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har introducerat studenterna i nya sätt att tänka och se, att kritiskt analysera och 
ifrågasätta värderingar vilket är helt i linje med ovan beskrivna regeringssyfte. 
 
Examensarbetet är en del av studentens yrkesprofilering dvs. kompetensprofil och enligt 
Utbildningsdepartementet (SOU 1999:63) ska studenterna i examensarbetet ”… fördjupa 
de kunskaper de inhämtat under sina studier såväl i det allmänna utbildningsområdet som 
i inriktningen och specialisering” (a.a., s. 134).  Innehåll i det allmänna 
utbildningsområdet bör enligt Propositionen (1999/2000:135) och SOU (1999:63) 
innehålla dels för läraryrket centrala kunskapsområden såsom lärande och undervisning i 
vid mening, dels socialisation, kulturfrågor och samhälle, dels tvärvetenskapliga 
ämnesstudier. Värdegrund, demokrati och yrkesverksamhetens samhällsuppdrag är här ett 
ytterligare kunskapsområde. I utbildningsplanen (Högskolan i Kalmar, 2004) för 
lärarprogrammet innefattar även allmänna utbildningsområdet en fokusering på det 
kommande läraruppdraget i skolan där samband ska visas mellan studier i 
Lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen. Inriktning bör vara ämnesspecifika eller 
tvärvetenskapliga. Inriktningarna ska vara strukturerade på så vis att de behandlar såväl 
undervisningens vad-frågor som betingelser för lärande. Specialiseringarna innebär en 
ytterligare profilering av lärarkompetensen genom att fördjupa eller bredda ett ämne eller 
ett tvärvetenskapligt område samt införa ett nytt perspektiv på inriktningsdelen. 
Specialiseringen kan också innebära breddning utanför tidigare inriktning ( SOU, 
1999:63)  
 
Nedanstående diagram ( Johansson& Svedner, 2001) beskriver, enligt författarna, 
undervisningssituationen och förutsättningar för undervisningssituation. De anser att ”Det 
är inom detta område, med dess rikedom på problem och infallsvinklar, som 
examensarbetet bör röra sig” (a.a, s.13). 
 

          
 
Examensämne kan delas in enligt följande: 
 

• ”Skola och förskola som institution och arbetsplatser 
• Undervisningsprocesser i skola och förskola 
• Lärares och barns/elevers förutsättningar 
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• Undervisning och förskoleverksamhet i ett aktuellt eller historiskt perspektiv” 
(a.a.,s 13) 

 
Bergqvist (a.a.) diskuterar studenters val av problemområde samt vad som behandlas i 
examensarbeten. Det visas att studenternas val av område för examensarbetet inte har 
samband med deras valda ämnesinriktning gällande utbildningen som helhet. Av artikeln 
framkommer vidare att studenternas arbeten kan sorteras in under vad som kallas 
yrkesrelevanta eller praktikorienterade samt att innehållet behandlar olika perspektiv 
vilka kallas praktiker, värdering samt vetenskap. Englund (1995) använder begreppen 
private good respektive public good för att beskriva utbildning vilken prioriterar den 
enskilda individens intressen alternativt det offentligas intressen.  
 
Ovanstående resonemang menar vi kan användas vid analys av studenters val av 
examensämne i examensarbetet. Att som student fördjupa sig inom vald 
kompetensprofilering eller inom allmän lärarkunskap kan beskrivas som utbildning eller 
förberedelse för yrkesfältet och för samhällsuppdraget. Detta kan benämnas public good. 
Studenter väljer dock även att fördjupa sig inom något område som kan betraktas som 
mer privat eller av privat intresse. Detta betecknar vi private good. Även detta kan 
betraktas som en förberedelse för yrkesfältet men kanske inte för yrkesgemenskapen utan 
för privat kunskap inom något speciellt område.  
 
