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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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Läraranvisning 

Titel: Reflex Plus Samhällskunskap för gymnasieskolan 

Författare: Hans Almgren 

ISBN: 978-91-40-67366-4 
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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 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 och 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. 

 En världskarta med världens länder från insidorna på förlagans omslag ligger som 
bildbeskrivning i en separat flik rubricerad "Omslagsbild" före registret. 

 Några bilder med lågt informationsvärde har strukits. 

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

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

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

 Felstavningar och liknande i förlagan har i vissa fall rättats. 
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 Onödiga versaler i rubriker och bildtexter har ändrats till gemener. 

 Kursiv- och fetstil i originalet har genomgående ersatts med versaler. 

 Tabeller har gjorts om till listor. 

 På några ställen i förlagan förekommer fonetisk skrift i samband med namn. Denna 
fonetik har strukits. 

 

Sidspecifika förändringar 

13-14 

Brödtext från sidan 14 har flyttats till sidan 13. 

75-77 

Brödtext från sidan 77 har flyttats till sidan 75. 

91-93 

En punktlista på sidan 93 har flyttats till sidan 91. 

145-148 

Brödtext från sidan 148 har flyttats till sidan 145. 

155-157 

Brödtext från sidan 157 har flyttats till sidan 155. 

159-161 

Brödtext från sidan 161 har flyttats till sidan 159. 

181-182 

Brödtext från sidan 182 har flyttats till sidan 181. 

193-194 

Brödtext från sidan 194 har flyttats till sidan 193. 

233-234 

Brödtext från sidan 234 har flyttats till sidan 233. 

237-239 

Brödtext från sidan 239 har flyttats till sidan 237. 

259-261 

Brödtext från sidan 261 har flyttats till sidan 259. 
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271-272 

En lista på sidan 271 har flyttats till sidan 272. 

282-283 

Brödtext från sidan 283 har flyttats till sidan 282. 

301-303 

Brödtext från sidan 303 har flyttats till sidan 301. 

339-340 

En text med en punktlista från sidan 340 har flyttats till sidan 339. 
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Till läsaren 

Det finns bildbeskrivningar till nästan alla bilder i boken. 

De flesta av tabellerna har gjorts om till listor. 

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. 

 Ritmuff kan med fördel användas för att komplettera bildbeskrivningar. 

 Ett koordinatsystem på svällpapper kan (i kombination med vaxsnöre) med fördel 
användas för att återge t.ex. kurvor i diagram m.m. Ett sådant kan beställas från 
Specialpedagogisk skolmyndighetens sortiment av pedagogiska verktyg. Format A3 
Best. nr 6416 pris 22:- (28:-). 
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Bildbeskrivningar 

1 

Världskarta. Världens länder med huvudstäder och andra betydande städer (de senare 
anges inom parentes efter respektive land). 

Nord- och Sydamerikas länder: 

 Nordamerika: Alaska (USA), Canada, Grönland (Danmark), USA (med Washington 
D.C., Chicago, New York, New Orleans och Los Angeles), Mexico (med Mexico City). 

 Centralamerika: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama. 

 Karibien: Bahamas, Cuba (med Havana), Jamaica, Dominikanska republiken, St. Kitts 
och Nevis, St Vincent, Grenada, Antigua och Barbuda, Dominica, St Lucia, Barbados, 
Trinidad och Tobago. 

 Sydamerika: Guyana, Surinam, Venezuela (med Caracas), Colombia (med Bogota), 
Ecuador, Peru (med Lima), Brasilien (Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo), Bolivia, 
Paraguay, Uruguay (med Montevideo), Chile (med Santiago), Argentina (med 
Buenos Aires). 

Afrikas länder:  

 Nordafrika: Västsahara, Marocko, Algeriet (med Alger), Tunisien, Libyen, Egypten 
(med Kairo). 

 Länder kring östra Sahelområdet: Sudan, Sydsudan. 

 Västafrika: Mauretanien, Kap Verde (öar), Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, 
Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Ekvatorial Guinea, Mali, 
Burkina Faso, Nigeria (med Lagos), Niger, Tchad, Kamerun, Gabon. 

 Centrala Afrika (kring ekvatorn): Centralafrikanska Republiken, Kongo, Demokratisk 
Republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Angola, Zambia (med Lusaka), Malawi.  

 Södra Afrika: Namibia, Botswana, Zimbabwe (med Harare), Malawi, Madagaskar 
med öarna Seychellerna, Comorerna och Mauritius, Moçambique, Botswana, 
Sydafrika (med Pretoria och Kapstaden), Swaziland, Lesotho. 

 Östafrika: Eritrea, Djibouti, Etiopien (Addis Abeba), Somalia, Kenya (Nairobi), 
Uganda, Tanzania. 

Asiens länder: 

 Västra Asien: Israel, Jordanien, Irak, Saudiarabien, Yemen, Oman, Förenade 
Arabemiraten, Qatar, Kuwait, Iran (med Teheran). 

 Södra Asien: Pakistan, Indien (med Delhi), Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, 
Maldiverna (öar), Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesien (med Jakarta), Östtimor. 

 Indokina: Myanmar/Burma, Thailand (med Bangkok), Kambodja, Vietnam (med 
Hanoi), Laos. 

 Sydöstra Asien: Filippinerna (med Manila), Palau (ö). 

 Centralasien: Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan, 
Kazakstan, Mongoliet, (västra Kina). 
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 Östasien: Kina (med Beijing och Shanghai), Taiwan, Nordkorea, Sydkorea, Japan 
(med Tokyo). 

Oceaniens länder:  

 Papua Nya Guinea, Australien (med Sydney och Melbourne), Nya Zeeland, 
Mikronesiska Federationen, Salomonöarna, Vanuatu, Fiji, Tuvalu, Kiribatu, 
Marshallöarna. 

1 

Europas länder med huvudstäder:  

 Norden: Island (Reykjavík), Färöarna, Danmark (Köpenhamn), Norge (Oslo), Sverige 
(Stockholm), Finland (Helsingfors). 

 Baltikum: Estland (Tallin), Lettland (Riga), Litauen (Vilnius). 

 Sydeuropa: Portugal (Lissabon), Spanien (med Madrid och Barcelona), Andorra, 
Monaco, San Marin, Italien (med Rom och Milano), Malta, Cypern. 

 Balkanområdet: Kroatien (Zagreb), Bosnien Hercegovina (Sarajevo), Serbien 
(Belgrad), Kosovo (Pristina), Montenegro (Podgorica), Albanien (Tirana), 
Makedonien (Skopje), Bulgarien (Sofia), Moldavien . 

 Västeuropa: Frankrike (med Paris, Strasbourg, Lyon och Marseille), Irland (Dublin), 
Storbritannien (London), Luxemburg, Belgien (Bryssel), Nederländerna 
(Amsterdam, Maastricht och Haag). 

 Centraleuropa: Tyskland (med Berlin, Hamburg, Bonn och München), Polen 
(Warszawa), Tjeckien (Prag), Slovakien (Bratislava), Österrike (Wien), Ungern 
(Budapest), Liechtenstein, Schweiz (Bern), Slovenien (Ljubljana). 

 Östra Europa: Vitryssland (Minsk), Ukraina (Kiev), Rumänien (Bukarest), Ryssland 
(Moskva, St Petersburg och Kaliningrad). 

 Kaukasus (mellan Svarta havet och Kaspiska havet): Georgien (Tbilisi), Armenien 
(Jerevan), Azerbajdzjan (Baku). 

 Angränsande länder (återgivna från väster till öster): Marocko (Rabat), Algeriet 
(Alger) Tunisien (Tunis), Libanon (Beirut), Syrien (Damaskus), Irak (Bagdad), Iran 
(Teheran), Turkiet (Ankara och Istanbul), Kazakstan. 

10 

Fotomontage. Foto av centrala Stockholm taget med ett s.k. "fiskögeobjektiv". 

Foto är manipulerat så att det får formen av en jordglob omgiven av svart rymd. 

Bildens centrum domineras helt av Gamla Stan med omgivande vatten. 

12 

Foto. Ett rymligt och ljust bibliotek med många bokhyllor. 

I förgrunden sitter en tjej och arbetar med en uppslagen bok och ett anteckningsblock 
framför sig. 

Bredvid henne ligger papper med text och en lärobok med överstrukna rader. 
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I bakgrunden sitter flera elever vid ett stort bord med datorer. 

 

15 

Två foton. 

Upptill: En stor skara glada män trängs framför kameran medan de håller upp sina armar 
med knutna nävar eller gör "tummen-upp". 

En av männen ger en hjälmklädd soldat en puss på kinden samtidigt som han håller fram 
en liten bukett med röda blommor. 

I bakgrunden skymtar något slags hög sockel av grå sten. 

Nedtill: En svartklädd kvinna som sitter lutad mot en vägg med en liten pojke i knäet håller 
upp fotot av ett spädbarn. 

17 

Flödesschema som omfattar fyra "rutor" och fyra pilar. 

En pil pekar från "Orsaker" till "Samhällsfråga". 

En annan pil pekar från "Samhällsfråga" till "Konsekvenser". 

Två pilar pekar från "Åtgärder" till "Orsaker" respektive "Konsekvenser". 

19 

Exempel på en falsk webbsida. 

Webbsida. Ett svartvitt fotoporträtt av Martin Luther King är omgivet av följande texter: 

"Martin Luther King, Jr. 

A True Historical Examination 

 

That night King retired to his room at the Willard Hotel. There FBI bugs reportedly picked 
up 14 hours of party chatter, the clinking of glasses and the sounds of illicit sex - including 
King's cries of "I'm f-ing for God" and "I'm not a Negro tonight!" 

 

Newsweek Magazine 

January 19, 1968 

Page 62" 

 

Till vänster om fotot står följande litteraturlista: 

 Historical Writings - Essays, Sermons, Speeches & More 

 Truth About King - Who He Fought and Fought For 
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 Death of the Dream - The Day King Was Shot 

 The King Holiday - Bring the Dream to Life 

 Civil Rights Library - History of People and Events 

 Jews & Civil Rights - Who Led The Civil Rights Movement 

 Suggested Books - The Life and Work of King 

 

Webbsidan omfattar även länkar som: 

 Attention Students: Try our MLK Pop Quiz 

 Rap lyrics - New! 

 Learn more about Kwanzaa!! 

 Join MLK Discussion Forum Hosted by Stormfront 

19 

Fredrik Reinfeldt utsatt för fejktwitter. 

Följande tweets tillskrivs Fredrik Reinfeldt (@Regeringschefen): 

"Ta det lugnt Sverige - jag har stenkoll på ryssen." 

"Barack Obama frågade mig inför toppmötet. 

Are you ready Reinfeldt? 

- I was born ready, Mr President." 

"Justin Bieber kommer alltså till Sverige för tre konserter nästa vecka. Har satt försvaret på 
högsta beredskap för att förhindra detta." 

"Snart är Anders Borg på TV heja heja" (#våp2013 #svtagenda) 

(@Svisson) "Jag är statsminister. Du är metallarbetare. Säg inget om kan och inte kan läsa, 
sosse!" 

20 

Foto. Mirela har axellångt mörkt hår med tvärklipp lugg. Hon är klädd i en röd blus med 
"snirkliga" mönster och ljusblå jeans och bär ett långt halsband med olika sorters "pärlor". 

Bakom henne breder en öppen havshorisont med ett lugnt somrigt hav ut sig under en klar 
himmel. 

22 

Flödesschema som omfattar följande två vägar till uppehållstillstånd och rätt att stanna i 
Sverige (numreringen hör till bildbeskrivningen): 

1.  

Uppehållstillstånd ska vara beviljat före resan till Sverige 
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(De två nedanstående kategorierna får uppehållstillstånd utan utredning/beslut av 
Migrationsverket): 

 Kvotflykting kommer ofta från läger i olika delar av världen, och är uttagen i 
samarbete med FN:s flyktingkommissarie 

 Person med familjeanknytning, barn under 18 år eller make/maka till svensk 
medborgare eller utlänning med gällande tillstånd 

2. 

