
Erratalista  
 
Sid 10, tredje raden nedifrån. Referens (Forssten Seiser & Karlefärd, 2014) skall bytas ut mot (Forssten Seiser & Karlefjärd, 2014). Felet har 
uppkommit genom ett stavfel i referenshanteringsprogrammet, vilket lett till att en konsekvent felstavning skett.  
 
I meningen på sid 21, andra stycket sista raderna infogas en kommatering. Meningen ska lyda:  Ibland kan det sammanfalla, men det är då 
en bieffekt och inte huvudsyftet. 
 
Sid 25, tredje stycket, rad 5. Referensen (Flygare et al., 2011) korrigeras till (Skolverket, 2011e). 
 
Sid 26, andra stycket, rad 6. Ordet ”marginalisera” byts ut mot ”marginaliserar”.  Meningen ska lyda: Det är en linje som flera anser 
marginaliserar de yrkesverksamma i skolan genom att skolledare och lärare reduceras till okritiska forskningsanvändare. 
 
Sid 28, sista stycket, första raden. Ordet ”förgivet” byts ut mot ”förgivna”. Mening ska lyda: Begrepp som förbättring och utveckling tas inte 
förgivna utan problematiseras inom CPAR. 
 
Sid 34, andra stycket, första raden. Meningen korrigeras och skall lyda: Kemmis (2006) ser den ovan beskrivna utvecklingen av 
aktionsforskning som att stora delar av dagens studier har blivit inadekvata. 
 
Sid 37, andra stycket, rad 2. Ordet ”skolledareskaps-” korrigeras till ”skolledarskaps-”. Meningen ska lyda: Vad innebär begrepp som 
förändring, utveckling och förbättring inom skolledarskaps- och skolförbättringsforskning? 
 
Sid 37, rad 7 nedifrån. Ordet ”intuition” byts ut mot ”institution”. Meningen ska lyda: Den gemensamma förståelse av begreppet 
skolförbättring grundas i en förståelse av skolan som en viktig institution i ett gott samhällsbygge. 
 
Sid 38, andra stycket, rad 8. Ordet ”tesaurs” korrigeras till ”Thesaurus”. Meningen ska lyda: I mina sökningar har jag använt frassökning, 
booleska operatorer, synonymer, trunkering och Thesaurus. 
 
Sid 38, andra stycket, rad 5 nedifrån. Ordet ”ha” korrigeras till ”har”. Meningen ska lyda: Vidare har forskningsöversikter inom studiens 
centrala kunskapsfält nyttjats och även genomförda doktorandkurser har lett fram till ytterligare relevant litteratur. 
 
Sid 44, andra stycket, första raden. Ordet ”skolor” korrigeras till ”skolors”. Meningen ska lyda: Forskning om skolförbättring riktar sitt 
intresse mot skolors lokala arbetsprocesser, ofta genom kvalitativa fallstudier. 
 
Sid 46, rad 11 nedifrån. Referensen Sarason, Ekholm &Wiking, 1980 ändras till Sarason, 1980 
 
Sid 61, sista stycket, andra raden. Ordet ”kanadensiska” byts ut mot ”nordamerikanska”. Meningen ska lyda: Några forskare som har 
intresserat sig för detta samband är de nordamerikanska forskarna Leithwood och Seashore Louis (2012) som under fem år undersökte om 
det existerar. 
 
Sid 61, rad 4 nedifrån. Ordet ”kanadensiska” byts ut mot ”nordamerikanska”.  Meningen ska lyda: För att klassas som framgångsrik i den 
nordamerikanska studien behövde skolorna uppvisa goda elevresultat och hög måluppfyllelse. 
 
Sid 62, andra raden. Ordet ”kanadensiska” byts ut mot ”nordamerikanska”. Meningen ska lyda: Andra forskare som har intresserat sig för 
samma samband är Salo et al. (2015) och precis som de nordamerikanska forskarna kom även dessa forskare fram till att sambandet 
existerar. 
 
