raderna i blocket visas nedan med ”-”. Rad för rad: 

radera 

sätt pennans färg till 0 

sätt pennans storlek till 3 

peka i 90 riktning 

gå till x: 0 y: 0 

repetera 25 

- penna ned

- spela ljudet meow

- gå 100 steg

- vänd 15 grader

- glid 1 sek till x: 0 y: 0

- penna upp

- ändra pennans färg med 10

- ändra pennans storlek med 0.5

 peka i 90 riktning

208 

Flödesschema med gröna rutor i tre steg. Rutorna är markerade med siffror: 1. ger 2. ger 3. 

208 

Flödesschema med gröna rutor i tre steg, ”?” i mitten ger två alternativa vägar. Rutorna är 
markerade: 1. ger ?: 

Ja ger 2a. 

Nej ger 2b. 

208 

Flödesschema med gröna rutor i tre steg. Rutorna är markerade med siffror: 1. ger 2. ger 3. 
En pil från 3. går tillbaka till 2. 

208 

Flödesschema med gröna rutor i tre steg, ”?” i mitten ger två alternativa vägar. Rutorna är 
markerade: 1. ger ?: 

Ja ger 2a. En pil från 2a. går tillbaka till ?. 

Nej ger 2b. 
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212 

Skiss. Villa på vintern med julbelysning ute. 

212 

Skiss. Villa med luftvärmepump vid en yttervägg. Varm luft inifrån huset förs in i nedre 
delen av värmepumpen. Den kyls av och förs tillbaka till huset från den övre delen. 

216 

Symbol för resistor i kopplingsschema och skiss av en resistor, markerad med fyra 
tvärgående band i olika färg. Bandens benämningar från vänster: 

Första siffra (gul) 

Andra siffra (blå) 

Multiplikator (orange) 

Tolerans (vit) 

219 

Två alternativ av NOT-grindar. 

1 ger 0. 

0 ger 1. 

219 

Fyra alternativ av AND-grindar. 

0+0 ger 0. 

0+1 ger 0. 

1+0 ger 0. 

1+1 ger 1. 

219 

Fyra alternativ av OR-grindar. 

0+0 ger 0. 

0+1 ger 1. 

1+0 ger 1. 

1+1 ger 1. 

221 

Färgfoto. Köksmiljö med bl.a. kyl och frys (kylen ser ut att ha en display), två ugnar, massor 
av köksskåp, hängande lampor och spotar i taket, spis och fläktkåpa och en diskbänk med 
kranar. På väggen nära diskbänken sitter en skärm (tv/dator). 
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224 

Färgfoto. En man med vattenjetskor svävar stående högt upp i luften. Vattenjetskorna 
sitter fast i en grov slang. Slangen delar sig i två under fötterna och två kraftiga 
vattenstrålar sprutar rakt nedåt. Mannen bär hjälm och våtdräkt. 

227 

Färgfoto. 

1 Luften är så disig att byggnaderna i bakgrunden knappt syns. 

227 

Färgfoto. 

2 Närbild på ett ostron. 

227 

Färgfoto. 

3 Ett stort skepp med rostande järnskrov står strandat i ett torrt sandigt område. Inget 
vatten i sikte. 

227 

Färgfoto. 

4 Satellitbilden visar ett långsmalt vatten i västra delen av den forna sjön och några fläckar 
vatten i den norra delen. Där det tidigare var sjö är marken ljusare än omgivande områden. 

228 

Färgfoto. Två personer med andningsmasker i en disig stadsmiljö. De står vända mot 
varandra med andningsmaskerna tätt ihop. 

229 

Färgfoto. Bilen har pressats ihop till ett fyrkantigt bylte av veckad metall. 

229 

Färgfoto. En person plockar bland returglas på ett transportband. 
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230 

Färgfoto. På centralen finns olika kärl för återvinning. Här finns skyltar som underlättar 
sorteringen. 

  Asbest 

  Bilbatterier: ställ på pallen 

  Glas: ej fönster- och spegelglas 

  Färgrester 

  Oljor 

  Däck med fälg 

  Metallförpackningar 

231 

Färgfoto. Överst i tunnan är materialet ljust. Där syns grövre bitar av t ex en apelsin och 
grönsaksavfall. Nedåt i tunnan blir materialet allt mer finfördelat, för att längst ner bli 
mörkbrun jord. 