Högskolans i Kalmar utbildningsplan för lärarutbildningen (Högskolan i Kalmar, 2004) 
tar sin utgångspunkt i Högskoleförordningen, SFS 1993:100, gällande examensordning, 
från styrdokumenten för förskolans-, förskoleklassens-, fritidshemmets-, grund- och 
gymnasieskolans styrdokument med flera dokument.  Lärarutbildningen syftar till att vara 
en sammanhållen akademisk yrkesutbildning för lärare verksamma inom ovan beskrivna 
styrdokuments verksamhetsområden. Utbildningen ska dels bygga på vetenskaplig grund 
och vetenskapligt förhållningssätt samt dels på beprövad erfarenhet. Utbildningen 
avslutas under studentens sista termin med ett examensarbete omfattande 10 poäng. 
Examensarbetets innehåll ska behandla lärande, undervisning eller lärarkunskap dvs. det 
kan antingen vara en breddning eller fördjupning av studentens kompetensprofil 
alternativt breddning eller fördjupning inom allmän lärarkunskap. Vidare ska studenten 
visa att hon kan använda sig av olika vetenskapliga teorier och metoder (a.a., Nämnden 
för Lärarutbildning, 2003). Efter att utbildningen avslutats ska den nyexaminerade läraren 
kunna arbeta dels med att förverkliga de mål för skolan vilka skrivs fram i 
styrdokumenten, dels med skolutveckling. Utbildningen ska också ge allmän behörighet 
till forskarutbildning (a.a). 
 
Sammanfattning  
Att avsluta sin yrkesutbildning med ett examensarbete där teori, praktik och vetenskaplig 
metod möts och knyts samman är således dels ett sätt att redovisa och tillämpa vad man 
lärt sig under en utbildning, dels ett tillfälle att ytterligare förbereda sig för sitt 
yrkesutövande. Examensarbetets resultat ska kunna föras tillbaka till arbetet som lärare 
varför valet av examensämne för arbetet bör ha anknytning till det kommande yrket och 
ha ett konkret problem som utgångspunkt. Vad studenter upplever som konkreta problem 
kan ha uppmärksammats dels under VFU och under den teoretiska delen av utbildningen, 
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dels inom kompetensprofilering eller inom allmän lärarkunskap varför valet av 
examensämne varierar. Examensämne kan även väljas utifrån aspekter som går att 
härleda till yrkesfältets nytta och för läraruppdragets nytta men också med utgångspunkt i 
vad som kan beteckna studenters mer privata intressen.  
 
 
3 SYFTE 
 
Övergripande syfte med vår undersökning är att belysa studenters val av ämne inför 
examensarbetet samt hur man kom fram till sitt val. Med utgångspunkt i att 
examensarbetet är ett sätt att ytterligare utveckla sin kompetens och förbereda sig inför 
sin yrkesverksamhet vill vi undersöka vad studenter väljer att skriva om i sitt 
examensarbete. Väljer man att skriva för att bredda eller fördjupa sin 
kompetensprofilering, i allmän lärarkunskap eller för att fördjupa sig i en mer privat 
problemställning?  
 
Syftet preciseras med hjälp av följande frågeställningar. 

• Vad väljer studenterna att skriva om i sitt examensarbete? 
• Hur väcktes studenternas intresse för valet av examensämne? 
• Väljer studenter att bredda alternativt fördjupa sig inom sin kompetensprofil? 
• Väljer studenter att bredda alternativt fördjupa sig inom allmän lärarkunskap? 

 
 
4 METOD 
 
Den studentgrupp vi vände oss till var studerande sista terminen inom den nya 
lärarutbildningen. Totalt 181 studenter stod våren 2004 inför skrivandet av 
examensarbete. Av dessa studenter var det 35 som hade två inriktningar i sin 
kompetensprofil. Handledarorganisationen strukturerades utifrån inhämtad information 
från AU2 och en förfrågan via e-post om val av examensämne inför kommande 
examensarbete. Av 181 studenter har 157 lämnat in val av examensämne. Detta utgör vår 
första datainsamling. Examensämne, d v s vad studenterna väljer att skriva om, kan ses 
som en början i den process som sista terminen ska utmynna i ett skriftligt 
examensarbete. Inför vår rapport har även samtliga handledare kontaktats med önskemål 
om att få examensämne/titel på de handledda studenternas examensarbete.  Detta utgör 
andra delen i vårt arbete med att samla in material för analys. Som ett tredje steg i 
insamlande av data har tio studenter via e-post ombetts att beskriva och motivera sitt val 
av ämne, se bilaga 1. Till detta lades anteckningar från de tio studenternas handledning 
samt innehåll i deras examensarbeten och titlar. Dessa studenter har vi själva handlett.  
 
Avslutningsvis ombads examinatorn att fördela handledargruppens examensarbeten 
enligt public good or private good. 
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Nedanstående tabell visar genomförande av informationsinhämtande. 
 