På sid 62, i tredje stycket, första raden, byts ordet ”rektorerna” ut mot ”rektorer” samt en kommatering infogas. Meningen ska skrivas: De 
rektorer som deltog, i den studie som rapporteras här, kände väl till de fem dimensionerna, som identifierats inom BES, eftersom dessa 
skrivits fram i boken Elevnära ledarskap (Robinson, 2015), vilken majoriteten av rektorerna hade läst.   
 
I mening på sid 63, rad 4 nedifrån, tas kommateringen bort. Meningen ska skrivas: I denna studie har Ärlestig (2008b) fått syn på att 
kvaliteten på den lokala skolans inre arbete till stora delar är avhängig kvalitén på kommunikationen inom organisationen. 
 
Meningen på sid 64, första stycket, rad 3, kompletteras med ordet ”om”. Meningen ska lyda: Ärlestig menar att rektors pedagogiska 
ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för att öka lärarnas individuella kapacitet samt om att skapa en gemensam förståelse av 
skolans mål, undervisning och lärande. 
 
Meningen på sid 72, andra stycket, rad 14, kompletteras med ordet ”på” samt en kommatering infogas. Meningen skall lyda: Vidare är 
Caldwell tveksam till det sätt Schatzki beskriver individens aktörskap på, som något som finns inbäddat i praktiken i form av göranden och i 
prat, det vill säga att agentskapet blir praktik. 
 
Sid 94, tredje stycket, rad 5. Bindestrecket i ordet aktionsforsknings-studier tas bort. Meningen ska lyda: Jag valde även att redovisa 
tidigare aktionsforskningsstudier utifrån syftet att sätta in vår studie i ett större sammanhang samt att ta lärdom av dem. 
 
Ordet ”bilen” på sid 97, rad 1, byts ut mot ”bilden”. Meningen skall lyda: Den sammanlagda bilden av rektors pedagogiska ledarskap 
dominerades av att se på uppdraget som en specialiserad roll snarare än en gemensam påverkansprocess på det sätt som förespråkas av 
Yukl (2012) och Alvesson (2013). 
 



På sid 104, andra stycket, tredje raden, ändras ordet ”konstituera” till ”konstituerar”. Meningen ska lyda: Analysarbetet initierades med att 
transkriptionerna samt deltagarnas individuella svar på frågeformuläret sammanställdes och sorterades utifrån Kemmis (2009) teori om 
vad som konstituera en praktik: talet, görandet och relaterandet. 
 
Meningen på sid 107, rad 8 nedifrån, korrigeras och kompletteras och skall lyda: På så vis gled den gemensamma praktiken och rektorernas 
olika ledningspraktiker ofta in i och ut ur varandra. 
 
Ordet ”rektorernas ”på sid 111, andra stycket, 6:e raden, byts ut mot ”rektorerna”. Meningen skall lyda: Hur deltagarnas förståelse av 
rektors pedagogiska ledarskap förändrades har jag försökt tydliggöra med hjälp av de mönster som framträdde, under processens olika 
skeden, då rektorerna redogjorde för sina prövade pedagogiska ledarskapshandlingar samt i deras beskrivningar av rektors pedagogiska 
ledarskap. 
 
Meningen på sid 145, andra stycket, tredje raden, kompletteras med ordet ”att”. Meningen ska lyda: Från att tidigare mest varit 
intresserade av att lära om den bästa eller mest effektiva metoden eller modellen, riktade gruppen i detta skede intresset mot en ökad 
förståelse av olika fenomen. 
 
Sid 151, tredje stycket, näst sista raden. Ordet ”stötting” ska bytas ut mot ”stöttning”. Meningen ska lyda: Genom att vandra runt på skolan 
kan rektor fånga upp om det är något som behöver hanteras i verksamheten eller om det finns medarbetare som inte mår bra och som 
behöver stöttning på något sätt, menade man.   
 
Meningen i citatet på sid 164, rad 3 nedifrån ska kompletteras med ordet ”det”. Meningen ska lyda: För allt det här görandet hjälper inte, 
man hamnar i stället i en form av martyrskap. 
 
