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Läraranvisningens innehåll 

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. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 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. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. 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.  

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

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 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning 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 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

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

 Baksidestexten har flyttats till bokens början. 

 Några bilder med lågt informationsvärde har strukits. 

 Bilder som är viktiga för förståelse av texten har återgetts i bildbeskrivningar.  

 I vissa fall har bilder som innehåller information infogats direkt i brödtexten som 
anpassningar. 

 Bilder, text och rubriker har flyttats på, och mellan, sidorna för att underlätta 
läsning. 

 Några bilder har gjorts om till tabeller. 

 Boken innehåller många textrutor. Dessas textinnehåll återges för det mesta som 
brödtext. 

 Felstavningar och liknande i förlagan har i vissa fall rättats. 

 Onödiga versaler i rubriker har ändrats till gemener. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

I uppgiften ”Ditt första uppdrag: gör en jagbild” har ”skriva” lagts till som ett möjligt 
arbetssätt. 

79-81 

De två översta styckena i brödtexten på sidan 81 har flyttats till sidan 79. 

92-93 

Citatet av Martin Seligman har flyttats från sidan 92 till sidan 93. 

95-97 

Text har flyttats från sidan 97 till sidan 95. 

105 

Uppgiften är ändrad på följande sätt.  

Texten: ”Mitt liv som seriefigur” Rita en seriestripp (behöver inte vara snyggt, streckgubbar 
duger fint)…har ändrats till. 

Mitt liv 

Skriv ner en situation då du automatiskt tänker på ett sätt som gör att du mår sämre än du 
skulle behöva göra. Om du inte kommer på något exempel ur ditt eget liv kan du hitta på i 
stället. Skriv sen ner några meningar där du ersätter de nedbrytande tankarna med mer 
konstruktiva. 

111-113 

Text har flyttats från sidan 113 till sidan 111. 

144-146 

Text har flyttats från sidan 146 till sidan 144. 

170-171 

Text har flyttats från sidan 171 till sidan 170. 

171-172 

Text har flyttats från sidan 172 till sidan 171. 

181-182 

Text har flyttats från sidan 182 till sidan 181. 

185-186 

Text har flyttats från sidan 185 till sidan 186. 
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216-218 

Text har flyttats från sidorna 217 och 218 till sidan 218. Rubriken "Heureka - jag har funnit 
det!" har dessutom flyttats från sidan 217 till 216. 

230-232 

Text har flyttats från sidan 232 till sidan 230. 

338-339 

Text har flyttats från sidan 339 till sidan 338. 
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Till läsaren 

Det finns bildbeskrivningar till nästan alla bilder i boken. 

Stavfel och några andra fel i förlagan har rättats. 

Bilder och text har flyttats mellan sidor. 

Baksidestexten är flyttad till bokens början. 

Fet och kursiv stil skrivs med stora bokstäver. 
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Pedagogiska tips 

 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 när man svarar. 

 Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 

 Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar. 

 Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar täcker ofta 
inte in helt vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan aldrig ge exakt samma 
information som de seende eleverna får. Samtala om bilderna och ge den extra 
information som eleven med synnedsättning kan ha nytta av för att få samma 
förståelse som de seende eleverna. 

 Några bildbeskrivningar är väldigt detaljerade. Du kan som pedagog välja ut det 
som är viktigt för undervisningssituationen och läsa bildbeskrivningen tillsammans 
med eleven. 

 Använd gärna ritmuff för att återge "Gestaltlagarna" på sidan 194. 
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Bildbeskrivningar 

6 

Målning. I förgrunden sitter en ung kvinna på en stensockel med ryggen vänd mot 
betraktaren. Hon är helt naken så när som på ett löst sittande tygstycke som är virat kring 
hennes höfter och ett spänne dekorerat med pärlor som delvis håller samman hennes 
bruna axellånga hår i nacken. 

Till vänster om kvinnan (och alldeles intill henne) står en vitgrå marmorvägg med en relief i 
form av huvudet på ung skägglös man med lockigt hår som betraktar henne med tomma 
stenögon. 

Mellan kvinnan och stenväggen växer fröställningen från en ensam utblommad maskros på 
en lång stjälk. 

Längre bort i det torra landskapet tornar en hög och oregelbunden byggnad upp sig mot 
den blålila himlen. 

Denna byggnads former återspeglar den bortvända kvinnans gestalt så att spännet i 
hennes hår motsvaras av några fönster under valvbågar, hennes hår och axlar av gula 
sandstensornament och hennes rygg av höga stenvalv som bärs upp av smäckra pelare 
medan hennes bäcken har blivit stora fundament som flankerar en bred trappa. 

Tyget kring hennes höfter är delvis omvandlat till en slags väg utmed fundamenten som 
leder till en liten "kassaskåpsliknande" byggnad krönt av en staty i form av en naken 
människa. 

7 

Svart-vitt foto. Sigmund Freud och hans dotter Anna står sida vid sida med ansiktena vända 
mot kameran. 

Freud är "fritidsklädd" med hatt, jacka, byxor instuckna i höga stövlar och vandringskäpp i 
handen medan hans dotter (som håller honom i armen) är barhuvad och klädd i lång 
prickig kortärmad klänning, blus med korta puffärmar och vitt förkläde. 

9 

Målning. Ett stort antal män sitter i en föreläsningssal med stora fönster. 

Inför dem håller en man en avsvimmad kvinna i sina armar. En äldre man som står bredvid 
vänder sig till de församlade med myndig min. 

Intill den sjuka kvinnan står två sjuksköterska bredvid en bår 

En av dessa sköterskor håller fram händerna för att vara beredd att närsomhelst ta hand 
om den avsvimmade. 

11 

Svart-vitt fotoporträtt. En ung kvinna står framför någon form av målad kuliss. 
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Hon är iförd plommonstop, mörk åtsittande jacka med dubbelknäppning och mycket smal 
midja, samt lång mörk kjol som släpar på golvet bakom henne. 

I händerna håller hon en smal käpp eller ridpiska och ett par handskar. 

14 

Stiliserad teckning. En säng där allt: sängbotten, madrassen, täcket och de två personerna 
(en man och en kvinna utan anletsdrag) som ligger tätt tillsammans bokstavligt talat "går i 
vågor" - Vågor 

som dessutom flödar över sängens kortsidor och ned på det röda golvet. 

Den långsida av sängen som är vänd mot betraktaren har formen av ett par stora fylliga 
läppar. 

17 

Schematisk bild. En stående oval är indelad i tre vågräta fält som representerar "överjag", 
"jag" och "det". 

