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Boktips
Sa byggdes staden
Svensk byggtjanst, 2012
Cecilia Bjork, Lars Nordling, Laila Reppen
Inbunden, 224 sidor
ISBN: 978-91-73335-42-8
Pris: Ca 536 kr, inkl. moms
Boken ger oss en illustrcrad introduktion av arkitektur och husbyggnad. Forfattarna beskrivcr hur en stad vuxit fram och hur livet i staden har fbdndrats
genom drygt hundra ar. Funderingar som nar huset du bor i ar byggt och hur
miljon sag ut vid den tiden viicks och blir en intressant utgangspunkt fiir diskussioner. Boken ger en grundlaggande kunskap om husens uppbyggnad och
ett stilhistoriskt avsnitt presenterar mobler och foremal som iir tidsrypiska fran
1880-201 0-talet.

Miljons Mysterier
Borgstroms forlag, 2012
Hakan Borgstrom
Inbunden, 48 sidor
ISBN: 978-91 -633-8892-7
Pris: Ca 99 kr, inkl. moms
I nio kapitel far vi manga svar pa vara funderingar som t.ex. vart aker bajset nar
vi spolar? Hur kan en teve bli solglasogon? Varfor blommar det i havet? :.'viiljons
Mysterier iir den f)arde boken i serien efter Energins Mysterier, Naturens ]\.ifysterier och Kroppens Mysterier. Boken vander sig till aldersgruppen 8-14 ar och
tar upp amnen som vart behov av rent vatten, hur hus kan spara varme eller bur
vi bast transporterar saker och oss sjalva. Pa ett enkelt och roligt satt beriittas om
alit fran klimatforandringar till fossilt bransle, saker som annars kan vara svara
att f(irsta. Har kopplas naturvcrenskap och teknik ihop pa ett rydligr vis.

lnternets morka Sidor
Atlantis, 2012
Roland Heickero
Tnbunden, 243 sidor
ISBN: 978-91 -7353-469-7
Pris: Ca 185 kr, inkl. moms
De senaste artiondenas snabba informationsteknologiska urveckling har inte bara
givit oss srorre mojligheter art fritt soka information och kontakter, men den
har aven skapat nya f(irutsattningar for kriminclla handlingar. Roland Heickero,
forskningslcdarc pa Totalforsvarets forskningsinstitut bcskriver de faror som
uppkommit och vad vi kan vanta oss j en nara framtid .
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Mats Engstrom Foto: Christina Wallner

TEXT: I<ATARINA REHDER, CETIS

Vi har intervjuat Mats Engstrom som ar chefredaktor pa tidningen
Ny Teknik. I sitt anforande pa var konferens TiS2012 tidigare i hostas
menade han att tidningar, becker och filmer kan gynna undervisningen.
Det finns mangder av tekniska funktioner och handelser i det som barn
och ungdomar laser och ser pa. Samtidigt viii Mats Engstrom garna
vanda sig till lararkaren med sin tidning .
:.\!fats Engstr()m ar i grunden civilingcnje>r mcd en bred yrkesbakgrund och han
har jobbat pa bl.a. :tvliljoclepartementet,
UD och Aftonblaclet. Bakgrunclen har
kommir till stor nytta i det nuvarancle
arbctct dar han viii sprida information
om viktcn av ate kunna orientera sig i en
teknikintensiv varld. Han vill garna att
fler upptacker tidningar och bocker mr
act erovra ert intresse for teknikomradct,
bade privat och yrkesmassigt. Han meoar att Ny Teknik ar ett exempel bland
flera tidningar som ger lasare informa-
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cion om forskning, innovationer, nyheter
och trender inom omradet teknik.
- De Aesta av vita llisare ar ingenjorer men
det hindrar inte attvir milgrupp ar bredare an sa. Var ambition ar att tillhandahilla
tekniknyheter och analyser av teknikens
betydelse. Det borde vara intressant for
fler grupper an ingcnjorerna.
- Vi £inns i en mangd kanaler. Pappersupplagan ar viktig, men vi £inns aven pa
webbcn. Vi har ocksa lasvarda nyhets-

brev som ar gratis att prcnumcrcra pa.
Det iir dessutom ett siitt for Iarare att
hitta intressanta nyheter och omraden
som passar in i kursplancn.
-Jag tror 1'{y Teknik och annat redaktionellt material kan vara bra att ha
i undervisning pa flera satt. Tekniknyhctcrna kan t.cx. komplertcra fakta i
laromcdcl. \X!cbbcn ar tillgiinglig for alla
och dct gar utmarkt att soka information
och hitta svar. Pa wcbbcn har vi ocksa
den sarskilda satsningen Under Skalet
mcd fiJmer om hur vanliga prylar som
kameror, keybords och triiningsklockor
fungerar och ser ut inuti.
- Besok oss garna pa www.nyteknik.se
avslutar Mats Engstrom.