På sid 177, första stycket, rad 6. Ordet ”för” ska bytas mot ”av”. Meningen ska lyda: Enligt teorin är det de omgivande arrangemangen som 
håller samman en specifik praktik, varför det varit angeläget att fördjupa förståelsen av dessa med utgångspunkt i den gemensamma 
aktionsforskningspraktiken. 
 
I meningen på sidan 177, rad 3 nedifrån, infogas kommatering. Meningen ska skrivas: Deltagarnas villkor och förutsättningar var inte 
identiska, men då fokus var den gemensamma praktiken blev samtligas av intresse, då dessa påverkade det som kom att hända på de 
gemensamma träffarna.   
 
På sid 179, första stycket, rad 5. Ordet ”på” ska bytas ut mot ”i”. Meningen ska lyda: Valet att inleda resultatbeskrivningen med att beskriva 
vad som hände i den gemensamma aktionsforskningspraktiken grundar sig i en kronologisk kategorisering. 
 
På sidan 198, rad 3 nedifrån, ska ordet ”som” tas bort en gång i meningen. Meningen ska lyda: Som tidigare har redovisats ändrades 
deltagarnas uppfattning till att se skolans pedagogiska ledarskap som något som stärks, om fler delar på ansvaret.  
 
Sid 200. Meningen, som står före sista citatet, ska kompletteras med ”framhölls att” och skall lyda: I ett reflekterande samtal framhölls att 
rektor har stora möjligheter att påverka sin arbetstid.  
 
I första meningen under rubriken ”Att praktisera pedagogisk ledning”, på sidan 210, ska ordet ”i” bytas mot ”med”. Meningen ska lyda: Ett 
syfte med studien har varit att bidra med kunskap om rektors pedagogiska ledarskapspraktik. 
 
Sid 211, första referensen i andra stycket korrigeras till: (se t. ex Lindh 2012; Skolinspektionen, 2010, 2014) 

 
Sid 211, andra stycket, sista meningen. Orden ”i studien” ska tas bort. Meningen ska lyda: Att stärka skolans utvecklingsorganisation lyftes 
fram som en god strategi för att stärka skolans pedagogiska ledarskap (jmf Berg, 2011; Blossing, 2013; Scherp, 2013a). 
 
Sid 215, på näst sista raden, ska ordet ”har” strykas en gång. Meningen ska lyda: I min studie har data analyserats med stöd av teorin om 
praktikarkitekturer (Kemmis & Grootenboer, 2008). 
 
Sid 217, rad 6 nedifrån.  Ordet ”om” ska bytas mot ”av”. Meningen ska lyda: Den praktikorienterade ansatsen och det teoretiska ramverket 
har bidragit med en ökad förståelse av vad som begränsar ett pedagogiskt ledarskap samt vad som möjliggör en utveckling av ledarskapet.  
 
Meningen: ”Studiens praktikteoretiska ramverk, praktikarkitekturer (Kemmis & Grootenboer, 2008), är en relativt nyutvecklad teori vilket 
gör att studien bidrar till ramverkets teoriutveckling”, på sidan 219, rad 7 uppifrån, utgår. 
 
Sid 220, rad 6 nedifrån. Ordet ”har” stryks. Meningen ska lyda: För att hålla isär de olika praktikerna har de skilda projekten varit 
vägledande (se figur 7 och 8). 
 
Sid 228, rad 3. Referensen (Flygare et al 2011; Hirsh & Lindberg, 2015) korrigeras till (Skolverket, 2011e; Hirsh & Lindberg, 2015).  
 
Sid 251. Referenslistan kompletteras med Skolverket (2011e). Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket. 
 
Sid 251 Referensen: Sarason, S. B., Ekholm, M., & Wiking, P. (1980). Skolekologi: Om skolans kultur och förändringens problem. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand skall korrigeras till: Sarason, S. B., (1980). Skolekologi: Om skolans kultur och förändringens problem. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 