 1:a steget 2:a steget 3:e steget 4:e steget 
AU2 Examensämne 

utifrån projektplan 
lämnas 

   

Maj 
2004 

Examensämne för 
arbetet lämnas via 
e-post 

   

Nov 
2004 

 Examensämne/titel 
från handledargrupp, 
169 studenter 

  

Jan  
2005 

  Beskrivning och 
motivering av 
ämnesval, 10 studenter 

Uppdelning av 
examensarbeten enligt 
public or private good, 
11 arbeteten 

Tabell 1. Inhämtande av information. 
 
 
4.1 Bearbetning av resultat 
 
Vår analys av insamlat material inleddes med en skattning av ämnesval från första 
datainsamlingen. Först gjordes en individuell skattning. Sedan jämfördes de och 
sammanfördes till en, av oss, gemensam uppfattning. Skattningen bygger på våra 
erfarenheter som lärare i olika kurser och uppfattningar om vad lärarprogrammets olika 
delar kan innehålla samt utbildningens struktur. Detta redovisas med en frekvenstabell 
under rubriken Valda examensämnen. En innehållsbeskrivning av vad de olika 
examensämnena kan innehålla har sedan gjorts vilket redovisas under rubriken 
examensämne. Därefter redovisas, i löpande text, studenters beskrivning av och hur 
intresset väcktes under rubriken Några studenters val av examensämne. 
Resultatredovisningen avslutas med examinatorns fördelning av arbeten inom vad som vi 
betraktar som public good respektive private good. 
 
 
5 RESULTAT 
 
Resultatet av vår undersökning redovisas under fyra rubriker vilka speglar de fyra stegen 
för insamlande av information. 
  
 
5. 1 Valda examensämnen 
 
Nedanstående tabell visar den, av oss, skattade fördelningen av studenternas framskrivna 
ämnesval vilken vi genomförde på insamlat material från vår- respektive höst 2004. Av 
tabellen framgår att fördelningen på de olika kompetensprofilerna och allmän 
lärarkunskap, är relativt jämn.  
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Vad Kompetensprofil Allmän lärarkunskap Kompetensprofil och 

allmän lärarkunskap 
Totalt antal  
valda examensämne 

Maj-
04 

72 61 25 158 

Nov-
04 

61 50 50 161 

Tabell 2. Studenters val. 
 
 
5. 2 Examensämne 
 
Det innehåll som kan synas i formuleringarna av valda examensämnen är övergripande 
olika förhållningssätt i lärarrollen. 
 
Några val av examensämnen behandlar både inre men främst yttre förhållande. Inre 
förhållanden tar upp stress i skolan, betyg, vikarieproblematiken och elevinflytande. 
Angående yttre förhållande förekommer tankar om samverkan, integrering och den 
pedagogiska miljön. Exempel kan vara ”Samverkan förskola - skola”, ”Skolans variation 
av en utemiljö” och ”Utomhuspedagogik i Ur och skur”.   
 
Några val av examensämnen behandlar undervisningsprocesser. Det är främst inom 
ämnena matematik och den tvärvetenskapliga språkutvecklingen samt övergripande 
processer så som lärande, lekens betydelse, samtal, utvecklingssamtal samt normer och 
värderingar. Exempel är ”konflikthantering” ”Livslångt lärande ur lärarperspektiv” 
”Samtalets betydelse för lärande och utveckling” ”Skillnad i pojkars och flickors lek i 
förskolemiljö”, ”Hur kommuniceras matematik” och ”Hur skapas läslust för elever i 
skolan” 
 
Ett antal val av examensämnen ryms inom ett tvärvetenskapligt område nämligen 
specialpedagogik och under begreppet En skola för alla. De behandlar lärares och 
barns/elevers förutsättningar. Det handlar om inställningar och uppfattningar om d v s det 
lärare och barn/elever bär med sig in i en undervisningssituation. Exempel kan vara 
”Lägg dyslexibegreppet på hyllan”, ”Lärares syn på specialpedagogik” ”Aggressiva barns 
beteende”, ”Elevernas mångfald, hur tar lärare tillvara på det i undervisningen”  och ”Hur 
lärare bemöter nya invandrarbarn”. 
 