Intilliggande tanke- och pratbubblor med tillhörande text återger hur dessa olika aspekter 
av jaget interagerar med varandra. 

Modellen återges: 

Freuds personlighetsmodell – ett exempel 

 Överjaget ställer upp regler och agerar samvete: 
Moralregel/värdering - Du ska hedra din fader och din moder 

 Jaget skyddar mig från ångest genom att med hjälp av försvarsmekanismer hindra 
"förbjudna" önskningar/känslor att nå det medvetna: 
Försvar (projicering) - Det är verkligen otacksamt av min syster att hon tycker så illa 
om mamma, hon som gjort allt för oss. 

 Detet begär/önskar: 
Omedveten önskan - Jag hatar min mamma. Jag önskar att hon skulle dö! 

24 

Foto. Ett litet barn sticker in sina fingrar i sin mammas mun samtidigt som det ammar. 

27 

Svart-vitt foto. Ett ungt par som sitter på ett broräcke kysser varandra passionerat. 
Bakgrunden utgörs av en stor lugnflytande flod kantad av tät stadsbebyggelse. 

28 

Modell som består av en sekvens av teckningar, infogade foton, texter och pratbubblor. 

Modellen återges på följande sätt: 

Frida (som omedvetet attraheras av kompisens pojkvän) sover och drömmer. 

Hon har en förbjuden önskan: Hon vill ha sex med kompisens pojkvän. 



8 

 

Drömarbete: Önskan förkläs. 

Manifest dröm: Frida och kompisens pojkvän går hand i hand uppför en trappa. 

Latent dröm: Drömmens underliggande mening: Frida berättar för Sigmund Freud om sin 
dröm. 

Frida: "Jag gick uppför en trappa med min kompis pojkvän..." 

Freud: "... önskan att ha sex med honom" 

33 

Teckning. Ett stort och högt rum med högt beläget svart tak. 

Stora delar av rummet är uppdelade med hjälp av väggliknande skärmar som även bildar 
ett slags extra våningsplan inne i rummet (som i en etagelägenhet). 

En bred röd trappa leder upp till detta extra våningsplan. 

Framför trappan står en stor kista vars lock står på glänt. 

Bredvid kistan (och till höger om trappan) sitter en pojke på golvet. 

Denne pojke tittar på kistan. 

34 

Kollage. Upptill står en mansfigur som håller i en spade på gräsklädd mark. 

Denna mark bär texten "medvetet". 

Medvetandets gröna mark avgränsas från ett underliggande blått djup med texten 
"omedvetet" av ett järnstaket krönt med spetsar. 

Bortom (och under) staketet simmar silhuetterna av stora fiskar omkring i det blå. 

Bland fiskarna simmar även en kanin iförd en slags "fiskblå" dräkt. 

Även ett spädbarn tittar förskräckt fram från bakom en slags "kant" därnere. 

Mellan två blå skikt strömmar en tunn rännil med något rött upp till den gröna markytan 
där det bildar en liten röd fontän i den medvetna världen. 

Denna fontän ådrar sig den "spadbeväpnade" mannens intresse. 

36 

Foto. I förgrunden en fönsterbräda som är belamrad med olika föremål - däribland en liten 
clowndocka med hög spetsig hatt och ett stort hjul med breda gula ekrar. 

I bakgrunden skymtar gröna träd och gaveln på ett gult hus under en molnfri himmel. 

39 

Svart-vitt foto. Pavlov och en kvinnlig assistent befinner sig på var sin sida av en avlång 
bänk. 

På bänken ligger ett slags rektangulärt raster på vars ena kortände en fastkedjad hund 
sitter. 



9 

 

Ett litet runt föremål är fäst vid hundens ena mungipa. 

46 

Svart-vitt foto. En duva sticker in huvudet i en fyrkantig öppning som sitter ovanför ett litet 
runt hål. 

Ovanför öppningarna sitter en vågrät rad om fyra skyltar med texterna "yellow", "blue", 
"red" och "green". 

48 

Kollage. Bildens centrum utgörs av ett ansikte som är hopsatt av två bilder (varav den övre 
omfattar pannan, ögonen och större delen av näsan och den undre nästippen, de 
rödmålade läpparna och hakan. 

En hand som betecknar "stimuli" trycker ett finger mot en knapp som är monterad på ena 
sidan av pannan. 

En pratbubbla från munnen säger "respons". 

Till vänster om ansiktet hänger en morot på en spik. 

Ansiktets haka vilar på två kugghjul som kuggar i varandra. 

51 

Stiliserad målning. En pojke, en flicka och en kvinna sitter tillsammans på golvet. 

Pojken (som är målad i blått) ritar något på ett pappersark som ligger på golvet. 

Flickan (som är målad i grönt) sitter och tittar på med korslagda ben och hakan stödd mot 
handen. 

Kvinnan (som är målad i svart) sitter bakom flickan och håller sin hand på hennes axel. 

54 

Målning av Marc Chagall. Färgglada stiliserade figurer av skiftande storlek avtecknar sig 
mot en lysande gul fond. 

I förgrunden står en röd gestalt med kvinnliga kroppsformer och långhornat kohuvud och 
spelar på en blå fiol. Skepnaden går barfota och är klädd i en mycket kort klänning med 
långa ärmar och en blomliknande stor halskrage. 

En grön kvinna med långt svart hår sträcker fram en blomsterbukett med röda och blå 
blommor mot musikanten. 

Bakom fiolspelarens ben skymtar ett runt bord med en fruktskål och en fisk. 

Till vänster smeker en man en naken kvinnas bröst medan hon ömsint rufsar om hans hår. 

Till höger håller en rödhårig kvinna om en stor rödlila fågel som liknar en tupp utan kam. 
Bortom dem skymtar fönster och dörrar med människor (en person med uppochnedvänt 
ansikte tappar en liten bok). 
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Nedtill (och längre bort) dansar en grupp kvinnor med varandra till musik från en flöjt (i 
förgrunden dansar två kvinnor som är klädda i rött respektive vitt). 

Bortom dem skymtar stadsbebyggelse och en vattenyta med en liten segelbåt. 

56 

Svart-vitt fotoporträtt av Abraham Maslow. 

60 

Svart-vitt foto. En liten pojke sitter på en stentrappa med ett ansikte som strålar av lycka 
medan han håller ett par nya lågskor tätt tryckta mot bröstet. 

63 

Modell i form av en "behovspyramid". 

