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Ytterligare material inom de samhällsorienterade ämnena samt litteratur i anslutning till 
temaområden tillkommer för respektive delkurs i enlighet med lärarens anvisningar. Detta 
omfattar totalt c:a 400 sidor, i detta sidantal ingår aktuellt webbpublicerat material. 