Asylsökande söker asyl. 

Migrationsverket utreder/beslutar om ansökan. 

Asylansökan kan beviljas om flyktingen uppfyller en (eller flera) av följande fyra kriterier: 

 Flykting enligt FN:s konvention 

 Riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning 

 Står i sitt hemland inför hot om dödsstraff, tortyr, annan omänsklig eller 
förnedrande behandling 

 På flykt undan krig, inbördeskrig eller miljökatastrof 
Om flyktingen inte uppfyller någon av ovan nämnda kriterier avvisas vederbörande. 

Om avvisningen överklagas men Migrationsverket står kvar vid tidigare beslut överlämnas 
ärendet till domstol för slutligt avgörande. 

24 

Foto. Svenskt sommarlandskap med ängar avgränsade av traditionella trägärdsgårdar och 
rödmålade trähus med vita knutar. 

I bakgrunden skymtar blandskog med björk och gran. 

25 

Foto. Salvatore Grimaldi står i en lokal där väggarna dekoreras av tävlingscyklar. 

27 

Foto. Gulrappat stort tvåvåningshus från början av förra seklet. Huset, som är omgivet av 
frodiga lövträd ligger vid en hög strand med strandskoning av sten. 

27 

Foto. Långt modernt trevåningshus omgivet av gräsmattor och enstaka lövträd. I 
förgrunden går några personer på en asfalterad gångväg. 

29 

Skämtteckning från början av förra seklet. 

Två män står sida vid sida. De är båda slätrakade och likadant klädda i frack och stärkkrage 
och har båda samma högfärdiga ansiktsuttryck. 

Den äldre av de två männen vänder sig till den yngre med följande ord: 
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- "Du som umgås med medelklassen, säg mej, hur har di det där nere, har di piano?" 

31 

Foto. Två unga flickor som båda är överviktiga joggar längs en asfalterad väg kantad av 
rader med ledningsstolpar och höga buskage. 

I bakgrunden skymtar många människor som går längs vägen och höstgula lövträd i disig 
luft. 

32 

Diagram som anger könsfördelningen (i %) mellan de olika linjerna/ämnena för elever som 
gick ut gymnasiet 2012-2013. 

Flickorna dominerar starkt (>90 %->75 %) i ämnen/linjer som hantverk, livsmedel, 
omvårdnad och barn- och omvårdnad. 

Flickorna dominerar även (om än inte fullt så starkt) inom estetiska ämnen och 
ämnen/linjer som naturbruk, handels- och administration, "Int. Baccalaureate" och 
Waldorfskolor, hotell och restaurang, medier och samhällsvetenskap (70-60 % mot 30-40 
% för pojkar). 

Naturvetenskaplig linje utmärker sig genom att ha en helt jämn/balanserad 
könsfördelning. 

Inom tekniska linjer/ämnen som teknikprogrammet, industri, bygg, fordon och el är 
könsfördelningen däremot ännu "skevare" än inom hantverk, omvårdnad och barn- och 
fritid, men nu med manlig övervikt (80-95 % pojkar och 20-5 % flickor) 

Allra störst är den manliga övervikten för kursen/ämnet energi där bara en knapp procent 
av de som gick ut var flickor. 

34 

Stapeldiagram. Könsfördelning inom privat- respektive offentlig sektor. 

Privat sektor 

 Chefer 

 Kvinnor: 28 % 

 Män: 72 % 

 Samtliga anställda 

 Kvinnor: 39 % 

 Män: 61 % 

 Offentlig sektor 

 Chefer 

 Kvinnor: 65 %  
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 Män: 35 % 

 Samtliga anställda 

 Kvinnor: 76 %  

 Män: 24 % 

35 

Foto. I förgrunden står en person som har armarna fastspända i jättelika "fjärilsvingar" av 
vitt genomskinligt tyg kantat med röda plymer. 

I bakgrunden skymtar deltagare i festivalen som håller upp en stor banderoll med texten 
"Regnbågsfamiljer". 

38 

Foto. I förgrunden ligger en svart-vit ko på en stenig äng och tittar på fotografen. 

I bakgrunden tornar fyra höga vindkraftverk upp sig över låga lövträd. 

39 

Diagram som är "kluvet" i två delar: 

Till vänster är x-axeln indelad i århundraden (0-1900). 

Till höger är samma axel däremot indelad i årtionden (1950-2030). 

Till vänster: 

Kurvan visar mycket långsam och gradvis befolkningstillväxt från år 0 till 1700-talets slut 
(från ca 0,2 miljarder till ca 0,9 miljarder. 

Därefter inträder en dramatisk befolkningsökning som leder till att jordens befolkning år 
1900 uppgår till ca 2,2 miljarder. 

Till höger: 

Jordens befolkning ökar snabbt och kontinuerligt under hela perioden från ca 2,5 miljarder 
år 1950 till ca 8,2 miljarder år 2030. 

40 

Foto. Ett ödsligt ökenlandskap som helt domineras av höga sanddynor. 

I förgrunden arbetar två kvinnor på krönet av en ås vars ena sida är bevuxen med torrt gräs 
(den andra sidan är täckt av sand). 

Båda kvinnorna har huvudet insvept i röda sjalar. En av dem använder en spade. 

43 

Foto taget snett uppifrån. Ett samhälle med spridd bebyggelse som är helt översvämmat av 
lerigt vatten. 

I förgrunden har ett stort antal personer räddat sig upp på skopan till en bulldozer. 



13 

 

45 

Foto. En mycket stor yta helt täckt med långa rader av solceller. 

I förgrunden står en man iförd vit skyddshjälm, skyddsväst och solglasögon. 

46 

Stapeldiagram som omfattar fem par staplar. 

Utsläppskällor (Gton koldioxidutsläpp): 

 USA 

 1900-2005: 320 

 2006-2030: 160 

 EU 

 1900-2005: 240 

 2006-2030: 100 

 Japan 

 1900-2005: 40 

 2006-2030: 30 

 Kina 

 1900-2005: 90 

 2006-2030: 230 

 Indien 

 1900-2005: 20 

 2006-2030: 50 

48 

Foto. Gaveln på en modern villa med högt sadeltak. 

Husgaveln och en utbyggd veranda är försedda med stora fönster. 

50 

Foto. Ett lokaltåg färdas på en slags skena som går högt över marken. 

Den omgivande stadsbebyggelsen domineras av en skyskrapa. 

52 

Foto. En gruvanläggning i ett torrt och stenigt landskap. 

I förgrunden har en stor skara journalister och fotografer "omringat" en ensam man. 
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55 

Diagram med 11 kurvor. 

Diagrammet återges: 

 Internet: Stigande trend från drygt 30 % år 1999 till ca 81 % år 2015. 

 Television: Ökning från ca 76 % år 1989 till ca 88 % vid millennieskiftet. Därefter en 
sjunkande trend till under 80 % år 2015. 

 Radio: Till en början en stigande trend från c 77 % år 1989 till 81 % 1996-97. 
Därefter sjunker radiolyssnandet fram till 2011 då det stabiliseras kring 65 %. 

 Morgontidning: Tidningsläsningen ligger kring 72-75 % fram till 2007 då en 
nedåtgående trend inleds så att den år 2015 endast ligger kring 56 %. 

 Sociala medier (internet): Snabb ökning från 26 % år 2009 till ca 45 % 2011-2012. 
Därefter planar ökningen ut för att nå 48 % år 2015. 

 Trad. medier (internet): Ökning från 10 % år 2005 till 33 % år 2014. 

 Mp3: Ökning från 26 % år 2009 till 34 % år 2015. 

 Kvällstidning: Först sjunker kvällstidningsläsandet från 34 % 1989 till ca 27 % vid 90-
talets mitt. Efter millennieskiftet inträder sedan en långsam ökning till 31 % år 
2007. Därefter sjunker kvällstidningsläsandet till ca 26 % år 2015. 

 Text-TV: Initial ökning från 21 % år 1994 till knappt 30 % år 1999. Därefter behålls 
sistnämnda nivå fram till 2004 då användningen börjar sjunka för att sedan (år 
2011) stabilisera sig på 21 procent - där den ligger kvar under resten av den aktuella 
perioden. 

 Video/DVD: Användningen sjunker från 9 % år 1989 till 4 % år 1991. Därefter ökar 
användningen för att nå 15 % 1995. Efter millennieskiftet sjunker användningen 
gradvis för att år 2014 ligga kring 9 %. 

 CD/grammofonskiva: Mellan 1989 och 1991 sjunker användningen något (från 19 
till 18 %). Därefter följer en snabb ökning som kulminerar med 40 % år 2001. Under 
resten av den aktuella perioden fortsätter sedan användningen att sjunka för att år 
2015 ligga kring 5 %. 

56 

Schematisk modell som omfattar två silhuetter (en man och en kvinna) och två pilar (som 
pekar åt höger respektive vänster). 

En sändare skickar ett "avsett budskap" i form av ett meddelande till en mottagare som 
mottar det som ett "uppfattat budskap". 

Det "uppfattade budskapet" leder till att "feedback" sänds tillbaka från mottagaren till den 
ursprungliga sändaren. 

57 

Foto. Peter Wolodarski bredvid Dagens Nyheters logotyp (tidningens initialer "DN"). 
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59 

Två diagram. Antalet tidningsläsare i olika åldersgrupper som läser tidningen på internet 
respektive på papper. 

Morgontidningar: 

 15–29 år: 3 % på internet, 40 % på papper 

 30–49 år: 2 % på internet, 65 % på papper 

 50–64 år: <1 % på internet, 80 % på papper 

 65–85 år: <2 % på internet, 80 % på papper 

Kvällstidningar: 

 15–29 år: 15 % på internet, 12 % på papper 

 30–49 år: 16 % på internet, 16 % på papper 

 50–64 år: 10 % på internet, 22 % på papper 

 65–85 år: 5 % på internet, 20 % på papper 

60 

Svart-vitt foto. En stenlagd gård framför en hög äldre stenbyggnad. 

En skara åskådare flockas framför två små tv-apparater som har ställts upp framför 
fasaden. 

Apparaterna skyddas mot regn genom att pappkartonger och pappersark har lagts över 
dem. 

62 

Diagram med tre kurvor. Spridning av internet ( %) 

Diagrammet återges (alla angivna sifferuppgifter i detta och följande diagram är 
ungefärliga): 

 OECD-länder: Kontinuerlig och snabb ökning från mindre än 5 % år 1995 till ca 78 % 
år 2015. 

 Utvecklingsländer: Långsam och gradvis initial ökning från en knapp procent år 
1995 till 10 % år 2006. Därefter tar utvecklingen fart så att användningen når över 
30 % före 2014. 

 De minst utvecklade länderna: Mycket långsam ökning från mindre än 1 % 1997 till 
5 % före 2014. 

62 

Stapeldiagram som omfattar internetvanorna (timmar/vecka) hos människor mellan 12 
och 76+ år under de tre åren 2011, 2013 och 2014. 

Diagrammet återges: 
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 12-15 år - 2011: 14 2013: 17,5 2014: 17,5 

 16-25 år - 2011: 18 2013: 2014: 22 

 26-35 år - 2011: <15 2013: 14,5 2014: >15 

 36-45 år - 2011: >10 2013: 10 2014: 12,5 

 46-55 år - 2011: >10 2013: 9,5 2014: 10,5 

 56-65 år - 2011: 8 2013: <8 2014: 8,5 

 66-75 år - 2011: <10 2013: 8,5 2014: 8,5 

 76+ år - 2011: 7 2013: 6,5 2014: 7,5 

62 

Diagram med fem kurvor där x-axeln omfattar 8 åldersgrupper från 12-15 till 76+ och y-
axeln en skala från 0 till 5 där 0 betecknar "Inte alls viktig" och 5 "Mycket viktig". 