Modellen (som omfattar åtta nivåer) återges på följande sätt (nerifrån och upp): 

1. Fysiologiska behov: syre, vatten, mat sömn 
2. Trygghet och säkerhet: bostad, tryggad inkomst, skydd från våld och skada 
3. Kärlek och gemenskap 
4. Uppskattning; egen och andras 
5. Kognitiva behov; veta och förstå 
6. Estetiska behov 
7. Självförverkligande 
8. Transcendens 

66 

Fotoporträtt. En leende vithårig Carl Gustav Jung med de stålbågade glasögonen 
uppskjutna i pannan. 

69 

Målning. En rödklädd kvinna "rider" en stor leksakshäst som består av huvudet och halsen 
på häst monterade på en käpp. 

Kvinnan grenslar käppen och håller armarna om "hästens" hals. 

72 

Schematiks modell som består av fyra koncentriska cirklar/ovaler. 

Dessa cirklar innehåller olika numrerade fält som representerar olika stadier i 
individuationsprocessen. 

Modellen återges på följande sätt (utifrån och in): 

 Självet (som ett yttersta skikt). 

 Medvetandet med: 1. Jaget 

 Det personliga omedvetna med: 2. Persona, 3. en del av Skuggan, samt 4. 
Anima/Animus. 



11 

 

 Det kollektivt omedvetna med: 3. en del av Skuggan, 5. arketyper som Den Stora 
Modern, Den Gamle Vise Mannen, Hjälten m.fl., samt (i mitten) 6. Självet. 

75 

Målning. Ett dunkelt rum med ett stort mörkblått draperi på ena sidan. 

En slank kvinna står halvt bortvänd framför en stor inramad spegel. 

Hon är iförd en kort klänning av ett glänsande material och bär högklackade skor. Hennes 
hår är samlat i en liten knut på bakhuvudet. 

Hennes spegelbild vänder sig bort från henne på samma sätt som hon vänder sig bort från 
betraktaren. 

På golvet mellan henne och spegeln står en hög trave med tidningar. 

78 

Teckning/modell. Silhuetten av en person är vertikalt delad i två fält som betecknar 
"medvetet" respektive "omedvetet". 

80 

Kollage. I mitten står en smal människogestalt som håller en jättelik blomma med gula 
kronblad mot sitt bröst (denna blomma benämns "utveckling"). 

Ovanför personen med blomman står det: "unik". 

Bakgrunden utgörs av disparata element: några korsvirkeshus, mönster som påminner om 
stiliserade växt- eller djurceller under ett tecknat snömoln och högst upp: en flik blå 
himmel med moln som gränsar till en mörkblå rymd. 

En streckad linje från marken vid personens fötter leder upp till blomman - och passerar på 
sin väg ett äpple, ett spiralmönster, samt en avlång röd "cellkärna". 

En annan streckad linje fortsätter uppåt från blomman för att sedan löpa mellan fliken av 
blå himmel och den djupblå rymden högst upp. 

83 

Svart-vitt foto. Moder Teresa bär ett litet barn i sin famn. 

Hon är klädd i vitt och har hjässan täckt av ett långt vitt dok. 

85 

Målning. Ett brandrött fält omger ett diffust "molnliknande" ljust område som kantas 
av/innehåller följande starkt stiliserade (förenklade) element: 

Framför ett fönster sitter en person som bara återges med hår, ögon, näsa, mun och en 
arm vid ett litet runt bord där det står ett glas. 

En röd trappa (sedd från sidan) leder upp till bordet. 
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Till vänster om, och ovanför, fönstret skymtar något som kan tolkas antingen som ett torn 
med rundad takkupol och två små fönster (ett fyrkantigt och ett runt) eller som ansiktet på 
en person som bär en kalottformad mössa. 

Till vänster om det runda bordet (och delvis i anslutning till det) återges några objekt som 
kan liknas vid en liten balansvåg, en röd skruv, en smal bräda och en blå cirkel eller boll. 

86 

Flödesschema som omfattar fyra steg. 

Schemat återges: 

1. Personen uppmärksammar ett stimulus vilket leder till perception/tolkning av detta 
stimulus som i sin tur använder sig av personens/subjektets tankevärld, minnen, 
kognitiva scheman och värderingar. 

2. Denna process resulterar i en tolkning av vad detta stimulus innebär. 
3. Den tolkade innebörden ligger sedan till grund för vilken respons (känsla/beteende) 

som ifrågavarande stimulus utlöser. 
4. Denna respons ingår sedan i personens/subjektets tankevärld, minnen, kognitiva 

scheman och värderingar och aktiveras i fortsättningen inför liknande stimulus. 

90 

Målning. Två mycket stiliserade personer åker skridskor. 

Båda är barhuvade och klädda i brandrött. 

I bakgrunden skymtar en strand. 

94 

Montage. Ett tecknat ansikte med mörkt hår har stora ögon som oroligt ser åt sidan. 

Denna bild återkommer i fem ofullständiga/beskurna versioner av varierande storlek som 
alla delvis skymmer/överlappar varandra. 

Detta leder bl.a. till att de intensivt iakttagande ögonen accentueras (där finns ju fler än två 
av dem). 

96 

Collage. En kvinna som hanterar sopborste och långskaftad sopskyffel har huvudet omgivet 
av en stor cirkel som upptill gränsar till något som liknar ett stort brunt moln. 

Runt denna cirkel står det "bra", "dålig", "ok" och "dum". 

Föremålet för hennes sopande är de "kringströdda" bokstäverna i ordet "dålig". 

102 

Svart-vitt foto. En lyckligt leende man ligger på ett mattklätt golv med en stor kudde under 
huvudet. 

Han har bar överkropp och håller ett vitklätt spädbarn i sina armar. 
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Till vänster om mannen skymtar en sandalklädd fot med målade tånaglar. 

102 

Montage. En kvinna betraktar en stor "åskmolnsblå" målning. 

Denna målning föreställer en lejonhane som, mot en bakgrund av tunga moln, rusar fram 
med utspärrade klor och blottade tänder. 

106 

Målning. En milsvid kal slätt under en himmel där höga gulaktiga moln tornar upp sig 
avgränsas vid horisonten av låga berg och kullar. 

Förgrunden domineras av ett mycket stort, upprättstående, och frånvänt människohuvud. 

Huvudet är avkapat i höjd med skuldrorna och omgivet av en smal blodröd remsa. 

Håret är grått och lockigt, men tjockt, och liknar bolmande moln av rök som stiger upp från 
en vulkan. 

Bortom huvudet växer två lika höga lövträd som ser ut som om de utgör två hälfter av ett 
och samma träd som har spräckts isär. 