Att sätta förskole- och skolverksamhet i ett aktuellt eller historiskt perspektiv har i 
mindre grad visats sig i valet av examensämne. Undantag är dock ”Hur har förskolans 
pedagogik närmat sig skolans pedagogik”, ”Från småbarnsskola till förskola” samt ”Den 
dolda läroplanen i dagens klassrum”. 
 
 
5. 3 Några studenters val av examensämne 
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Nedan redovisas resultatet av studenternas beskrivning av val av examensämne och 
motivering till hur de blev intresserade av det. Resultatet bygger på de tio studenter som 
handletts av Ann-Christin och Kristina. 
 
Lärarens omedvetna budskap 
En av studenterna uppmärksammade begreppet ”dold läroplan” under sin första termin 
inom kursen ”Allmänt utbildningsområde 1”. ”Det var när jag läste ”Morgondagens 
lärare som jag fastnade för ””den dolda läroplanen””. Hade aldrig hört talas om det” I 
första delkursen ingick som kurslitteratur ”Morgondagens lärare” skriven av Carlgren och 
Marton. Under studentens läsning av denna bok beskrevs ”Den dolda läroplanen”. Det 
skapade nyfikenhet och funderingar p g a att hon hade inte föreställt sig att detta fenomen 
kunde förekomma i lärares yrkesutövande. Det var något nytt, spännande, ”Är det så här 
det ser ut i dagens klassrum?Var en fråga som kom upp i tankar redan då” 
Funderingarna fanns i bakhuvudet genom olika kurser och blev då och då synligt inom 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Senare när hon började fundera vad hon 
skulle skriva om i sitt examensarbete fanns andra ämnesval men till slut återkom hon till 
sin ursprungliga undran d v s över ”Den dolda läroplanen”. Hennes studentkamrat hade 
funderingar på att skriva om något helt annorlunda, nämligen att möta barns olikheter i 
klassrummet När de startade sin sista termin hamnade båda i samma seminariegrupp. De 
kände varandra sen tidigare, hade gått i samma inriktning (SVMA). Vid spontana samtal 
dem emellan om det kommande examensarbetet kom de fram till att de ville skriva 
tillsammans och studentkamraten blev engagerad i ämnesvalet ”Den dolda läroplanen”. 
 
Barns stressbegrepp  
”Anledningen till att jag valde att skriva om barn och stress var en artikel som jag läste 
som just handlade om detta” 
Studenten ifråga hade ett medvetet ämnesval utifrån sin specialisering, 
”Specialpedagogik” 20p. Under sista delkurs 5p skulle studenterna genomföra en 
litteraturöversikt utifrån ett syfte. Då valde studenten området barn och stress och skrev 
ett paper. Redan under skrivandet bestämde sig studenten för att detta skulle vara 
underlag för att kunna precisera sig och finna en problemformulering till examensarbetet. 
 
Musikämnet i skolan 
Studentens inriktning är ”Skapande skola” och hon har ett eget intresse i musik. 
.”Musiken ligger mig varmt om hjärtat…..och redan under min inriktning ville jag skriva 
om musik då jag gjorde en undersökning om vilken musik skolelever föredrar” Studenten 
har haft sina funderingar, under sin utbildning och när hon har vikarierat, kring 
verksamheten när det gäller musik. Hennes erfarenheter är ”att musiken förekommer 
främst genom samlingar och att man sjunger sånger som man tycker om”. Redan under 
det allmänna utbildningsområde 2 när studenterna skulle formulera ett utkast till en 
forskningsplan bestämde hon sig för att välja detta ämne till sitt examensarbete. Sedan 
när sista terminen började närma sig bytte hon ämne och valde sagans roll i skolan, för att 
slutligen och under de första veckorna på kursen för examensarbete återgå till sitt 
ursprungliga ämnesval nämligen musik i förskolan. ”Personligt intresse och erfarenhet 
gjorde mitt val…..och att få ned på papper det jag redan vet så jag ännu mer motiverat 
kan arbeta mot en medveten musikverksamhet” 
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Vad har lärarna för mål med läxor 
En av studenterna valde tidigt i sin utbildning att skriva om läxor dels p g a sina egna 
erfarenheter som förälder och dels funderingar i samband med innehåll i utbildningen. 
Den andra studenten hade funderingar på ett helt annat ämnesval som var en fördjupning 
av hennes inriktning. Under första tiden inom sista terminen hamnade de i samma 
seminariegrupp och diskuterade sina funderingar kring skrivandet av det kommande 
examensarbetet. ”Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att läxor 
används som en självklar del i skolarbetet, tillsynes utan reflektion”. 
De bestämde de för att skriva examensarbetet tillsammans och ämnesvalet blev läxor. 
”Men vi vill inte ta ställning till för eller emot läxor utan se hur lärares tankar stämmer 
med läroplanen”  
 