Diagrammet återges: 

 Personliga kontakter: Tillmäts stor vikt (över 4 på skalan) hos alla åldersgrupper. 
Allra störst vikt tillmäts personliga kontakter i åldrarna mellan 36 och 55. 

 Internet: Tillmäts stor vikt (strax över 4 på skalan) i åldrarna 12-35. Därefter sjunker 
den vikt som tillmäts internet för att ligga på 2 i gruppen 76+. 

 Tv: Tillmäts relativt låg vikt (under 3) i den yngsta åldersgruppen för att sedan öka i 
betydelse med ålder. I gruppen från 66 till 76+ ligger den vikt som tillmäts Tv på 
över 4. 

 Dagstidning: Tillmäts låg vikt (under 2) i den yngsta åldersgruppen (12-15 år), men 
får redan i gruppen 16-25 år ökad betydelse (3 på skalan). Därefter ökar den 
betydelse som tillmäts dagstidningar ytterligare med ålder och når 4 i grupperna 
66-76+ år.  

 Radio: Tillmäts i stort sett samma betydelse i de olika åldersgrupperna som 
dagstidningar. Två skillnader som dock framträder är att radion inte tillmäts riktigt 
lika stor vikt som dagstidningar hos den näst yngsta åldergruppen (16-25 år) och 
hos den äldsta gruppen 76+ (hos den senare gruppen sjunker intresset från 4 till 3,8 
på skalan). 

63 

Foto. Isabella sitter bredvid en uppslagen laptop med hennes bloggsida. 

63 

Stapeldiagram. Utvecklingen av sociala nätverk under perioden 2010 till 2015 (angivet i 
procent). 

2010 

 Sociala nätverk: 54 % 
2011 

 Sociala nätverk: 63 % 

 Facebook: 63 % 
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 Twitter: 10 % 
2012 

 Sociala nätverk: 63 % 

 Facebook: 63 % 

 Twitter: 12 % 

 Linkedin 11 % 
2013 

 Sociala nätverk: 70 % 

 Facebook: 67 % 

 Instagram: 18 % 

 Twitter: 20 % 
2014 

 Sociala nätverk: 72 % 

 Facebook: 69 % 

 Instagram: 30 % 

 Twitter: 20 % 
2015 

 Sociala nätverk: 76 % 

 Facebook: 70 % 

 Instagram: 40 % 

 Twitter: 21 % 

 Linkedin: 21 % 

 Snapchat: 21 % 

64 

Diagram med två kurvor som omfattar perioden 2011 till 2014. 

 Oro för att företag kollar: Ökar under den aktuella perioden från knappt 15 % år 
2011 till 20 % år 2014. 

 Oro för att regeringen kollar: Ökar från 7 % 2011 till över 10 % 2012. Under resten 
av perioden sjunker denna oro lite till 10 % år 2014. 

64 

Cirkeldiagram. Diagrammet återges: 

 Ingen uppkoppling 2 % 

 Inte tid 2 % 

 För dyrt 3 % 

 Funktionshinder 4 % 

 Krånglig teknik 26 % 

 Ej intresserad 63 % 
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65 

Logotyperna för YouTube, Facebook och Twitter. 

65 

Foto. En ung man med hörlurar sitter och tittar på något på en surfplatta. 

Två yngre kvinnor och en medelålders man som alla håller i pärmar står bakom honom och 
tittar intresserat över hans axel. 

67 

Foto. En kille och en tjej står och följer valet på en laptop. 

Killen bär en svart jacka med många märken, tjejen är barhuvad och bär en gråblå jacka 
över en kort grå kjol och har en lång rutig scarf runt halsen. 

Intill dem står flera tält under en egyptisk flagga. Längre bort skymtar stadsbebyggelse med 
flera höghus. 

68 

Foto. Två journalister sitter bredvid varandra på något slags militärfordon. 

Båda håller i kameror med långa objektiv. De är iförda skottsäkra västar och stora 
solglasögon. Den ene av dem bär dessutom en hjälm med texten "press". 

I bakgrunden skymtar ett torrt och flackt ökenlandskap. 

70 

Foto. Al-Jazeeras nyhetsuppläsare under sändning. Bilden domineras av ett podium 
dekorerat med stora sirliga arabiska skrivtecken. 

Bakom podiet sitter en kvinna och en man sida vid sida som båda är elegant men diskret 
klädda. 

Bakgrunden utgörs av två höga upplysta torn som avtecknar sig mot en mörk himmel. 

71 

Schematisk modell med infogade teckningar. 

En händelse (återgiven som en explosion och två soldater framför en stridsvagn) passerar 
genom följande fyra "filter" innan de når tidningsläsaren: 

1. reporterns förväntningar, tolkning och urval 
2. nyhetsbyråns förväntningar, tolkning och urval 
3. tidningsredaktionens förväntningar, tolkning och urval 
4. läsarens egna förväntningar, tolkning och urval 

72 

Foto. En leende barhuvad kvinna iförd sari med "modernistiska" mönster står bredvid ett 
lågt bord där ett antal nummer av tidningen "Hindustan Times" är utlagda. 



19 

 

75 

Foto. En kvinna som bär röd munkavle håller fram en liten "hundörad" bok och en affisch 
med ett svart-vitt foto under den (ofullständiga) texten "Protestar (...) No en un Delito (...) 
Esunderecho (...). 

I bakgrunden skymtar många andra deltagare i demonstrationen som går uppför en 
soldränkt stadsgata. 

78 

"Pirate Bays" logotyp i form av ett stiliserat piratskepp där ett av de mörka seglen bär en 
dator istället för en dödskalle över två korslagda benknotor. 

78 

Diagram. Andel fildelare 2004 till 2015 (procent). 

Initialt inträder en snabb ökning från 8 % 2004 till nästan 20 % år 2008. 

Därefter ligger andelen fildelare kring 20 % fram till andra hälften av 2013 då en minskning 
inträder som leder till att andelen år 2015 ligger kring 17 %. 

80 

Foto. Några män iförda ljusblå funktionärsvästar med arabisk skrift står vid ett bord och 
räknar röster. 

På en balkong ovanför dem står fem kvinnor. Alla dessa kvinnor bär slöja och två av dem 
döljer dessutom delvis sina ansikten. 

83 

Foto. Konferenssal där de många deltagarna håller upp gula pappersskyltar med olika 
nummer (Partiledaren Kinberg Batra som sitter i förgrunden håller upp numret 1). 

85 

Foto. En äldre kvinna iförd nunnedok håller om en liten blygt leende flicka. 

87 

Svart-vitt foto. Gatuscen. Två "vita" män iförda mörk kostym och slips står under en skylt 
med följande text (på afrikaans och engelska): 

Huumotor staanplek vir blankes 

Taxi rank for whites 

På en taxi i förgrunden står det "White Persons" under Taxiskylten på taket. 

88 

Svart-vitt foto. En ensam man som bär en hopvikt ytterrock över sin ena arm står på knä 
vid kanten av en stor massgrav fylld med döda kroppar. 

Han ser sig om till vänster som om han hoppas på undsättning i sista ögonblicket. 
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En tysk soldat står bakom honom och riktar en pistol mot hans huvud. 

I bakgrunden står en stor skara tyska soldater och bevittnar händelsen. 

90 

Några pojkar sparkar boll på en plan täckt med torr rödaktig jord. 

Planen är kantad av några små fönsterlösa hus med sadeltak. 

I bakgrunden tornar ett stort kyrktorn upp sig mot himlen. 

91 

Världskarta. 

Fria stater.  

 Nord- och Sydamerika: USA, Canada och Grönland, Belize, El Salvador, Costa Rica, 
Panama, Peru, Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Uruguay, Argentina och 
Chile 

 Europa: Hela Väst- och Centraleuropa med Norden och de baltiska staterna, större 
delen av Sydeuropa med undantag för Bosnien Hercegovina, Serbien, Montenegro, 
Kosovo, Makedonien och Albanien. Dessutom ingår Bulgarien och Rumänien i de 
fria staterna i Europa. 

 Mellanöstern med Nordafrika: Tunisien, Israel 

 Västafrika: Senegal, Ghana, Benin  

 Södra Afrika: Namibia, Botswana, Sydafrika  

 Centralasien: Mongoliet 

 Sydasien: Indien 

 Östasien: Taiwan, Sydkorea och Japan 

 Oceanien: Australien och Nya Zeeland 
Delvis fria stater. 

 Nord- och Sydamerika: Mexico, Dominikanska Republiken, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia och Paraguay 

 Europa: Ukraina, Moldavien, Bosnien Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, 
Makedonien och Albanien, Turkiet, Georgien och Armenien 

 Mellanöstern med Nordafrika: Marocko, Kuwait 

 Västafrika: Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, 
Togo, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria 

 Östafrika: Somaliland, Kenya, Tanzania, Malawi, Moçambique, Zambia, Zimbabwe, 
Madagaskar 

 Södra Afrika: Lesotho, Swaziland 

 Centralasien: Kirgizistan 

 Sydasien: Pakistan, Nepal, Bangladesh och Sri Lanka 

 Östasien: Filippinerna 

 Oceanien: Malaysia, Brunei, Indonesien och Papua Nya Guinea 
Ofria stater.  
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 Nord- och Sydamerika: Cuba  

 Europa: Ryssland och Vitryssland 

 Mellanöstern med Nordafrika: Västsahara (ockuperat av Marocko), Algeriet, Libyen, 
Egypten, Tchad, Nordsudan, Sydsudan, Syrien, Jordanien, Irak, Saudiarabien, 
Jemen, Oman, Förenade Arabemiraten och Iran. 

 Västafrika: Mauretanien 

 Centralafrika: Alla länderna i området 

 Östafrika: Eritrea, Somalia, Etiopien och Uganda. 

 Europa med Kaukasus: 

 Centralasien: Alla staterna i området utom Kirgizistan 

 Sydasien: Hela Indokina 

 Östasien: Kina och Nordkorea 

94 

Foto. Ett vitt palats med pelarrader på ömse sidor om en jättelik muralmålning av en 
bergsområde med snöklädda toppar. 

Mitt för muralmålningen står en väldig bronsstaty föreställande Kim Il-sung som - 
barhuvad och klädd i lång överrock, byxor och jacka - höjer ena armen till hälsning medan 
han skådar upp mot himlen. 

Framför statyn står en stor folkskara (däribland ett antal grönklädda soldater). 

Området närmast statyn är smyckat med omfattande blomsterarrangemang. 

96 

Foto. Demonstranter som ropar slagord och håller upp plakat och banderoller under en 
svart kvällshimmel. 

Ett stort plakat i förgrunden bär ett fotoporträtt av Liu Xiaobo över texten "Release Liu 
Xiaobo". 

98 

Målat porträtt av Edmund Burke. 

Han är slätrakad och bär sitt gråsprängda hår lockat vid tinningarna. 

Han är iförd en röd jacka med stora slag och bär ett vitt spetskrås vid halsen. 

99 

Målat porträtt av Adam Smith. 

Han är slätrakad och bär kort vit peruk med stora lockar över öronen. 

Han är klädd i svart rock med vita slag och vit kravatt. 

100 

Foto av staty. Karl Marx sitter ned med händerna på knäna medan Engels (som är iförd 
lång överrock) står bredvid honom. Båda två tittar stint framför sig. 
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På statyns sockel har någon klottrat "Wir sind Unschuldig" - "Vi är oskyldiga" - Men någon 
annan har strukit över "Un" i unschuldig så att där istället står "Wir sind Schuldig" - "Vi är 
skyldiga". 

101 

Svart-vitt foto. En vitskäggig man undersöker huvudet på en kvinna med hjälp av ett stort 
"hörlursliknande" instrument som han har spänt fast på hennes huvud. 

102 

Foto. Jimmie Åkesson står med plastmugg i handen utanför partiets blåmålade valstuga. 

Bredvid honom hänger en banderoll med partiets symbol (en stiliserad blåsippa). 

104 

Foto. Riksdagshuset. Byggnaden har en halvcirkelformad fasad med glasad överdel som 
vetter ut mot Stockholms ström. 