232 

Färgfoto. En man sitter på en låg pall på golvet intill två plåthinkar. Han hamrar på något 
skrot. Runt honom på golvet ligger elektronikskrot. Han saknar skyddsutrustning förutom 
handskar. 

233 

Cirkulärt flödesschema. Livscykelanalys (LCA). I flödesschemat ingår: 

  Råvara 

  Tillverkning 

  Lager 

  Affär 

  Konsument 

  Användning 

  Avfall: 

- Återvinning (går tillbaka till ”Råvara”) 

- Kompostering och biogas (går tillbaka till ”Råvara”) 

- Förbränning (tas bort ur flödet) 

- Tipp (tas bort ur flödet) 



36 
 

238 

Färgfoto. I förgrunden är marken helt täckt av långa ställningar med solfångare. I 
bakgrunden skymtar några vindkraftverk. Allt är byggt på ett platt fält. 

238 

Skiss. På bottnen finns en platta med ett lodrätt torn. Från tornets topp går en vajer till 
ytan där den sitter fast i en flytboj som guppar på vågorna. 

240 

Två färgfoton. 

Renault Twizy är mycket liten. Hytten ser ut att rymma en person. De fyra däcken ligger 
utanför karossen. 

Toyota Mirai liknar en vanlig bil men vindrutan är nästan lika sluttande som motorhuven. 

240 

Färgfoto. Elbil på laddning. En kabel ansluter i en lucka på bilen. 

242 

Skiss. En sexkantig platt robot med sex ben sitter på en röd blodkropp inne i ett blodkärl. 

243 

Färgfoto. Två höga skåp intill varandra. I övre kanten på det vänstra skåpet finns en display. 

244 

Färgfoto. En kvinna plockar bland 13 små märkta plastmuggar som ser ut att innehålla frön 
av olika slag t ex bönor och linser. 

245 

Färgfoto. En flicka nyper ihop ett hudveck på magen och injicerar en spruta där. 

245 

Färgfoto. En upphängd enorm banderoll (flera våningar hög) på en glasfasad. Den har 
texten ”Stop GMOs!, GREENPEACE” och en bild på en majskolv med monsterögon och 
mun. 

246 

Modell. Grafen liknar ett nät med sexkantiga hål. 

248 

Färgfoto. En äldre man använder förstoringsglas vid en läsplatta. 
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249 

Färgfoto. Två kullager i olika storlek på en ritning. Där finns även ett skjutmått, linjal, sudd, 
blyertspenna och en passare. 

251 

Färgfoto. Ett barn med virtuella glasögon. 

253 

Färgfoto. Tornet står på ett torg mellan byggnaderna. Det omges och skuggas av tätt 
placerade vågräta ribbor. 

254 

Färgfoto. Bakom en glasruta står ett fordon med rundade former och ett stort glasparti på 
sidan. 

254 

Färgfoto. På toppen av en lyktstolpe sitter solpaneler ovanför lampan. 

257 

Färgfoto av en stadsmiljö. Trottoaren är stenlagd och vägen asfalterad. Centralt i bilden 
finns en soptunna. Det ligger två plastmuggar på trottoaren intill den. En person håller på 
med sin mobiltelefon vid en stolpe med en karta, en annan promenerar förbi. I bakgrunden 
kör en lastbil och flera personbilar står parkerade. 

258 

Skiss. Svartmålad, vikt aluminiumbit som termometern ska ligga i. Plåten är vikt så att det 
bildas en längsgående fåra som omges av två platta förhöjningar. Kanterna längst ut på 
sidorna är nedvikta. Den vikta plåten passar precis inuti en tändsticksask. En avlång 
termometer har förts in genom ett hål i tändsticksaskens kortsida. På ovansidan av asken 
finns genomskinlig OH-plast. 

259 

Skiss. En stång med en sidställd propeller i övre delen. Den står på ett papper. Där ligger 
också annat material, pennor, kniv och rundstavar. 
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