Motivation och målsättning i gymnasieskolan 
Studenten har utifrån eget behov sökt kunskap om personlig utveckling för att förbättra 
sitt självförtroende. Genom att söka litteratur vilken behandlar självförtroende har hon så 
kommit i kontakt med texter som behandlar tankesätt, möjligheten att förändra sitt sätt att 
tänka och att ha tydliga mål. Genom sitt examensarbete vill studenten undersöka om och 
hur teorier/tekniker vilka kan hjälpa elever till stärkt självförtroende och att sätta upp 
tydliga mål, används inom skolan. 
 
Tvåspråkighet 
Studenten upplever att hon alltid har varit intresserad av mångkulturalitet samt 
tvåspråkighet och menar att detta kanske beror på att hon själv är tvåspråkig och av en 
annan kultur än svensk. Under VFU har hon märkt att man varken uppmärksammar 
mångkulturalitet eller tvåspråkighet. I framtiden vill hon arbeta på mångkulturella skolor 
menar att detta ämne för examensarbete är det bästa att fördjupa sig inom området.  
 
Den mångkulturella skolan 
Flera orsaker ligger till grund för studentens val. De är dels att hon alltid varit intresserad 
av andra kulturer och samhällen, dels läst kvällskursen Invandrarpedagogik, dels två 
VFU-perioder där hon mött ett stort antal elever från olika länder och kulturer. Hon 
tycker området är spännande och vill gärna arbeta på en mångkulturell skola. 
 
Elevens mångfald – att lära tillsammans med andra 
Ämnet har länge intresserat studenten och är en av anledningarna att hon valde att utbilda 
sig till lärare. Erfarenheter från studentens egen skolgång är att alla barn skulle lära på 
samma vis dvs. som alla andra. Under specialiseringen Språk och kulturmöten mognade 
ett beslut fram vilket innebar mångfaldsbegreppet skulle omfatta alla barn, inte enbart 
den kulturella mångfalden utan all variation. Under utbildningen har med andra ord 
variation och barns lärande samt lärares olika perspektiv kommit att intressera allt mer. 
Detta har lett till att hon genom sitt examensarbete vill lära sig mer om andra sätt, än det 
traditionella, att arbeta. 
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5. 4 Fördelning enligt public good or private good 
 
Vid betygskonferensen ombads examinatorn att fördela alla färdiga examensarbete, i 
handledargruppen, utifrån begreppen public good or private good. Resultatet från 
examinatorns fördelning visas i nedanstående tabell. 
 

 Public good Private good 
Titel  Barns stressbegrepp 

Lärarens omedvetna budskap 
 
                                                             

Den mångkulturella skolan 
Tvåspråkighet 
Några elevers erfarenheter av och syn på deras 
matvanor i år5 
Daglig fysisk aktivitet 

 Vad har lärare för mål med sina läxor? 
  Motorikundervisningens plats i skolan 

Vad har lärare för tankar kring 
utomhuspedagogik? 
Musikämnet i förskolan 
Motivation och målsättning i gymnasieskolan 

Tabell 3. Examinatorns fördelning 
 
Ovanstående tabell visar att endast två examensarbeten betraktas som Public good d v s 
har sin utgångspunkt i yrkesfältets nytta och samhällsuppdraget. Ett examensarbete kan 
betraktas som både public och private good medan resterande har sin utgångspunkt i ett 
mer privat intresse d v s en personlig utveckling.  
 