Trädens vitt åtskilda stammar men gemensamma gröna trädkrona liknar till formen det 
nyssnämnda huvudets nacke och hår. 

Vid horisonten tornar ytterligare ett likadant bortvänt huvud upp sig bortom (och ovanför) 
bergen. 

107 

Teckning. Phineas Gages genomborrade skalle sedd framifrån. 

Spettet (som är riktat snett uppåt) har trängt in bakom hans vänstra kindknota och gått 
upp bakom hans vänstra öga och vidare genom hans skalle mitt på hjässan. 

109 

Modell i form av ett flödesschema. 

Modellen återges: 

Sensoriska nervtrådar från sinnesceller 

(pil till) 

Centrala nervsystemet (CNS) Hjärna och ryggmärg 

(pil till) 

det Perifera nervsystemet som omfattar dels det Somatiska nervsystemet, dels det 
Autonoma nervsystemet: 

Det Somatiska nervsystemet omfattar motoriska nervtrådar till skelettmuskulatur. 

Det Autonoma nervsystemet omfattar i sin tur dels det Sympatiska nervsystemet, dels det 
Parasympatiska nervsystemet. 
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Av dess två omfattar det Sympatiska nervsystemet motoriska nervtrådar till körtlar, hjärta 
och glatt muskulatur (Systemet aktiveras i krissituationer). 

Det Parasympatiska nervsystemet omfattar däremot motoriska nervtrådar till körtlar, 
hjärta och glatt muskulatur (Systemet aktiveras under vila). 

111 

Anatomisk teckning som omfattar tre detaljnivåer. 

Nivå 1: En nervcell är via ett axon förbunden med ett annan nervcells dendrit. 

Nervcellerna utgörs av en kärna omgiven av en flikig "kropp" där flikarna övergår i 
dendriter ("grenliknande" utskott) och ett axon (som kan liknas vid en "ledning" som är 
täckt av en myelinskida med noder). 

Nivå 2: En nervcell skickar signaler till nästa nervcell genom axonet som förgrenar sig i ett 
stort antal synapser (kontaktställen för impulsöverföring) vid den mottagande cellens 
dendriter. 

Nivå 3: Axonändan sänder ut transmittorsubstans över en klyfta (synapsen) som skiljer den 
från den mottagande nervcellens dendrit. 

112 

Kollage. En rödklädd person bär en mycket uppförstorad hjärna på huvudet som vore den 
en stor huvudbonad. 

Över denna jättehjärnas yta "krälar" några enorma gula nervceller som skickar ut 
signalsubstanser antingen i synapser eller bara fritt ut över hjärnans yta. 

På hjässans främre/övre del sitter en röd fläck. 

Gula nervtrådar slingrar sig dessutom ned i ansiktet, halsen och nacken. 

En grön tablettburk som befinner sig framför personens mun ger ifrån sig en ström av 
gröna tabletter under ordet "kemi". 

115 

Anatomisk teckning. Vänster sida av ett huvud i genomskärning som visar hjärnans olika 
delar. 

Bilden återges: 

 storhjärnan (större delen av hjärnan) 

 hjärnbarken (hjärnans yttersta skikt) 

 hjärnbalken (centralt område som utåt gränsar till storhjärnan) 

 mellanhjärnan (område innanför hjärnbalken) 

 hypotalamus (litet område innanför/under hjärnbalken och mellanhjärnan) 

 hypofys (litet organ beläget under storhjärnan och framför hjärnstammen) 

 hjärnstam (område mellan förlängda märgen och hjärnans undre/centrala delar) 

 retikulära formationen (område mellan hjärnstammen och lillhjärnan) 

 förlängda märgen (leder upp längs nacken till hjärnan) 
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 lillhjärnan (bakom hjärnstammen/under storhjärnan) 

118 

Anatomisk teckning. Hjärnan sedd från sidan. På teckningen visas hjärnans lober 
(områden) och respektive lobs centra för olika funktioner. 

Teckningen återges på följande sätt (medurs från vänster): 

Pannlob (med stora hjärnan) 

 omdöme, inlevelse (längst fram) 

 talcentrum (ovanför tinningloben) 

 centrum för viljestyrda muskelrörelser (område längs gränsen till hjässloben) 
Hjässlob 

 känselcentrum, smakcentrum (övre delen) 

 samordning av känsel, syn och hörsel (ovanför tinningloben) 

 förståelse av språk (ovanför bakre delen av tinningloben) 
Nacklob 

 syncentrum 
Tinninglob 

 hörselcentrum (begränsat område i tinninglobens övre del (gränsar till pannloben) 

 luktcentrum (längst fram och längst ned) 

122 

Målning. Tre röda silhuetter av människofigurer som är målade på ett underlag som ser ut 
som en betongvägg med flagnande vitaktig färg. 

Figurerna (som är lika stora och står bredvid varandra) intar följande olika 
kroppshållningar. 

1. Dansar med uppsträckta armar. 

2. Står med uppskjutna axlar, armarna i kors och nedböjt huvud. 

3. Slår ut med armarna med öppna händer. 

123 

Målning. Bilden är indelad i två fält. 

Till vänster: Stiliserat "porträtt" av en kvinna med blont hår som helt saknar anletsdrag 
(ansiktet utgörs bara av en skär oval). 

Till höger: Kolumn om följande fyra objekt: en mun med rödmålade läppar, en näsa, ett 
hopsytt sår, ett ljusblått rektangulärt objekt som är försett med fyra små bruna ovaler i 
hörnen. 

127 

Målning. Akvarell med bakgrund i olika blå och blågröna nyanser. 
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Ett undre ljusblått fält avgränsas från ett övre grönblått och mörkblått av en ljus 
oregelbunden "serpentinslinga". 

Denna slinga löper genom (och sammanfaller delvis med) följande fem människofigurer 
som står på rad (återgivna från vänster till höger): 

En korpulent figur med rött och runt ansikte. 

En vitklädd flicka som står på huvudet så att hennes kjol faller som en "klocka" kring 
hennes överkropp medan hennes smala ben (iförda långbenta vita underbyxor) sparkar i 
vädret. 

En figur klädd i ljus rock med smal midja och nedåt avsmalnande ansikte med tättsittande 
ögon under en bredbrättad hatt. 

En liten flicka iförd kort klänning. 

En äldre flicka iförd lång klänning. 

Nedanför människorna står dessutom en hund och en fågel. 

132 

Fotomontage med något "suddig" svart-vit bild. 

