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Tillkommer cirka 100 sidor obligatorisk valbar litteratur som du förväntas välja själv. Den valbara 
litteraturen ska vara av vetenskaplig karaktär och relevant i förhållande till kursens lärandemål. Använd 
den senaste utgåvan i de fall där du hittar olika upplagor av samma bok! 
 

 