 
6 DISKUSSION 
 
Av resultatet kan vi se att fördelningen av valda examensämnen är ungefär lika stor inom 
kompetensprofil som inom allmän lärarkunskap. Vi kan således inte bygga ett 
resonemang på att det är studenternas kompetensprofil som ligger till grund för deras 
ämnesval till examensarbetet. Detta tar även Bergqvist (2000) upp i sin artikel där hon 
redovisar att val av område för examensarbete inte har samband med vald 
ämnesinriktning gällande utbildningen som helhet. De ämnesval som placeras inom 
allmän lärarkunskap handlar inte bara om allmändidaktik utan om många delar i lärares 
totala uppdrag. Det vi kan saknar när det gäller läraruppdraget är ämnesval inom 
skolutveckling och värdering. Området att se undervisning och verksamhet i ett aktuellt 
eller historiskt perspektiv vilket beskrivs av Johansson och Svedner (2001) som lämpligt 
för examensämne har inte heller valts i större utsträckning. I beskrivning av ämnesval 
saknas över huvudtaget perspektiv på ämnesvalet. Skönlitteratur i undervisningen skulle t 
ex kunna formuleras med ett kulturhistoriskt perspektiv. 
 
Vid fördelning av valda examensämnen uppmärksammade vi förändringen i antalet 
ämnesval som skattades under både kompetensprofil och allmän lärarkunskap. Här kan, 
under arbetets gång, vår tolkning ha påverkat utfallet. En ytterligare bearbetning kring 
byte av ämnesval från första steget till andra steget hade möjligtvis gett oss mer insyn.  
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Det innehåll som kan synas i formuleringarna av valda examensämnen uttrycker ett 
innehåll som tyder på en yrkesrelevans. Det beskrivs av flera bl a Bergqvist (2000) att 
tanken med examensarbetet är att formulera ett problem relaterat till läraryrket. 
Formuleringarna innehåller också övergripande förhållningssätt vilket är ett framträdande 
innehåll i det allmänna utbildningsområdet.  Ganska framträdande märks dock ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt som kan ingå i både inriktning, specialisering och i 
det allmänna utbildningsområdet. Detta stämmer ganska väl med vad utbildningsplanen ( 
Högskolan i Kalmar, 2004) framskriver att lärarprogrammet ska innefatta d v s en 
fokusering på det kommande läraruppdraget och den framtida yrkesrollen där 
professionen ligger i att vara medveten om sitt förhållningssätt. 
 
Våra egna studenter visar tydligt variationen i hur intresset väckts för examensämnet. 
Intresset hämtas både från teori och praktik vilket nämns både i propositionen 
1999/2000:135 och SOU 1999:63. Däremot kan vi se i deras beskrivningar att det 
stämmer väl överens med examinatorns fördelning mellan public good och private good.  
Detta diskuterar Englund (1995) menande att utbildning kan beskrivas som att prioritera 
den enskildes intressen eller samhällets intressen. Lärarutbildningen är en utbildning med 
uttryckt samhällsuppdrag och borde därmed i vara inriktad mot public good. Vi ser 
däremot i vår handledargrupp att det är övervägande studenternas egenintressen som styr 
ämnesvalet till examensarbetet. Vi anser att det borde vara läraruppdraget som mer styr 
ämnesvalet. 
 
Hur skulle vi kunna förändra ämnesval inför kommande examensarbete till att vara riktat 
mot lärarprofessionen och samhällsuppdraget? Vår vision är att Inriktningar, 
specialiseringar och allmänt utbildningsområde kan utveckla den vetenskapliga grunden 
och synliggöra teorier inom sina ämnesområden. Dessa kan studenter använda som 
utgångspunkt och vetenskaplig teoriram till ämnesval. Det kan öka kvaliteten i ämnesval 
kopplat till yrkesgemenskapen och samhällsuppdraget.   
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          Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Hej! 
Vi som har varit handledare under hösten ska på olika sätt dokumentera kursen 
"Examensarbete". 
Jag och Kristina har valt att dokumentera hur ni kom fram till ert val av uppsatsämne. 
När blev ni intresserade av uppsatsämnet? 
Vad var det som gjorde att ni började fundera på just detta uppsatsämne? 
 
Jag är tacksam om ni kan skriva några rader via e-post till mig under denna vecka. 
Mvh 
Ann-Christin 
 
 
 
Hej! 
Vi som har varit handledare under hösten ska på olika sätt dokumentera kursen 
"Examensarbete". 
Jag och Ann-Christin har valt att dokumentera hur ni kom fram till ert val av uppsatsämne. 
När blev ni intresserade av uppsatsämnet? 
Vad var det som gjorde att ni började fundera på just detta uppsatsämne? 
 
Jag är tacksam om ni kan skriva några rader via e-post till mig under denna vecka. 
Mvh 
Kristina 
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