Ett litet långhårigt barn som står i ett rum där en säng eller ett lågt dukklätt bord skymtar i 
bakgrunden koncentrerar sig på att sammanföra två sträckta trådar. 

Dessa trådars andra ände utgår från en kolumn med genomskinlig, tättskriven "text" med 
ojämn vänstermarginal som omfattar bildens högra sida. (Denna "text" består av tecken 
som vid första påseende påminner om bokstäver). 

138 

Foto. Två konstgjorda "mammor" har placerats bredvid varandra. 

Båda "mammorna" består av snedställda avlånga ställningar som upptill är försedda med 
ytterst stiliserade (men olika) "robotansikten") 

Ställningen till vänster är klädd med ulligt tyg, ställningen till höger består däremot av 
ståltrådsnät, men är (i motsats till den tygklädda) försedd med en inbjudande nappflaska. 

En liten apunge trycker sig mot den tygklädda "mamman" utan att visa något intresse för 
"mamman" med nappflaskan. 

145 

Kollage. Bakgrunden utgörs av vita fjädrar på svart botten. 

Nedtill på bilden står två figurer mittemot varandra. 

Figuren till vänster har ett hundansiktet med stora mörka glasögon, en "kamliknande" 
frisyr med ordet "vilja" på hjässan och vit skjorta med stor mörk slips. 

På skjortans axeln sitter dessutom ett tecken som kombinerar symbolerna för man och 
kvinna ovanför orden "jag kan" och ett hjärta. 
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Figuren till höger har en kakaduas huvud (en sorts vit papegoja med tofs på huvudet) 
ovanför en sorts lång färgskimrande klänning. 

Ett sovande barnansikte som vilar på en vit kudde sticker upp ur en ficka på klänningens 
framsida. 

Ljus strålar upp från barnets huvud tillsammans med ordet "hopp". 

Under klänningens fåll ligger ett spräckt ägg. 

Bildens överdel (ovanför kakaduan) täcks av en ljusomstrålad cirkel vars mitt innehåller en 
pärlkantad cirkel med en stiliserad röd ros på brun och blå botten. 

148 

Fotomontage. Foto med små kringspridda grupper av människor i ytterkläder på en 
citrongul slät yta. 

Människorna på bilden (som är i olika åldrar) står upp eller ligger på rygg bredvid varandra. 

154 

Svart-vitt foto. En ung person med kort blont hår, plockade ögonbryn och målade läppar. 

Personen (som är iförd en rutig jacka med uppslagen hög krage) står framför en spegel 
med blicken vänd mot kameran. 

156 

Svart-vitt foto. Fasaden på ett äldre flervåningshus där fönstren är försedda med 
fönsterluckor. 

I fyra fönster på tre olika våningsplan är fönsterluckorna öppna. 

På översta våningen står en medelåders man klädd i vit skjorta och slips som lutar sig ut. 

Under honom står en man med bar överkropp som vänder sig in mot det bakomliggande 
dunklet. 

I ett intilliggande fönster står en man och en kvinna och tittar ut åt sidan. 

På det underliggande våningsplanet står en kvinna och en man iförd solglasögon. 

En skugga faller över en del av detta våningsplan. 

161 

Foto. En vitskäggig man sitter lutad mot en grå betongvägg med uppdragna knän. 

Han är barfota och bär vidbrättad hatt, kortärmad skjorta och blå jeans. 

Han har lagt en filt eller en dyna med stjärnor på mörkblå botten på den grusklädda 
marken under sig och har en stor papplåda bredvid sig. 

På väggen ovanför honom har någon skrivit "Babykiller" med röda bokstäver följda av en 
pil som pekar ned mot honom. 
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Detta "Babykiller" är i sin tur överstruket och ersatt med "Hero!" skrivet med tjocka svarta 
bokstäver. 

164 

Foto. Ett rektangulärt fält är kantat av huvudena och axlarna på unga rödklädda män som 
ligger på rygg och tittar upp mot kameran. Fältets nederdel och sidorna kantas av tre män 
vardera medan den övre sidan endast kantas av två män. 

172 

Kollage. Ett antal teckningar och foton är infogade i ett rutmönster med olikfärgade rutor 
som innehåller runda olikfärgade prickar (där de inte ersätts av bilderna). 

Följande teckningar/foton är infogade (återgivna uppifrån och ned): 

En tecknad man som står upp omfattar tre rutor (på höjden). Till höger är samme man 
hopklämd i en enda ruta så att hans ansikte vilar mot knäna. Ytterligare ett steg till höger 
är mannen inklämd i mindre än en halv ruta. I samma ruta (och ovanför honom) återges 
två svarta handavtryck med vita punkter på handflatan. 

Två rutor intill den stående mannen innehåller ett öga, respektive, en stiliserad ros. 

Därunder återges ett tecknat mansansikte, en kvinna (som omfattar flera rutor) och som 
sträcker ut sin arm, fotot av ett ungt slätrakat mansansikte med skarpskurna drag och 
fylliga läppar, och (i nästa ruta): En rosa ström fylld av hjärtan. Ur denna ström sträcker en 
svart arm ut sig mot den ovan nämnda kvinnans hand. 

Under kvinnan innehåller ett blått fält ett foto av ett annat ungt mansansikte. 

Kollagets nedre högra hörn är omfattas av en diagonal gul "missfärgning" (som om någon 
slitit bort en etikett). 

180 

Svart-vitt foto. En stadsgata. 

Två kvinnor med rakade huvuden (och ryggarna vända mot kameran) går genom en fientlig 
folkmassa. 

Människorna runt dem stirrar. Många ger öppet uttryck för sin skadeglädje med hånskratt. 

Den ena av de två kvinnorna bär ett litet barn invirat i tyg i sina armar. 

186 

Foto. En ung kvinna står med en stor bukett med röda blommor i famnen. 

I bakgrunden avtecknar sig flervåningshus och tända gatlyktor mot en mörk himmel. 

187 

Foto. En hög mur på vars krön en rad duvor avtecknar sig mot en klarblå himmel . 

Muren är täckt med målningar som till vänster föreställer en fönsterlös byggnad i gult och 
rött med låga torn, och till höger en himmel täckt av stora blå moln. 
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191 

Svart-vitt foto. Två vita antikinspirerade statyer som står en bit från varandra i en park. 

Statyn närmast kameran föreställer en ung man iförd frygisk mössa, kort skägg och lockigt 
hår som står halvt bortvänd och "tittar" på den andra statyn, en ung kvinna som lyfter sina 
kläder så att hon visar sin nakna stjärt. 