108 

Foto. Två män står och håller upp en stor banderoll med ett foto av den fängslade 
journalisten Dawit Isaak och texten "Free Dawit!" 

Bakom banderollen står två andra män med en megafon. 

108 

Foto. Kung Carl Gustav går längs något slags "röd matta" i sällskap med två män iförda 
traditionell samisk dräkt (kolt och näbbstövlar). 

Kungen betraktar en stor banderoll med texten (här något nedkortad): 

"Ers Majestät Konungen Hjälp oss! 

Myndigheterna sviker 

Idag: Vi befarar att gruv-boomen blir rennäringens död!!" 

109 

Foto. Vy över riksdagens plenisal. 

Riksdagsledamöterna sitter i halvcirkelformade bänkrader som sluttar ned mot ett podium 
där talmännen har sina platser. 

Bakom/ovanför podiet hänger ett stort textilkonstverk i grå nyanser som föreställer 
höglänta öar omflutna av vatten. 

Vid sidan om konstverket hänger den svenska flaggan. 

110 

Foto. Talmannen Urban Ahlin sittande på sin plats. På bordet framför sig har han några 
papper och ett vattenglas. 



23 

 

111 

Foto. En varg tittar nyfiket på fotografen. 

113 

Från tv-inslag. De tre omnämnda "rödgröna" politikerna står sida vid sida under sitt 
deltagande i debattprogrammet "Agenda". 

115 

Flygfoto av centrala Stockholm. Med arenan Globen som enda undantag ligger samtliga av 
de på bilden utmärkta byggnaderna i Gamla Stan eller angränsande delar av Norrmalm. 

118 

Stapeldiagram som omfattar 18 staplar. 

Diagrammet återges: 

 M: 

 mandat 84 (107) 

 procent 23,3 (30,1) 

 C: 

 mandat 22 (23) 

 procent 6,1 (6,6) 

 L: 

 mandat 19 (24) 

 procent 5,4 (7,1) 

 KD: 

 mandat 16 (19) 

 procent 4,6 (5,6) 

 S: 

 mandat 113 (112) 

 procent 31,0 (30,7) 

 V: 

 mandat 21 (19) 

 procent 5,7 (5,6) 

 MP: 

 mandat 25 (25) 

 procent 6,9 (7,3) 



24 

 

 SD: 

 mandat 49 (20) 

 procent 12,9 (5,7) 

 Övr: 

 procent 4,1 (1,4) 

119 

Gruppfoto. Statsminister Stefan Löfven omgiven av sin regering med riksdagshuset i 
bakgrunden. 

122 

Foto av de två leende ministrarna. I bakgrunden skymtar den socialdemokratiska 
partisymbolen: en stiliserad röd ros. 

127 

Fyra fotoporträtt av de i bildtexten omnämnda personerna. 

128 

Foto. Victoria bär sin dotter Estelle på armen. 

Bredvid dem står kung Carl Gustav. 

En grön papegoja sitter på den skrattande Victorias hjässa. Både kungen och hans 
barnbarn ser roade ut. 

130 

Flödesschema. Schemat återges: 

1. Folket väljer riksdagen 
2. Utifrån de politiska förhållandena i riksdagen (partiernas mandatställning, allianser 

m.m.) bildas en regering. 
3. Regeringen styr statsförvaltningen. 
4. Statsförvaltningen verkställer regeringens politik gentemot/för folket. 

131 

Karta. Sveriges läns och regionindelning med respektive läns/regions huvudstad. 

I den följande framställningen återges (i tur och ordning) först länets namn, sedan dess 
bokstavsbeteckning (med versaler), därefter dess läge på kartan och sist dess läns- eller 
regionhuvudstad. 

 

 Stockholms län AB. De östligaste delarna av Uppland och Södermanland. 
Länshuvudstad: Stockholm 

 Uppsala län C. Västra och nordöstra Uppland. Länshuvudstad: Uppsala 
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 Södermanlands län D. Öster om Hjälmaren och söder om Mälaren. . Länshuvudstad: 
Nyköping 

 Region Östergötland E. Mellan Vättern och Östersjökusten. Regionhuvudstad: 
Linköping 

 Region Jönköpings län F. Småland syd/sydost om Vättern. Regionhuvudstad: 
Jönköping 

 Region Kronoborg G. Södra/centrala Småland. Regionhuvudstad: Växjö 

 Kalmar län H. Östra Småland och hela Öland. Länshuvudstad: Kalmar 

 Region Gotland I. Hela Gotland. Regionhuvudstad: Visby 

 Blekinge län K. Blekinge. Länshuvudstad: Karlskrona 

 Region Skåne M. Hela Skåne. Regionhuvudstad: Malmö 

 Region Halland N. Hela Halland. Regionhuvudstad: Halmstad  

 Västra Götalandsregionen O. Stort område väster, söder och öster om Vänern (fram 
till Vättern). Regionhuvudstad: Göteborg 

 Värmlands län S. Hela Värmland (norr om Vänern). Länshuvudstad: Karlstad 

 Region Örebro län T. Gränsar till Hjälmaren i öster och Vättern söderut. 
Regionhuvudstad: Örebro 

 Västmanlands län U. Gränsar till Hjälmaren och västra Mälaren i söder och till 
Dalälven i norr. Länshuvudstad: Västerås 

 Dalarnas län W. Hela Dalarna. Länshuvudstad: Falun 

 Region Gävleborg X. Sydöstra Norrland (norr om Dalälven). Regionhuvudstad:  

 Västernorrlands län Y. Östra Norrland. Länshuvudstad: Härnösand 

 Region Jämtland Härjedalen Z. Västra Norrland med de sydligaste delarna av 
fjällvärlden. Regionhuvudstad: Östersund 

 Västerbottens län AC. Norra Norrland från fjällvärlden i väster till norra Bottenhavet 
och södra Bottenviken i öster. Länshuvudstad: 

 Norrbottens län BD. Hela nordligaste Norrland mellan fjällvärlden i väster och Torne 
älv och Bottenviken i öster. Länshuvudstad: Luleå 

131 

Så här överklagar man förvaltningsbeslut 

Flödesschema. (Flödet har delats upp i två numrerade delar i bildbeskrivningen). 

 

Schemat återges: 

 

Flöde 1: 

 Kommunal nämnd eller statlig förvaltning 

 (pil till) 

 Förvaltningsrätten 
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 (pil till) 

 Kammarrätten 

 (pil till) 

 Högsta förvaltningsdomstolen 

 

Flöde 2: 

 Kommunal nämnd eller statlig förvaltning 

 (pil till) 

 Länsstyrelsen 

 (pil till) 

 Förvaltningsrätten 

 (pil till) 

 Kammarrätten 

 (pil till) 

 Högsta förvaltningsdomstolen 

132 

Scen ur reklamfilm. En man som är utklädd "till tablett" håller en gitarr i händerna. 

134 

Foto. Två män klädda i skyddshjälmar undsätter en hund som har hamnat på en liten 
avsats längs en tvärbrant klippvägg. 

136 

Foto. Stort köpcentrum med en jättelik parkeringsplats fylld av bilar. 

I förgrunden står en hög skylt med centrets namn "Center Syd" under McDonald's logotyp. 

138 

Foto. En flicka iförd hjälm rider en vit häst inne i ett ridstall. Hon befinner sig mittför en 
bred dörröppning som vetter ut mot hagmarker med sommargröna lövträd. 

Väggarna i stallet är dekorerade med stora foton av ryttare och hästar. 

139 

Flödesschema. 

1. Väljarna väljer kommunfullmäktige. 
2. Kommunfullmäktige utser i sin tur de personer som skall verka i följande 

kommunala organ: 
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 Kommunstyrelse 

 Barn- och utbildningsnämnd 

 Teknisk nämnd 

 Kultur- och fritidsnämnd 

 Socialnämnd 

 Bygg- och miljönämnd 

140 

Flödesschema. 

1. En ledamot i kommunfullmäktige lämnar en motion om att kommunen borde köpa 
in en bokbuss. Motionen remitteras till … 

2. … kommunstyrelsen som omgående i sin tur remitterar motionen vidare till … 
3. … kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden föreslår inköp av bokbuss och 

skickar skrivelsen till … 
4. … kommunstyrelsen som tar ställning för förslaget och föreslår varifrån pengarna 

ska tas i nästa budget. Förslaget skickas så till … 
5. … kommunfullmäktige som fattar beslut att inköpa en bokbuss till kommunen. 

Beslutet meddelas så kultur- och fritidsnämnden som får ansvar för bokbussen. 

141 

Skämtteckning. I en förskola sitter en skara barn runt ett stort bord. 

Deras lärare (som sitter vid bordets kortände) ler och säger: "I stället för lunch får vi glädja 
oss åt det jättefina kommunala bokslutet!" 

143 

Kommunernas intäkter (577 miljarder kr) och kostnader (568 miljarder) 2014. 

Två cirkeldiagram. 

Intäkter: 

 Övriga intäkter 4,4 % 

 Hyror och arrenden 3,2 % 

 Försäljning av verksamhet 1 % 

 Taxor och avgifter 5,7 % 

 Specialdestinerat statsbidrag 4,1 % 

 Generella statsbidrag 13,9 % 

 Skatteintäkter 67,7 % 
Kostnader: 

 Affärsverksamhet 4,3 % 

 Individ- och familjeomsorg 4,7 % 

 Ekonomiskt bistånd 2,4 % 

 Funktionshindrade 11,4 % 

 Äldreomsorg 19,2 % 
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 Förskola och skolbarnsomsorg 14,6 % 

 Grundskola 16,4 % 

 Gymnasieskola 6,7 % 

 Övrig utbildning 3,8 % 

 Övrigt 16,5 % 

144 

Diagram där x-axeln anger tidsperioden 1950-2050 och y-axeln "Kvot" 0-1,0. 

Diagrammet återges: 

 Försörjningsbördan: Stiger initialt till över 0,7 mellan 1950 och 1960 för att sedan 
ligga kvar kring - eller strax över - denna nivå fram till 2010 då den börjar stiga för 
att från och med 2030 ligga mellan 0,8 och 0,9. 

 Barn- och ungdom: Minskar från över 0,5 år 1960 till 0,4 år 2010 för att sedan ligga 
kvar kring denna nivå. 

 Äldre: Uppvisar en stigande trend från under 0,2 år 1950 till mellan 0,4 och 0,5 år 
2050. 

145 

Foto. En kirurg iförd latexhandskar och mun- och hårskydd riktar en skalpell mot pannan 
på en ung man som ligger på rygg med slutna ögon. 

Flera starka lampor med reflekterande skikt tillhandahåller belysningen. 

150 

Svart-vitt foto. Utsikt över staden Dresden efter bombningarna. 

En skulptur i förgrunden slår ut med armarna i en välkomnande eller välsignande gest mot 
en stadsbebyggelse som är fullständigt lagd i ruiner. 

153 

Europakarta. Samtliga medlemsstater i EU. 

Tidpunkten för de olika medlemsländernas inträde i unionen är utmärkt på kartan som 
återges: 

 1951*: Frankrike, Tyskland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Italien 
(*Tyskland enas först 1990) 

 1973: Irland, Storbritannien och Danmark 

 1981: Grekland 

 1986: Portugal och Spanien 

 1995: Sverige, Finland och Österrike 

 2004: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern och 
Cypern (södra delen av ön). 

 2007: Rumänien och Bulgarien 

 2013: Kroatien 
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 Kandidatländer: Serbien, Montenegro, Albanien, Makedonien och Turkiet 

153 

EU:s institutioner. 

Fyra av institutionerna ingår i ett flödesschema i form av ett kretslopp. 

Bilden återges: 

 Europeiska centralbanken (ECB): Bestämmer om penningpolitiken i EU:s 
valutaunion. 

 Ekonomiska och sociala kommittén: Ger råd 

 Regionkommittén: Ger råd 

 Revisionsrätten: Granskar räkenskaper 

 Domstolen: Tolkar. Avgör tvister 
Kretsloppet återges: 

 Kommissionen som lägger fram förslag, verkställer och övervakar 

 (pil till) 

 Parlamentet som lämnar yttranden och beslutar 

 (pil till) 

 Ministerrådet som beslutar 

 (pil till) 

 Europeiska rådet som drar upp riktlinjer 

 (pil till) 

 Kommissionen som lägger fram förslag, verkställer och övervakar 

 (o.s.v.) 

155 

Cirkeldiagram. EU:s budget (Miljarder euro anges inom parentes). 

 Skydd och förvaltning av naturresurser 38,9 % (372,2) 

 Sammanhållning för jobb och tillväxt 33,9 % (352,1) 

 Konkurrenskraft för jobb och tillväxt 13,1 % (125,6) 

 Administration 6,4 % (61,6) 

 EU som global partner 6,1 % (58,7) 

 Frihet, säkerhet och rättvisa 1,6 % (15,7) 

156 

Foto. Europaparlamentet sitter i bänkrader som är organiserade i sju sektioner som 
tillsammans bildar en "trekvartscirkel" kring en central talarstol som i sin tur står framför 
ett podium. 

Ovanför/bakom podiet sitter en EU-flagga. 
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159 

Foto. Ett öppet landskap. I bakgrunden avtecknar sig fyra "kägelformade" kyltorna som hör 
till kärnkraftverket. 

I förgrunden betar en ko på ett torrt fält. 

159 

Foto. Tre romer står på en gata omgivna av packade kassar och väskor. Två kvinnor är 
klädda i långa kjolar med mönstrade förkläden och sjaletter. En man är iförd skinnjacka och 
svarta jeans. 

Bakom dem skymtar en gul taxibil. 

160 

Blått plastkort som upptill pryds av texten "European Health Insurance Card" och den 
svenska nationsbeteckningen (SE) i mitten av EU:s symbol. 

Nedanför står diverse personuppgifter om kortinnehavaren (namn, adress m.m.). 

163 

Foto. En kvinna klädd i rosa och med rosa sjalett över hjässa går förbi två stora 
fotoaffischer. 

Dessa affischer föreställer en kvinna beslöjad upp till ögonen med EU:s flagga. 

165 

Foto. "Modernistisk" skyskrapa med "uppbruten" fasad som tornar upp sig över den 
kringliggande stadsbebyggelsen. 

166 

Foto. Ett bankkontor vid en stadsgata där en av portarna in till banken är söndersprängd. 

Människor har lagt ett mycket stort antal blombuketter framför den sprängda porten. 

I förgrunden står en kvinna som håller en blombukett bredvid en polisman. 

167 

Stapeldiagram. Procent av BNP (alla angivna sifferuppgifter är ungefärliga). 

 Grekland: 178 

 Italien: 132 

 Portugal: 127 

 Cypern: 107 

 Irland: 106 

 Belgien: 105 

 Spanien: 99 

 Frankrike: 95 

 Österrike: 84 
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 Tyskland: 76 

 Slovenien: 71 

 Malta: 68 

 Nederländerna: 68 

 Finland: 56 

 Slovakien: 54 

 Litauen: 41 

 Lettland: 41 

 Luxemburg: 23 

 Euro 19: 92 

 EU 28: 86 

170 

Foto. Den brittiska drottningen i samspråk med förenade arabemiratens president. 

Drottningen är barhuvad och iförd lång vit klänning, vita handskar och blått ordensband. 
Över skuldrorna bär hon en lång och tung guldkedja. 

Presidenten är klädd i vit fotsid dräkt med mycket breda ärmar och vit huvudduk som hålls 
på plats med ett svart band kring hjässan. 

Bakom dem skymtar en brant tygklädd trappa. 

Drottningen och presidenten ser ut att trivas i varandras sällskap. 

172 

Foto. Alexander Lukashenka sitter ensam bakom ett brett podium. Bakom honom hänger 
en stor ljust mönstrad bonad som upptill pryds av ett riksvapen med sädeskärvar 
draperade i röda och gröna flaggor. 

På ömse sidor om bonaden hänger mörkblå draperier. På ena sidan om podiet står två 
röda och gröna flaggor. 

174 

Foto. Barack Obama och Vladimir Putin skakar hand framför en vit vägg med stuckatur och 
förgyllda dekorationer. 

174 

Flödesschema. Schemat är uppdelat i två flöden i bildbeskrivningen. 

Dessa återges: 

(Flöde 1): 

1. Folket väljer Kongressen (Representanthuset och Senaten) 
2. Kongressen godkänner Högsta Domstolen 

(Flöde 2): 

1. Folket väljer Elektorer 
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2. Elektorerna utser Presidenten. 
3. Presidenten utser i sin tur Högsta Domstolens medlemmar och Regeringen. 

175 

Foto. Två fotbollsspelare tampas om bollen under en match. Den ene är klädd i vitt. Den 
andre i svart och rött. 

177 

Foto. Storbritanniens förre premiärminister David Cameron och Frankrikes förre president 
François Hollande skakar hand. 

I bakgrunden hänger ländernas flaggor framför en stor öppen spis. 

178 

Schematisk bild och flödesdiagram. Bilden omfattar två delar (som är numrerade i 
bildbeskrivningen). 

1. Parlamentarism. 

 Statschefen är inte politiskt ansvarig. 

 Folket i delstaten väljer parlamentet som i sin tur utser regeringen. 

2. Presidentstyre. 

 Folket väljer dels en folkrepresentation, dels en statschef. Statschefen utser i sin tur 
regeringen. 

179 

Två foton av de två politiska motståndarna i talarstolen. 

Till vänster. Narendra Modi är en vitskäggig man med glasögon.  

Han är iförd en slags sandfärgad rock som är knäppt upp till halsen. 

Framsidan på talarstolen där han står pryds av två bilder: En spänd pilbåge ovanför en 
stiliserad lotusblomma (den senare är partiets symbol). 

Till höger: Rahul Gandhi är betydligt yngre än sin politiske motståndare. Han har kort ansat 
skägg och är klädd i vit skjorta utan slips. 

Talarstolen han står i pryds av en indisk flagga där det centrala hjulet har bytts ut mot en 
uppsträckt hand. 

183 

Foto. De tre omtalade politikerna sitter sida vid sida i ett offentligt sammanhang. 

184 

Tidskriftsomslag för Time Magazine. Under ett foto där Monica Lewinsky och USA:s 
dåvarande president Bill Clinton står bredvid varandra står det: 

"Monica and Bill. The sordid tale that imperils the President". 
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186 

Foto. Högt vitt flervåningshus med kolonnprydd fasad. 

En hög järngrind i förgrunden bär en skylt i form av det svenska riksvapnet omgivet av 
texten: "Högsta domstolen". 

188 

Från brott till straff 

Flödesschema. 

Schemat återges: 

Ett brott blir känt av polisen - vilket kan leda till ett av följande två alternativ: 

 Böter (ordningsbot) skrivs ut direkt 

 En förundersökning görs - i det senare fallet blir en person misstänkt 
Är den misstänkte under 15 år tar socialnämnden över - om den misstänkte däremot är 
över 15 år prövar en åklagare om vederbörande ska åtalas. 

Åklagaren har i sistnämnda fall följande tre alternativ: 

 Det blir inget åtal (åtalsunderlåtelse) 

 Böter (strafföreläggande skrivs ut) 

 Åtal väcks 
Om åtal väcks tar domstolen ställning till skuldfrågan och bestämmer någon av följande 
påföljder (om den nu inte istället frikänner): 

Böter 

Villkorlig dom 

Villkorlig dom med samhällstjänst utan övervakning (Frivård) 

Skyddstillsyn - som kan utformas på följande fyra sätt (som alla utgör former av frivård): 

 Den dömde ställs under övervakning 

 Samhällstjänst med övervakning 

 Kontraktsvård 

 Intensivövervakning med elektronisk kontroll 
Fängelse - som kan innebära något av följande tre alternativ: 

 Kontraktsvård (frivård). 

 Intensivövervakning med elektronisk kontroll (frivård) 

 Den dömde sätts i fängelse 
Andra påföljder från domstolen: 

 Annat, t.ex. sluten ungdomsvård 

 Påföljdseftergift 

 Frikännande 
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189 

Schematisk modeller över domstolsväsendet. Modellerna återges nerifrån och upp 
(numreringen är tillagd i bildbeskrivningen): 

1. Allmänna domstolar 

 Tingsrätter 

 Hovrätter 

 Högsta domstolen 
2. Förvaltningsdomstolar 

 Förvaltningsrätter 

 Kammarrätter 

 Högsta förvaltningsdomstolen 

191 

Cirkeldiagram. 

 Stöldbrott 35 % (58 %) 

 Brott mot person 17 % (12 %) 

 Skadegörelsebrott 13 % (10 %) 

 Bedrägeribrott 12 % (4 %) 

 Narkotikabrott 6 % (3 %) 

 Trafikbrott 5 % (6 %) 

 Övriga brott 10 % (7 %) 

192 

Foto. Två brandsoldater arbetar med att bekämpa den nattliga branden genom att spruta 
vatten på den. 

193 

Brottstrappan 

Schematisk modell utformad som en trappa där varje trappsteg representerar ett år mellan 
åldrarna 10 och 18 år. 

Modellen återges 

 10-12 år: Anpassningssvårigheter 

 12-13 år: Skolk och mobbning 

 12-13 år: Snatterier och gängbildning 

 13-15 år: Skadegörelse 

 15-18 år: Stöldbrott 

 18 år: Våldsbrott - Yrkeskriminalitet, fängelser, slutna anstalter och institutioner 
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196 

Foto. Fem barhuvade motorcyklister avtecknar sig mot en olycksbådande kvällshimmel där 
en röd solnedgångshimmel skymtar mellan tunga blågrå moln. 

De fem sitter sida vid sida på sina motorcyklar med ryggarna vända mot kameran. 

199 

Foto. En polis undersöker en besökare med hjälp av en metalldetektor. 

202 

Foto. En ung kvinna klädd i vit klänning och lång vit brudslöja står bredvid en kostymklädd 
man som arbetar med att byta ett däck på en "Mini" (en brittisk småbil från slutet av 50-
talet som i Sverige även är känd under benämningen "Hundkojan"). 

Taket på bilen i fråga är lastat med ett "berg" av möbler, väskor, klädhängare, höga 
krukväxter och en stor fågelbur med en papegoja. 

205 

Foto. En ung man sitter på en soffa och äter en smörgås. 

Väggen bakom honom är täckt med klottrade bilder och texter och tidningsurklipp. 

Brädgolvet framför honom (där han har ställt ett fyllt glas) är smutsigt och fläckigt. 

I bakgrunden skymtar en svart välfylld sopsäck. 

206 

Bröllopsannons. Bredvid ett foto av två unga kvinnor iförda långa klänningar som håller om 
varandra står följande text: 

Nora och Jenny 

vigdes den 21 augusti 2010 i Pildammsparken. 

Stort tack till familj och vänner för en fantastisk dag. 

209 

Gruppfoto. En glad familj som omfattar fem pojkar, två kvinnor och två män. 

212 

Foto. Tre ungdomar i badkläder - två tjejer och en kille - sitter bredvid varandra med 
ryggarna vända mot kameran. 

En av tjejerna har lagt armen om killen bredvid henne, men han sträcker i sin tur ut armen 
bakom hennes rygg och håller den andra tjejen i handen. 

213 

Foto. En stor kyrkogård som ligger försänkt i senhöstmörker så när som på de många tända 
ljuslyktorna som står vid gravarna. 
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216 

Foto. Hugade spekulanter undersöker kläder bland de många stånden. 

I förgrunden kollar en ung kvinna hur ett par solglasögon klär henne i en spegel. 

219 

Foto. En kille och en tjej arbetar med att sopa på en skolgård. 