196 

Foto. En smal skyskrapa tornar upp sig mot en mörk himmel. Förgrunden domineras av 
kala trädkronor mittemot ett högt plank med reklamaffischer. 

En del av texten som skymtar på en reklamaffisch i förgrunden lyder: "Publicly expose 
yourself". 

205 

Foto av skulptur. En mycket stiliserad vit och armlös människofigur (och som är täckt av 
små vitmålade nålar) tronar på toppen av en stor vit sfär fullsatt med små röda, gula, 
orangefärgade och rosa plastmuggar av varierande storlek (några av dessa muggar 
innehåller stearin och vekar). 

I bakgrunden skymtar gröna lövträd bortom en välansad häck. 

207 

Seriestripp om sex rutor från serien "Rocky". 

Strippen återges: 

1. Rocky sitter och nynnar: "So are you smaaarter than a fiifth grader..." En kompis till 
Rocky: "Hehe, brukar du också kolla på det? Det är så löjligt lätta frågor, men dom 
vuxna som är med är ju Borderline Retarded!" 

2. Rocky: Vadå lätta frågor? Det är ju typ vad är tusen gånger en miljon plus 
fyrahundrasjuttiotretusenfem!" Kompisen: "en miljard 
fyrahundasjuttiotretusenfem!" Rocky: "Hur fan visste du det!" 

3. Kompisen: "Men du har ju bara IQ 73! Du får ställa upp i Är du smartare än en 
apa?" Rocky: "Om du har en banan, vad gör du då? Nä, jag får ta min sista livlina... 
Jaha, äta upp den, fan jag hade det på tungan!" 

4. Kompisen (som går ut ur rummet): "Det är inte möjligt att du bara har 73 i IQ... Då 
skulle du inte kunna gå upprätt! Mensa har ett provtest för att se om det är någon 
idé att ta deras riktiga test, prova det!" Rocky: "Okej, nu jävlar!" 

5. Rocky (med en laptop i knäet): "Det går inte ens att få upp deras keffa hemsida! 
w....w...punkt... mensa... punkt... se! Jag skrev ju det! Jävla idioter!" 

6. Rocky: "Jag fick IQ 85! Upp tolv procent! Det måste vara all fisk jag ätit!" Kompisen: 
"Eller alla bananer..." 

210 

Fotomontage. En kille iförd bakvänd keps, jacka, jeans och joggingskor tar ett luftsprång 
framför en rödmålad vägg av korrugerad plåt. 
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På väggen bakom/under honom avtecknar sig en slags "skugga" av omålad metall. 

217 

Kollage. Bakgrunden utgörs till större delen av ett stort fält som är delat i två ljust gröna 
nyanser av en vågigformad grön diagonal linje med texten "koncentration". 

Längst ut till höger avgränsas det gröna av ett ljusblått fält med mönster i form av rader 
med trianglar i rostrött och grått. 

Upptill (ovanför "koncentration") sitter en snedställd kaffekopp med svart kaffe och texten 
"minnen". 

Snett nedanför (under "koncentration") flyger en stiliserad fjäril vars vingar utgör två 
storögda ansikten i profil. 

Längst ned till vänster står ett överfullt badkar intill en blå tavla eller spegel. 

I bakgrunden rusar en naken skäggprydd man på våta fötter mot en avlägsen dörr 
samtidigt som han utbrister: "Heureka!" 

220 

Målning. Mot en fond där höga hus och en rykande fabriksskorsten avtecknar i silhuett 
mot en brandröd himmel halvligger en naken ung man. 

Mannen (som stödjer sig mot det våtblänkande mörka underläget med hjälp av 
fingertopparna) bär en liten skärmmössa. Hela högra sidan av hans leende ansikte, hals 
och axel är dock dolda av en stor fågel som brer ut sin högra vinge över hans hals och 
högra skuldra. 

Till höger om mannen är flera stora bilder, som delvis överlappar varandra, infogade som 
vore de ett antal målningar som står lutade mot en osynlig vägg. Två av dessa bilder 
föreställer svarta silhuetter och ansikten i en mörk värld (ett av dessa ansikten är lånade 
från Munks målning "Skriet"). 

Därintill står två målningar med ett och samma, realistiskt porträtterade, men 
uppochnedvända, ansikte/huvud. På den vänstra målningen (utförd i svart och blåvitt) 
sitter huvudet på en lätt antydd överkopp i vit skjorta. På den högra bär huvudet långt 
vågigt brandrött hår och sitter på en rödklädd kvinnokropp. 

223 

Anatomisk teckning. Längdsnitt av hjärnan (sedd från vänster). 

Följande tre områden är utmärkta: 

 hjärnbarken (storhjärnans yttre skikt) 

 hypotalamus (litet område innanför/under hjärnbalken och mellanhjärnan) 

 amygdala (bilateral (tvådelad) struktur som ligger nära/innanför främre delen av 
respektive tinninglob). 
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227 

Foto. En väldig begravningsplats där den torra sandiga marken är täckt av gravstenar och 
minnesmärken så långt ögat når. 

I förgrunden sitter fem svartklädda och beslöjade kvinnor kring en "gravsten" som består 
av plattor i sandfärgad sten som är staplade så att de bildar en slags bred "sockel". Upp på 
denna sockel ligger två mindre tavlor med skrift på arabiska (de flesta av de omgivande 
gravarna är utmärkta på liknande sätt). 

En av kvinnorna lutar huvudet mot stenen i en gest av sorg och förtvivlan. Bredvid 
kvinnorna står ett litet barn med långt mörkt hår som är klätt i orange t-shirt och 
orangeröda byxor (snett ned till vänster skymtar håret på en person som står i 
förgrunden). 

231 

Kollage. Följande figurer är infogade mot bakgrund av brandröda blad- eller grenlika 
"mönster" på purpurröd botten: 

Högst upp står två näsor på byxklädda ben mittemot varandra (den mindre av näsorna bär 
högklackade skor, den högra lågskor). En doftslinga förenar respektive näsborrar vilket får 
den större näsan att utbrista: "Åå vilka feromoner!". 

Därunder (och till vänster) står en kvinna klädd i 1700-talsdräkt med hög fjäderprydd peruk 
och urringad krinolin och säger "en riktig man kan visa sina tårar." 

Till höger om henne strömmar musik ur en transistorradio. Bredvid radion sitter en 
orangeklädd man och äter något med ett ljudligt "m m m" (intill honom ligger en 
hopskrynklad förpackning med texten "choklad"). 

238 

Målning. En gänglig baskerhuvad pojke står på ett trädlöst fält under en himmel täckt av 
tunga grå molnbankar. 

Han vänder ryggen mot betraktaren och håller ena handen över ögonen medan han 
betraktar en ensam liten ballong som stiger upp mot himlen med en lång tråd efter sig. 

Fältet han står på är täckt av långa parallella strängar av nyslaget hö. 

Denna sluttning (liksom pojken) är upplysta som om en solstråle når ned till dem i en 
annars gråmulen värld. 

Pojken, marken omkring honom, liksom ballongen, omfattas alla av en halos (en antydd 
cirkel eller sfär). 

249 

Foto. Två trapetskonstnärer (en kvinna och en man) utför ett nummer mot röd bakgrund. 

Kvinnan flyger genom luften med utsträckta armar medan henne tomma trapets slungas 
upp bakom henne. Mannen hänger i sin trapets med knäna och håller ut sina armar för att 
fatta tag i kvinnans händer. 
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257 

Foto. En golvlampa och en fåtölj kastar skuggor på en vägg bakom sig. 

259 

Diagram. Fördelningen av de fem sömnstadierna djupsömn (indelad i stadierna 3-4), ytlig 
sömn (indelad i stadierna 1-2) och Rem-sömn, samt korta perioder av vakenhet under en 
sömnperiod omfattande över 8 timmar. 

 Djupsömn (stadium 3-4): Perioderna av djupsömn är längst till en början för att 
sedan gradvis avta i varaktighet och djup under nattens lopp 

 Ytligare sömn (stadium 1-2): Perioderna ökar i längd och har samband med/föregår 
Rem-sömn. 

 Rem-sömn: Perioderna ökar i längd mot den senare delen av natten. 

 Vakenhet: Korta perioder/pauser från den fjärde timmen och framåt. 

261 

Foto. Ett par ligger bredvid varandra i en säng med röda lakan och kuddar som är utformad 
som en jättelik öppnad sardinburk av äldre modell (dessa öppnades genom att plåtlocket 
rullades upp på en slags "nyckel"). 

265 

Svart-vitt foto. "Cykellektion" på en grusväg som löper genom ett öppet slättlandskap. 

I förgrunden sitter en flicka på en vinglande cykel med ett uttryck av djupaste 
koncentration i ansiktet. 

Hon stöttas av en medelålders man iförd kostym med slips och hatt. 

268 

Kollage. Ett övre blått och ett undre rött fält avgränsas av ett vitt och gult bälte som löper 
tvärs över bilden och som bär texten "glädje". 

Bildens medelpunkt utgörs av en leende kille som sitter med korslagda ben, slutna ögon 
och öppna, uppåtvända händer så att hans fötter befinner sig "i det röda", hans bål och 
armar i det "vita och gula", och hans huvud och axlar i "det blå". 

Från hans huvud stiger dessutom ett slags brett "pelarliknande" rött och gult fält upp 
genom det blå. 

Till höger om hans fötter står två personer (i liten storlek) om utför en försiktig pardans 
framför en stor gul blomma. 

Ur hans vänstra hand stiger en ballong på ett snöre upp mot det blå, från hans högra hand 
stiger på samma sätt en ung tjej (i litet format) som släpar efter sig långa, smala och rikt 
förgrenade rötter. 

Under hennes fötter står det skrivet: "gnothi seauton". 
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269 

Matris som omfattar fyra numrerade och färgade kvadranter. 

Matrisen återges: 

1. Viktigt/Brådskande (ljusblått) 
2. Viktigt/Inte brådskande (gult) 
3. Oviktigt/Brådskande (rött) 
4. Oviktigt/Inte brådskande (blått) 

270 

Matris som omfattar fyra numrerade och färgade kvadranter. 

Matrisen återges: 

1. Viktigt/Brådskande (ljusblått) 

 Akuta problem 

 Viktiga deadlines 

 Kriser 

2. Viktigt/Inte brådskande (gult) 

• Planering 

• Visioner 

• Relationer 

• Lärande och utveckling 

• Förebygga problem 

3. Oviktigt/Brådskande (rött) 

• Avbrott: oviktiga mejl, telefonsamtal, sms 

• Andras krav som är oviktiga för dig 

• Vissa möten 

4. Oviktigt/Inte brådskande (blått) 

• Trivialiteter 

• Slösurfande, facebook, tv, dataspel, m.m. 

• Tidsödande oviktigt arbete 

271 

Foto. Två breda och solbelysta trädstammar växer bredvid varandra mot bakgrund av en 
lugn blå vattenyta som skiftar i violett närmast stranden. 

På trädstammarna avtecknar sig skuggorna av två stående personer. 
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279 

Foto av rumsinteriör. Två svarta fåtöljer står mitt emot varandra på var sin sida om ett litet 
runt bord med en klocka. 

Den bakomliggande vita väggen pryds av två reproduktioner av den franske konstnären 
Claude Monets "näckrosmålningar". 

På det fernissade golvet ligger en persisk matta. 

284 

Foto. Två händer som är nedkladdade med rött och gult håller om en bunt penslar. 

Under händerna skymtar en yta som är helt täckt av färg i olika kulörer och nyanser. 

287 

Kollage. En ung kvinna iförd en ärmlös klänning med gulgrå mönster döljer hela sitt ansikte 
genom att hålla upp en nätmönstrad svart mask. 

Från höger sträcker sig ett avsmalnande grått fält in i hennes bål och bilder något som 
liknar en liten rund "vik" under hennes bröst. 

En lång och smal arm som håller i en blå blomma sträcker sig mot henne genom det grå 
fältet så att blomman befinner sig mitt i "viken" inne i hennes kropp. 

På höger sida är två olika svartvita foton med två mansansikten infogade. 

Upptill (i anslutning till övre fotot och ovanför kvinnans ena arm) står det: "Hjälp". 

Ovanför det nedre fotot står det: "Ont i själen". 

289 

Montage. Under en stålgrå himmel med enstaka molntussar är den sterilt sandfärgade 
marken glest bevuxen med stiliserade lövträd med höströda kronor. 

I förgrunden ligger en varmt klädd gråhårig kvinna på rygg med slutna ögon bredvid en 
rullator. 

Vid kvinnans huvud står en liten nykläckt gul kyckling. 

292 

Målning. Ett blekt ungt ansikte med vidöppna blå ögon som ser åt sidan. Ansiktet (som är 
vänt mot betraktaren) är delvis täckt med en gråvit skrovlig "skorpa" med inslag av 
rostbrunt. 