220 

Skämtteckning. Två män sitter vid ett bord med ryggarna vända mot betraktaren. 
Framför/nedanför dem brer ett "publikhav" av uppmärksamma ansikten ut sig. 

Den ene mannen säger: "Förändringstrycket tvingar oss att göra vissa omprioriteringar i 
vårt humankapital..." 

Den andre mannen (som sitter vid en tombola): "... och den som får behålla jobbet heter 
..." 

221 

Svart-vitt foto. En stor folkmassa med "finklädda" män och kvinnor står och sitter mellan 
de glesa trädstammarna i Liljansskogen. 

223 

Två strejkvakter utanför grindarna till ett pappersbruk som tillhör Billerud. 

De är klädda i gula jackor med reflexband och bär vita band över bröstet med texten 
"Strejkvakt". 

226 

Svart-vitt foto. Framför en mycket liten omålad envåningsstuga med gräsbevuxet sadeltak 
står en man med spade över axeln och tittar rakt mot kameran. 

Han är iförd bredbrättad hatt, kort väst över en randig tröja och långbyxor nedstuckna i 
höga stövlar. 

Bortom honom står en kvinna och håller i en stor skålformad korg. Hon bär vit sjalett, svart 
väst och vit blus över en lång fotsid klänning. 

På ett litet "räcke" framför stuga sitter en pojke med skärmmössa. En tonårsflicka klädd i 
långt ljust förkläde lutar sig mot samma räcke. 

Området bakom stugan är stängslat med trägärdsgårdar (ett slags staket byggda av 
trästörar) 

I bakgrunden skymtar ett skogsbryn med lågvuxna björkar och barrträd. 

226 

Foto. Hyllor fyllda med staplar av jeans i olika utföranden och färger. 
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229 

Svart-vitt foto. En kvinna står och arbetar i ett trångt, "belamrat" och mörkt kök där taket 
är fullt av linor med torkande tvätt. 

Hon har sällskap av två barn: en flicka klädd i pyjamas och ett yngre barn i badrock som 
står på en pall. 

231 

Foto. Barack Obama står och håller tal inför en publik som till största delen består av 
kvinnor i olika åldrar. 

Ett stort anslag i bakgrunden bär texten: 

"Health Insurance Reform Now" 

232 

Foto. En kille med ring i örat och tatuerad hand håller ömt om ett litet barn som har napp i 
munnen. 

233 

Diagram. Utgifter för respektive inkomster från medborgare i åldrarna 0-100 år. 

 0 till 20 år: I åldrarna 0 till 15 år har samhället endast höga omkostnader för 
medborgaren i form av daghem m.m., barnbidrag och grundskola. I åldrarna 15 till 
20 år är omkostnaderna i form av gymnasiestudier fortfarande höga, men 
medborgarna börjar nu även bidra med låga beskattningsbara inkomster 
(sommararbete m.m.) 

 20 till 65 år: Samhället har visserligen omkostnader för medborgarna i form av 
högskolestudier, sjukvård, sjukpenning, försvar, rättsväsende m.m. - men 
inkomsterna i form av direkta och indirekta skatter och sociala avgifter överskrider i 
dessa åldrar med stor marginal utgifterna. 

 65 till 100 år: För dessa åldersgrupper stiger samhällets kostnader i form av 
grundpension, tilläggspension och sjukvård så att de nu till och med överskrider 
omkostnaderna för åldersgruppen 0 till 15 år. Detta utjämnas emellertid på 
inkomstsidan eftersom denna grupp fortfarande (om än i betydligt mindre 
omfattning än tidigare) ger inkomster i form av direkta och indirekta skatter och (i 
mindre utsträckning) sociala avgifter. 

235 

Foto. Emma rättar till en matta i sitt kök samtidigt som hon bär lille Jacob under ena 
armen. 

236 

Diagram. De olika skatternas "brytpunkter" och andel av den totala årsinkomsten (100 %). 

 Grundavdrag: Upp till 18900 kr - Ingen skatt (2015). 
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 Kommunal skatt: Upp till första brytpunkten 443200 kr - Ca 30 % av den totala 
inkomsten (2016). 

 Statlig skatt: Upp till andra brytpunkten 638800 kr - 20 % till av den totala 
inkomsten (2016). 

 Statlig skatt: Över den andra brytpunkten - + 5 % ytterligare av den totala 
inkomsten. 

238 

Foto. En skylt med skolans emblem - en vit grip (ett sagodjur med örnhuvud, vingar och 
lejonkropp) på svart botten. 

238 

Foto. Neonskylt med företagets och sjukhusets namn framför ovanför entrén. 

239 

Foto. Två äldre par går barfota hand i hand längs en sandstrand. 

I bakgrunden avtecknar sig höga berg mot horisonten. 

240 

Pyramid vars nedre två-tredjedelar är indelade i följande tre fält: 

 Inkomstpension (den största delen av pyramiden) 

 Premiepension (den minsta delen) 

 Tjänstepension (näst minsta delen) 

 Pyramidens återstod/topp är inte specificerad 

241 

Foto. En familj som omfattar tre generationer: äldre, medelålders vuxna och barn, är 
samlade i en stor trädgård där flera bruna hönor går och pickar. 

I förgrunden sitter en flicka och en kvinna på marken och mumsar på äpplen. Runt omkring 
dem ligger fler äpplen på marken. 

I bakgrunden skymtar ett vitmålat tvåvåningshus. Längre bort tornar låga skogklädda berg 
upp sig. 

242 

Två stapeldiagram.  

Första diagrammet: 

Utgifter för social välfärd i EU 2012 (som för "EU 28" ligger på 29 % av BNP). 

EU-länderna i diagrammet kan delas in i följande tre grupper: 

 

14 till 22 % av BNP: 
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 Lettland 14 

 Estland 15 

 Rumänien 15,5 

 Litauen 17 

 Bulgarien 17,5 

 Polen 18 

 Slovakien 18 

 Malta 19,9 

 Tjeckien 21 

 Kroatien 21,5 

 Ungern 22 
 

23 till 29,5 % av BNP: 

 Cypern 23 

 Luxemburg 23 

 Island 24,9 

 Slovenien 25,1 

 Spanien 26 

 Portugal 27 

 Storbritannien 28,1 
 

29,5 till 34,5 % av BNP: 

 Tyskland 29,5 

 Italien 30 

 Österrike 30 

 Belgien 31 

 Sverige 31,5 

 Finland 32 

 Grekland 32 

 Irland 32,5 

 Nederländerna 33,5 

 Frankrike 34 

 Danmark 34,5 
 

Andra diagrammet: 

Utgifter för äldrevård 2008 (som för "EU 27" ligger kring 0,4 % av BNP). 

EU-länderna i diagrammet kan delas in i följande tre grupper (angivna uppgifter är 
ungefärliga): 
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0 till 0,2 % av BNP: 

 Rumänien 0 

 Bulgarien 0 

 Belgien 0 

 Cypern 0 

 Luxemburg <0,1 

 Estland 0,1 

 Grekland >0,1 

 Italien <0,2 

 Tyskland 0,2 
 

>0,2 till 0,5 av BNP: 

 Slovenien >0,2 

 Lettland <0,3 

 Polen 0,3 

 Portugal >0,3 

 Irland <0,4 

 Ungern 0,4 

 Slovakien 0,4 

 Frankrike 0,4 

 Litauen >0,4 

 Spanien <0,5 

 Malta 0,5 
 

0,6 till 2,5 % av BNP: 

 Tjeckien 0,6 

 Storbritannien 0,7 

 Finland 0,8 

 Nederländerna 0,9 

 Österrike 1 

 Danmark 1,8 

 Sverige 2,5 

244 

Foto. En börsmäklare som river sig i håret talar i telefon. 

Bakom/ovanför honom skymtar en kurva som visar en nedåtgående trend. 
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246 

Foto taget snett uppifrån. En bred gata där trafiken kommer in från alla håll i en kaotisk 
blandning av fotgängare, cyklister tuc tucs (ett slags små trehjuliga övertäckta taxifordon), 
oxdragna vagnar, cykeldroskor, motorcyklar, personbilar och en "skrotmogen" lastbil. 

248 

Foto. En affär där varorna säljs över disk. En lång kö av kunder slingrar mot kassan - men 
hyllorna bakom disken är dessvärre nästan tomma. 

251 

Det ekonomiska kretsloppet i en sluten ekonomi, där utlandet inte finns med 

Flödesschema som omfattar hushållen, den offentliga sektorn, företagen samt 
kreditinstituten. 

Schemat återges på följande sätt: 

 Den offentliga sektorn förser hushållen med pengar i form av löneutbetalningar och 
transfereringar och drar in pengar från hushållen i form av skatter. 

 Företagen betalar ut löner till hushållen och får betalt av hushållen för varor och 
tjänster. 

 Kreditinstituten förser hushållen med pengar i form av räntor och lån och drar in 
pengar från hushållen i form av räntor och sparande. 

253 

Affärsvärldens generalindex. Kurvdiagram som omfattar perioden 1982 till 2016.  

Kurvan visar en stigande trend under hela den aktuella perioden (från <10 år 1982 till >450 
år 2016. 

Kurvan utmärks av tre markerade "pikar" (åren 2000 (<400), 2008 (ca 4010) och 2015 
(<550). De två första av dess pikar följs av branta "dippar" till ca 130 (år 2002) och ca 170 
(år 2009). 

254 

Schematisk modell. Olika aktörers förhållande till varu- och tjänstemarknaden. 

Modellen återges: 

 Hushållen efterfrågar varor och tjänster 

 Den offentliga sektorn efterfrågar likaledes varor och tjänster 

 Företagen både utbjuder och efterfrågar varor och tjänster 

 Kreditinstituten tillhandahåller krediter 

255 

Efterfrågad mängd jordgubbar vid olika pris. 

Diagram där x-axeln anger Mängd (M) (1000-tal liter) och y-axeln Pris (P) (kr/liter) 
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En diagonal kurva (E) visar hur efterfrågan sjunker med stigande pris. 

Således ligger efterfrågan på 3000 liter när priset är 10 kr/litern medan den sjunker till 
1000 liter när priset istället ligger på 30 kr/litern. 

256 

Utbjuden mängd jordgubbar vid olika pris. 

Samma diagram som i den föregående bilden (sidan 255), men, med den skillnaden att 
kurvan nu istället för efterfrågan visa utbud (U). 

Den likaledes diagonala utbudskurvan anger hur utbudet/mängden ökar med stigande pris. 

Således är utbudet lågt (1000 liter jordgubbar) när jordgubbarna kostar 10 kr litern, men 
stiger med ökande pris så att det "landar" på 3000 liter när jordgubbarna kostar 30 kr 
litern. 

256 

Samma diagram över jordgubbspriser som redan återgivits. 

Här omfattar emellertid diagrammet kurvorna för såväl efterfrågan som utbud. 

Den punkt där de två diagonala kurvorna korsar varandra så att de bildar ett kryss utgör 
jämviktspriset (20 kr/litern vid mängden 2000 liter) 

257 

Samma diagram som i det föregående exemplet - men med den skillnaden att 
jämviktsläget/jämviktspriset mellan efterfrågekurvan (E1) och utbudskurvan (U) förskjuts 
från koordinaterna P1/M1) genom att en ny efterfrågekurva (E2) (som innebär 
förändring/ökning av efterfrågan) läggs till i diagrammet. 

Detta nya högre jämviktspris (E2) betecknas med koordinaterna P2/M2 

257 

Samma typ av diagram som i det föregående exemplet. Här läggs emellertid en "ny" 
utbudskurva (M2) - som betecknar ökad produktion/mängd - till diagrammet. Detta leder 
till att jämviktspriset sänks. 

257 

Foto. Förpackningar med jordgubbar som kostar 20 kr litern. 

258 

Foto. Några mindre örlogsfartyg stävar in mot Stockholm. 

260 

Foto. Champagneflaskor omknutna med blågula band. 