296 

Fotoporträtt vars övre högra sida är draperat i ett svart tyg som sträcker sig diagonalt tvärs 
över bilden. 

På bilden sitter ett litet storögt barn på ryggstödet till en svart öronlappsfåtölj medan 
någon står bredvid och håller. 
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Det svarta tyget döljer barnets ena öga och allt utom benen och en hand hos den stöttar 
det. 

304 

Målning. En stiliserad bild av en springande person är "sammansatt" av ett stort antal 
olikfärgade bitar som inte sitter ihop (som om vederbörande var i färd med att falla i bitar). 

Bakgrunden utgörs av tre horisontella fält i ljusblått, grönt och brunt. 

309 

Målning med fem stiliserade personer. 

Till vänster står en kvinna som håller en liten flicka på ena armen. Denna kvinna återges så 
att hennes huvud och överkropp är små jämfört med hennes jättelika fotsida klänning. 
Från hennes ögon utgår två röda trådar (den lilla flickan fattar en av dessa trådar med 
handen). 

Den andra tråden fortsätter ned till en av två elektroder som sitter på pannan på ett stort 
kvinnohuvud som tittar ut från sidan av den stor klänningen. 

Från den andra av dessa elektroder löper en röd tråd till ett rött område kring örat på en 
person som sitter på huk i förgrunden. 

Ovanför (och bakom) huvudet med elektroderna skymtar dessutom en femte person med 
överskuggat ansikte som är iförd tvångströja. 

319 

Foto. Panorama över en grön äng kantad av lövskog som delvis är dold av morgondimmor. 

I förgrunden står ett antal glest utplacerade stolar och pallar i olika utföranden (varav en är 
omkullvält). 

Mitt bland dessa stolar står en ung kvinna med ryggen vänd mot betraktaren. 

Hon är barhuvad och hennes röda hår är delat i två flätor som sticker ut åt sidorna (som på 
"Pippi Långstrump"). Hon är iförd en blå långärmad klänning med vit krage och håller en 
resväska i ena handen och sina skor i den andra. 

321 

Teckning. Skissartad framställning av en person som sitter med knäppta händer. Personens 
ansikte återges endast som ett par ögon ovanför en kraftigt rödfärgad hals. 

325 

Foto. Varmt klädda människor som trängs bland de utställda varorna i ett snabbköp. Mitt i 
bilden står en kvinna med barnvagn. 

335 

Svart-vitt "fotoporträtt". Larysas ansikte är täckt med en slags "mask" av vit färg så att 
endast ögonen och munnen skymtar genom färglagren. 
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I bakgrunden skymtar tät växtlighet. 

Fotot är omgivet av en slarvigt målad grön "ram". 

Runt utsidan på denna ram löper kyrillisk skrivstil där (bland annat) Larysas namn 
förekommer (likadan text är också infogad under hennes ansikte i fotot). 

339 

Kollage. En stor spindelväv omfattar hela bilden. 

Mitt i vävens centrum sitter ett rött objekt som påminner om en stiliserad ros. 

Runt "rosen" sitter följande bilder/objekt i nätet (återgivna medurs från "klockan 9"): 

En bar arm som håller i remmarna till en slags "handväska" med symbolerna som spelarna 
ser i en s.k. "enarmad bandit" (rader med tecknade frukter). 

En kyckling. 

En stor spindel som bär ett förskräckt ansikte med blottade tänder och uppspärrade ögon 
under långa målade ögonfransar. 

Ett grönt äpple med ögon som utgör huvudet på en trådsmal grön kropp. 

En smörgås med köttbullar och rödbetssallad. 

344 

Målning. Lång och mycket mager man som är naken sånär som på ett rött tyg som är virat 
kring hans underliv. 

Han står med den högra handen över huvudet och den vänstra vilande mot haka och mun. 

Hela hans gestalt ger ett intryck av knotig "senighet". 

346 

Foto. Olika glas och flaskor som förs ihop när några personer skålar med varandra i 
restaurang- eller pubmiljö. 

355 

Foto. Rad om fyra spelautomater av den typ som kallas "enarmade banditer" (spelaren 
drar i en spak i ett försök att "matcha" symboler på flera roterande hjul). 

357 

Foto av installation. I en gräsbevuxen slänt står sex små vita och jämnstora kvadratisk 
"husmodeller" i två rader om tre hus vardera. 

Modellerna saknar tak och dörrar men har breda "dörröppningar" och små fyrkantiga röda 
och blå "fönster". 

I några av husen spirar gröna växter. 

I bakgrunden skymtar ett skogsbryn med lövträd. 
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360 

Seriestripp från tecknade serien "Rocky" om fyra rutor. 

Rocky och en tjej halvsitter bredvid varandra på golvet med ryggarna stödda mot en 
obäddad säng bakom sig. 

Rocky är bara klädd i kalsongerna medan tjejen är insvept i ett täcke. 

1. Tjejen: "Jag vet att jag är fruktansvärt jobbig, men jag kommer vara hel normal och 
snäll nu! Jag har varit hos psykologen och tydligen är jag borderline, eller inte helt 
borderline men på gränsen till borderline..." Rocky: "Borderline borderline?" 

2. Rocky: "Vad fan är borderline då?!" Tjejen: "Det är en känslomässig störning, man 
har svårt för separationer och relationer... Man har svajig självkänsla och känner en 
konstant tomhet och overklighetskänsla, bland annat..." 

3. Tjejen: "Det är kaos i huvudet hela tiden och jag vet inte vem jag är eller vem du är 
men jag vet att jag vill vara med dig men jag förstör för alla hela tiden för jag är en 
sån vidrig människa!" Rocky: "Är det inte bara att du är 80-talist då? Ni verkar ju lite 
borderline allihop?" 

4. Rocky: "Ni har liksom inget fotfäste i jordbrukssamhället! Ni var en 
statusuppdatering när ni föddes, bebisblogg när ni växte upp och postar varje dags 
outfit på era sexbloggar så ni får gå på rodeosmygisar där ni står och undrar varför 
det inte går att scrolla pappertidningar!" Tjejen (som vänder sig mot Rocky): "Vem 
är du?" 

365 

Suddigt foto. En rund slänggunga som är försedd med rader av lampor avtecknar sig som 
en lysande jättekantarell mot en mörk himmel (fotot är taget snett underifrån). 

Små svarta silhuetter av personer som åker i gungan avtecknar sig mot dess upplysta 
undersida. 

378 

Foto. Stephen Wiltshire arbetar med en stor (och mycket detaljrik) teckning av en vy över 
en stad med grönområden och dammar. 
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