261 

Foto. Ett par med en stor shoppingvagn kommer ut från ICA Kvantum. 
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263 

Utbuds- och efterfrågediagram. Enligt diagrammet uppstår bostadspriset därför att 
hyreskostnaderna hålls nere genom hyresregleringen. Detta får till följd att efterfrågan på 
bostäder är (och förblir) större än tillgången. 

Priset/hyran som betalas ligger under det i diagrammet angivna jämviktspriset. 

264 

Diagram där x-axeln anger tidsperioden 1950 till 2015 och y-axeln fasta priser (2015). 

Diagrammet visar en i stort sett ostörd stigande trend från 100000 år 1950 till ca 425000 år 
2015. Endast ett par mindre "hack" i slutet av 90-talet och i slutet av 2000-talets första 
decennium avviker från trenden. 

265 

Foto taget snett uppifrån. En jättelik "kåkstad" där bebyggelsen består av enkla skjul 
uppförda av disparata brädor täckta av lika disparata bitar av mer eller mindre rostig 
korrugerad plåt. 

I förgrunden skymtar en liten affär där mattor och klädesplagg hänger ute till försäljning. 

Långt borta tornar moderna skyskrapor upp sig mot horisonten. 

268 

Foto. En man arbetar med att såga ut profiler till dalahästar. 

Han sitter vid den stora bandsågen iförd blå arbetskläder, skärmmössa och hörselskydd. 

Runt honom står höga staplar av brädor. 

271 

Foto. Tre industrirobotar arbetar med att tillverka en personbil. 

272 

Konjunkturcykel med uppåtgående trend 

Diagram som visar produktion över tid. 

Att stadigt stigande produktion utgör trenden återges med en diagonal linje. 

Hög- och lågkonjunkturer återges i sin tur med en kurva som slingrar sig upp och ned kring 
trenden så att den än befinner sig ovanför den (högkonjunktur), än under den 
(lågkonjunktur). 

273 

Kurvdiagram med en kurva. Årlig procentuell förändring av BNP 1920–2015 på en skala 
från -10 till 15. 

Kurvan har ett ytterst "taggigt" utseende med ständiga tvära övergångar mellan "pikar" 
och "dalar". 
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De djupaste dalarna/recessionerna inträffar i 20-talets början (-8), 30-talets första hälft (-3) 
1940 (-9) och 2009 (-5). 

De högsta pikarna inträffar under första hälften av 20-talet (11) och andra hälften av 1940-
talet (12) 

Fram till och med 1970-talet fluktuerar kurvan för det mesta mellan 2 och 7. 

Från 80-talet och fram till 2015 fluktuerar den däremot (ungefär) mellan 0 och 4. 

274 

Foto. Två händer håller om en stor hög med tjocka sedelbuntar som ligger på ett bord. En 
lös sedel bär den amerikanske 1700-talspolitikern Benjamin Franklins porträtt. 

275 

Utbuds- och prisdiagram med två utbudskurvor U1 och U2. Enligt diagrammet sjunker 
priset på pengar (penningvärdet) om penningmängden ökar (det trycks mer pengar). 

276 

Kurvdiagram. Inflationen i Sverige 1980-2015 (angivet i procent på en skala från -2,5 till 
15,0). 

Enligt diagrammet sjunker inflationen under 1980-talet från 15 % år 1980 till 3,5 % år 1987. 

Därefter stiger den på nytt för att år 1991 tangera 12,5 %. 

Under resten av 90-talet inträder en sjunkande trend vilket leder till att inflationen vid 
decenniet slut ligger på (ungefär) -1. 

Kring millennieskiftet och det följande decenniet fluktuerar inflationen mellan (som högst) 
5,0 % och (som lägst) ca -2 %. 

Efter 2012 stabiliseras dock inflationen kring 0-strecket. 

278 

Foto. En man och en kvinna demonstrerar utanför en stadsport. 

De håller i röda flaggor och skyltar med texter som: "Arbetslös. Nej tack!", "Inhyrd, 
företagets kanonmat" och "Fast personal är inte till salu". 

279 

Foto. Turister i en personbil beskådar en stor älgtjur som passerar dem på bara några 
meters avstånd. 

I bakgrunden växer tät granskog. 

280 

Foto. Magdalena Andersson går längs Drottninggatan med en tjock pappersbunt 
hopbunden med blågula band. 

Finansministern är omgiven av ett antal säkerhetsvakter och uniformerade poliser. 
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281 

Kurvdiagram med "tvådelad" kurva. Arbetslösheten i Sverige 1960–2015. Arbetslösa i 
procent av arbetskraften. Arbetskraften utgörs av sysselsatta och arbetslösa. 

Enligt diagrammet uppvisar arbetslösheten en långsamt stigande trend från mellan 1 och 2 
% i början på 60-talet till 4 % i början på 80-talet. 

Efter 1984 sjunker sedan arbetslösheten ned till 2 % vid decenniets slut för att efter 1990 
stiga tvärbrant till 9,3 %. 

Efter 1998 sjunker sedan arbetslösheten snabbt för att i början av 2000-talet ligga kring 4,5 
%. Mot mitten av 2000-talet stiger arbetslösheten på nytt till 6 % för att sedan åter (enligt 
den "gamla" kurvan) sjunka till 4,5 % 2008. 

Enligt den "nya" kurvan (som delvis överlappar den gamla) ligger emellertid arbetslösheten 
år 2005 strax under 8 % för att år 2008 ha sjunkit till något över 6 %. 

Efter en ökning till nästan 9 % kring 2010 inträder sedan en stabilisering av arbetslösheten 
vid 8 %. 

283 

Foto. Två skyltar utanför en stormarknad annonserar efter 400-euro-arbetare för 
extraarbete under julmarknaden. 

284 

Flödesdiagram i form av följande kretslopp: 

Riksbanken lånar ut pengar till banker och får i gengäld värdepapper som säkerhet av 
samma banker. 

285 

Flödesdiagram. Flödet har i bildbeskrivningen delats upp i flera numrerade flöden då det 
omfattar ett antal förgreningar. 

Diagrammet återges: 

Flöde 1: 

1. Högkonjunktur med risk för inflation 
2. Riksbanken höjer reporäntan 
3. Bankernas korta räntor stiger 
4. Hushåll med rörliga lån, t.ex. bostadslån, får högre räntekostnader 
5. Hushållen måste minska sin konsumtion (Inflationstrycket minskar) 
6. Den ekonomiska tillväxten dämpas 
7. Viljan att nyanställa minskar Arbetslösheten ökar. Löneökningen dämpas 
8. Inflationstrycket minskar 

Flöde 2: 

1. Högkonjunktur med risk för inflation 
2. Riksbanken höjer reporäntan 
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3. Bankernas korta räntor stiger 
4. Det blir dyrare för företagen att låna pengar 
5. Investeringsviljan hos företagen minskar (Inflationstrycket minskar) 
6. Den ekonomiska tillväxten dämpas 
7. Viljan att nyanställa minskar Arbetslösheten ökar. Löneökningen dämpas 
8. Inflationstrycket minskar 

286 

Kurvdiagram. Reporäntans utveckling 1994-april 2016 (angivet i procent på en skala från -2 
till 10). 

Från 1996 till den aktuella periodens slut uppvisar reporäntans utveckling en sjunkande 
trend (från 9 % år 1996 till -0,5 % år 2016). 

Undantagen utgörs av åren 2008 då den steg till nästan 5 % följt av en hastig nedgång till 
nästan 0 % år 2009. 

287 

Sveriges devalveringar 1976–82. Stapeldiagram i form av en stegvis nedklippt 100-
kronorssedel (med profilen av en man med blont bockskägg och mustascher som bär hög 
vit spetskrage). 

Diagrammet återges: 

 Före oktober 1976 - 100:00 (värde) 

 Oktober 1976 - devalvering med 3 % till 97:00 (av det föregående värdet) 

 April 1977 - 6 % till 91:18 

 Augusti 1977 - 10 % till 87:06  

 September 1981 - 10 % till 74:86 

 Oktober 1982 - 16 % till 62:04 

288 

Devalveringens onda cirkel 

Flödesschema i form av ett kretslopp. 

Kretsloppet återges: 

1. Landet devalverar 
2. Importen blir dyrare 
3. Inflation 
4. Exporten minskar 
5. Landet devalverar (ånyo) 

290 

Två foton. 

Till vänster: Kor och får går och betar på en grön äng som sluttar ned mot en stor insjö 
omgiven av skogklädda höjder. 
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Till höger: Människor som trängs kring uteserveringar i innerstadsmiljö. 

291 

Valaffisch i form av foto. En ung man klädd i kostym och slips sitter i en öppen sportbil med 
en dalmatinerhund bredvid sig. 

Texten lyder: "Jag röstar på socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges 
ekonomi!" 

293 

Foto. Bengt Dennis talar framför en mikrofon. 

294 

Kurvdiagram. Budgetutvecklingen 1980–2017 (prognos efter 2015) Den offentliga sektorns 
finansiella sparande, procent av BNP på en skala från -16 till 6. 

Diagrammet återges: 

Från 1980 till 1990 steg statens inkomster från -5 % till 4 %. 

Därefter faller inkomsterna brant till -11 % år 1993. 

Under resten av 1900-talet inträder en stark återhämtning som kulminerar år 2000 med 
nästan 4 %. Efter fluktuationer mellan 4 % och <2 % under 2000-talets första decennium 
sker en stabilisering i intervallet 0 till -2 %. Denna nivå bibehålls fram till den aktuella 
periodens slut. 

295 

Kurvdiagram. Statsskuldens utveckling 1980–2016 angivet i miljarder kronor på en skala 
från 200 till 1600. 

Diagrammet återges: 

Fram till 1990-talets andra hälft uppvisar statens skuldsättning en nästan oavbrutet 
stigande trend från 200 till 1400 (undantaget utgörs av perioden 1985-1990 då den 
tillfälligt planar ut kring 600). 

Efter 1997 sjunker den och fluktuerar från millennieskiftet fram 2013 i spannet 1100-1300. 
Mot den aktuella periodens slut inträder en ökning till 1400 (år 2015). 

295 

Foto. Ödsligt område med moderna flerfamiljshus. Överallt på husen och i omgivningarna 
sitter skyltar om uthyrning eller försäljning av kommersiella lokaler och bostäder. 

Områdena kring husen består bara av jord och sand - planteringar och gräsmattor saknas 
helt. 

298 

Flygfoto. Ett jättelikt fartyg vars hela däck är täckt av staplade containrar stäver fram över 
ett lugnt hav under molnfri himmel. 
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I bakgrunden skymtar ett mindre liknande fartyg och (på större avstånd) en klippudde. 

299 

Två stapeldiagram. Utvecklingen av varuexport och BNP 1950–2014. Volymen av 
världsexporten av varor och BNP (båda angivna i % på en skala från -15 till 15. 

 

Diagrammen återges: 

 

Exportutveckling och BNP per årtionde: 

Från 1950-talet och fram till 70-talet ligger varuexporten på volymer mellan 7,5 och 8,5 % 
medan BNP under samma period ligger mellan 4,5 och 5,5 %. 

Från och med 70-talet inträder en period då såväl varuexportens volymer som BNP ligger 
på betydligt lägre nivåer (kring 4 % procent för varuexporten och mellan 2 och 3 % BNP). 
Med undantag för decenniet 1990-2000 då världsexporten ligger på 6,5 %, bibehålls dessa 
lägre nivåer ända fram till den aktuella periodens slut (2012). 

 

Världsexporten och BNP år för år 2001-2014: 

År 2001 ligger världsexportens volymer mycket lågt (ca -0,1 %) medan BNP ligger på 2 %. 

Därefter inträder en snabb ökning av världsexporten från 3,5 % år 2002 till nästan 10 % 
2004, medan BNP för samma period ökar från 2 till 4 %. 

Fram till 2008 ligger sedan exporten på höga nivåer (i spannet mellan 6,5 och 8,5 % medan 
BNP ligger kvar kring 4 %. 

År 2008 inträder en markant nedgång med en världsexport på knappt 2,5 % och BNP på 1,3 
%. Detta följs 2009 av ett fullständigt ras med en världsexport på -12 % och BNP på -2,5 %! 

Raset följs påföljande år (2010) av en lika dramatisk uppgång till en exportvolym på 14 % 
och BNP på knappt 4 %! 

2012 till 2014 blir utvecklingen betydligt lugnare med en exportvolym som sjunker från 5 % 
2011 till 2 % för att sedan stiga till (och ligga kvar på) 3 % under resten av den aktuella 
perioden. BNP ligger under samma tid kring 2 % (Ingen uppgift om BNP föreligger för år 
2014). 

301 

Foto. Stora tankerfartyg är dockade vid en jättelik terminal med rör, mekaniska 
anläggningar med roterande hjul på höga "skaft" och smala pontonbryggor. 

Bakgrunden utgörs av ett lugnt hav i skymningsljus och avlägsna elektriskt upplysta 
stränder. 

302 

Foto. Studenter i en stor fullsatt föreläsningssal lyssnar uppmärksamt till en föreläsning. 
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I förgrunden sitter två kvinnliga studenter som har anteckningsblock och vattenflaskor 
framför sig. 

304 

Foto. En man krossar drivor av CD- och DVD-skivor genom att köra över dem med en 
vägvält. I bakgrunden skymtar palmkantade gator och moderna höghus. 

306 

Foto taget med "fiskögeobjektiv". Två män fyller på en stor behållare som redan är full 
med blå druvklasar. 

De är båda lätt klädda och bär hattar som skydd mot solen. 

I bakgrunden skymtar fält med långa rader av vinplantor. 

308 

Foto. En liten damm med grumligt vatten omgiven av leriga stränder med ytterst lite 
växtlighet. 

I förgrunden bär en flicka som är på väg från dammen en gul plastdunk på huvudet. 

Hon är iförd ett stort halsband med klara färger och lång kortärmad tröja som är tvärrandig 
i svart och grått över en rosa kjol med volanger. 

Längre bort är en annan kvinna som är klädd på samma sätt på väg från vattenhålet med 
en likadan vattendunk. 

Vid horisonten skymtar höga berg i ett blått dis. 

311 

Foto. Två pojkar i de tidiga tonåren sitter på säckar med livsmedel. 

Bortom dem arbetar några män med att stapla likadana säckar. 

En stor blå skylt bär text skriven med arabiska skrivtecken och engelska intill ett emblem 
med majskolvar och sädesax intill förkortningen WFP. 

Den engelska texten lyder: United Nations World Food Programme. 

312 

Foto. Ett stort demonstrationståg drar fram längs en bred stadsgata. 

Bland röda och rödsvarta flaggor och plakat mot G7 och TTIP bärs en jättelik uppblåst vit 
figur i form av en grinande dödskalle med ett G7 i pannan och långa vita bläckfiskarmar 
som sträcker sig åt alla håll. 

I förgrunden går ett stort antal svartklädda ungdomar på rad längs demonstrationen. 
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313 

Märke som består av två dropp- eller lövformade "skepnader" på svart botten som 
tillsammans antyder en cirkel (den övre, blå skepnaden innehåller dessutom en svart 
cirkelpunkt). 

Texten under bilden lyder: Fairtrade, Rättvisemärkt. 

314 

Foto. En motorsåg och en gammaldags handsåg står tillsammans på en hög med stockar i 
skogen. 

316 

Foto. En tungt beväpnad soldat med camouflageuniform och skottsäker väst står bredvid 
en liten naken pojke. 

I bakgrunden skymtar en folkmassa på en skräpig gata. 

318 

Foto. En karta är målad på en bit pipeline som ligger uppallad på bockar. En gaslednings 
sträckning är utmärkt på kartan som dessutom är övermålad med stora kyrilliska 
bokstäver. 

Bredvid sistnämnda objekt står en man med genomskinlig regnrock som leder en cykel 
medan han håller en lie i ena handen. 

320 

Foto. En hög betongmur som upptill är krönt med taggtråd och nedtill täckt av klotter löper 
utmed en slingrande gata. 

En bepansrad terrängbil passerar två pojkar som sparkar boll vid vägkanten. 

I bakgrunden (på andra sidan muren) tornar en minaret upp sig mot himlen. 

321 

Foto. Ban Ki-moon skakar hand med Xi Jinping. 

322 

Schematisk modell. FN:s olika centrala organ. 

Generalförsamlingen (återgiven som en stor central cirkel) är omgiven av följande andra 
organ: 

 Ekonomiska och sociala rådet 

 Förvaltarskapsrådet 

 Internationella domstolen 

 Säkerhetsrådet 

 Sekretariatet 
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324 

Foto. Kustbevakningsfartyg med namnet Almergheb. 

En stor skara människor står på fartygets däck och överbyggnad. 

326 

Foto. De rökomgivna ruinerna efter tvillingtornen avtecknar sig mot himlen som 
blottställda revben. 

I bakgrunden skymtar en annan (oskadd) skyskrapa. 

328 

Europakarta. 

Följande är utmärkt på kartan: 

 Natomedlemmar i Europa: Portugal, Spanien, Malta, Italien, Slovenien, 
Montenegro, Frankrike, Luxemburg, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, 
Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Kroatien, Montenegro, Rumänien, 
Bulgarien, Makedonien, Grekland, Turkiet, Island, Norge, Danmark, Estland, 
Lettland, Litauen. 

 Stater utanför Nato anslutna till Partnership for Peace: Irland, Sverige, Finland, 
Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien, Schweiz, Österrike, 
Serbien, Bosnien Hercegovina, Makedonien. 

328 

Reklamfoto. Till vänster går en jeansklädd mannekäng längs en röd "catwalk". 

Till höger står följande slogan på jeanstyg (under företaget Levi's logotyp): It's Time to 
Detox. 

330 

Foto. Tungt utrustade amerikanska soldater rycker fram till fots genom en sandöken. 

Bortom dem avtecknar sig silhuetterna av en kolonn med militärfordon. 

331 

Huntingtons tes om civilisationer i den globala politiken. Allianser under utveckling. 

Schematisk modell. Olika civilisationers relationer/konflikter med varandra. 

 

Västvärlden 

 Mer konfliktfylld relation med de muslimska och konfucianska civilisationerna 

 Konfliktfyllda relationer med de japanska, slavisk ortodoxa och hinduiska 
civilisationerna 

 Mindre konfliktfyllda relationer med de latinamerikanska och afrikanska 
civilisationerna 
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Slaviskortodox civilisation 

 Mer konfliktfyllda relationer med de japanska och muslimska civilisationerna 

 Konfliktfyllda relationer med västvärlden och den konfucianska civilisationen 

 Mindre konfliktfyllda relationer med den hinduiska civilisationen 
 

Latinamerikansk civilisation  

 Mindre konfliktfyllda relationer med västvärlden 
 

Muslimsk civilisation 

 Mer konfliktfyllda relationer med västvärlden och de slaviskortodoxa, afrikanska 
och hinduiska civilisationerna 

 Konfliktfyllda relationer med den konfucianska civilisationen 
 

Konfuciansk civilisation 

 Mer konfliktfyllda relationer med västvärlden och den hinduiska civilisationen 

 Konfliktfyllda relationer med de slaviskortodoxa och muslimska civilisationerna 

 Mindre konfliktfyllda relationer med den japanska civilisationen 
 

Japansk civilisation 

 Mer konfliktfyllda relationer med den slaviskortodoxa civilisationen 

 Konfliktfyllda relationer med västvärlden 

 Mindre konfliktfyllda relationer med den konfucianska civilisationen 
 

Afrikansk civilisation 

 Mer konfliktfyllda relationer med den muslimska civilisationen  

 Mindre konfliktfyllda relationer med västvärlden 

333 

Foto. En kvinna med vit slöja som bär en plastkasse i ena handen går genom ett område 
där allt som är kvar är urblåsta ruiner och högar av bråte. 

335 

Foto. En äldre kvinna sitter framför en TV där den före detta serbnationalistiske ledaren 
Radovan Karadžić framträder i samband med kungörandet av domen mot honom. 

337 

Svart-vitt foto. Några soldater springer till en luftvärnskanon. 

Det är vinter och marken är täckt av djup snö. 
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339 

Foto. I förgrunden sitter tungt rustade soldater med hjälmar, skottsäkra västar och 
flytvästar på ett krigsfartyg som för svensk flagg. 

Längre bort ligger ett större marinfartyg som har en helikopterplatta (med helikopter) på 
akterdäcket. 

341 

Foto. Ett led med unga kvinnor marscherar på rad samtidigt som de balanserar travade 
stora skålar på huvudet. 

Alla kvinnorna är likadant klädda i vita kortärmade t-shirts med en kartbild av landet i 
flaggans färger över bröstet, långa grönmönstrade sjalar över högra axeln och dito långa 
kjolar. 

342 

Karta. Länderna utmed (eller nära) Adriatiska havets kust som tidigare hörde till 
Jugoslavien. 

Dessa länder omfattar (från norr till söder): Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, 
Serbien, Montenegro, Kosovo samt Makedonien. 

(Serbien och Montenegro återges på kartan felaktigt som en stadsbildning under namnet 
"Jugoslavien"). 

Angränsande länder är Österrike, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Albanien och Grekland. 

342 

Foto. Två brittiska soldater står bredvid en bandvagn och studerar en karta. 

Det råder vinterförhållanden och marken är snötäckt. 

343 

Foto. I förgrunden tar en kvinna och hennes barn skydd bakom en plåtdörr. 

Längre bort går några soldater längs gatan. 

344 

Foto. Sex kvinnor arbetar med att gräva en terrass med hjälp av hackor. 

De är alla klädda i långa kjolar med mönster och starka färger och bär klutar virade kring 
huvudet. 

Bortom dem skymtar en fantastisk utsikt över en stor sjö med öar och gröna berg under 
tunga regnmoln. 


	Reflex Plus Samhällskunskap för gymnasieskolan Läraranvisning Textview
	Läraranvisningens innehåll
	Återkoppling och synpunkter
	Läraranvisning
	Innehåll
	Generella förändringar av boken
	Sidspecifika förändringar
	13-14
	75-77
	91-93
	145-148
	155-157
	159-161
	181-182
	193-194
	233-234
	237-239
	259-261
	271-272
	282-283
	301-303
	339-340

	Till läsaren
	Pedagogiska tips
	Bildbeskrivningar
	1
	1
	10
	12
	15
	17
	19
	19
	20
	22
	24
	25
	27
	27
	29
	31
	32
	34
	35
	38
	39
	40
	43
	45
	46
	48
	50
	52
	55
	56
	57
	59
	60
	62
	62
	62
	63
	63
	64
	64
	65
	65
	67
	68
	70
	71
	72
	75
	78
	78
	80
	83
	85
	87
	88
	90
	91
	94
	96
	98
	99
	100
	101
	102
	104
	108
	108
	109
	110
	111
	113
	115
	118
	119
	122
	127
	128
	130
	131
	131
	132
	134
	136
	138
	139
	140
	141
	143
	144
	145
	150
	153
	153
	155
	156
	159
	159
	160
	163
	165
	166
	167
	170
	172
	174
	174
	175
	177
	178
	179
	183
	184
	186
	188
	189
	191
	192
	193
	196
	199
	202
	205
	206
	209
	212
	213
	216
	219
	220
	221
	223
	226
	226
	229
	231
	232
	233
	235
	236
	238
	238
	239
	240
	241
	242
	244
	246
	248
	251
	253
	254
	255
	256
	256
	257
	257
	257
	258
	260
	261
	263
	264
	265
	268
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	278
	279
	280
	281
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	290
	291
	293
	294
	295
	295
	298
	299
	301
	302
	304
	306
	308
	311
	312
	313
	314
	316
	318
	320
	321
	322
	324
	326
	328
	328
	330
	331
	333
	335
	337
	339
	341
	342
	342
	343
	344





