
Rättelse i avhandling 

Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet. 
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s. 8, tredje stycket, rad 9: Står ”…uppfattat de…”. Ska vara ”…uppfattat att det…”  

s. 9, första stycket, rad 2: Står ”…när det såg det…”. Ska vara ”…när de såg det...” 

s. 9, första stycket, rad 8: Står ”…urserien…”. Ska vara ”…ur serien…” 

s. 10, första stycket, rad 5: Står ”…mitt att se…”. Ska vara ”…mitt sätt att se…” 

s. 13, rad 13: Står ”…valet ansats”. Ska vara ”…valet av ansats” 

s. 18, tredje stycket, rad 4: Står ”…karaktär och för…”. Ska vara ”…karaktär för…” 

s. 20, första stycket under tabellen: Står ”…emedan skolutvecklingsforskningen…”. Ska vara 

”…medan skolutvecklingsforskningen…” 

s. 32, näst sista stycket, rad 9-10: Står ”…de lär processer…”. Ska  vara ”… de lärprocesser…” 

s. 37, andra stycket efter citatet, rad 2: Står ”…oftare skolans praktik…”. Ska vara ”…oftare i 

skolans praktik…” 

s. 49, andra stycket, rad 7: Här saknas en referens. Ska vara Goodson & Sikes, 2001. 

s. 50, andra stycket efter rubriken, rad 1: Står ”…de skilda sätt…”. Ska vara ”…skilda sätt…” 

s. 50, andra stycket, rad 6: Står ”…är förenar dessa…”. Ska vara ”…är förenat med dessa…” 

s. 50, sista stycket, rad 6: Står ”…den slags idéer…”. Ska vara ”…det slags idéer…” 

s. 52, första stycket efter citatet, rad 4: Står ”…är i sin tur är …”. Ska vara ”…är i sin tur …” 

s. 52, första stycket i avsnitt 3.1, rad 1: Står ”…finns ett i antal…”. Ska vara ”…finns i ett 

antal…” 

s. 58, andra stycket efter citatet, rad 4: Står ”… seett…”. Ska vara ”…se ett…” 

s. 63, tredje stycket, rad 3: Står ”…att det…”. Ska vara ”…att det är…” 

s. 64, sista punkten: Står ”Hur för håller…”. Ska vara ”Hur förhåller…” 

s. 72, första stycket i avsnitt 5.5.1, rad 5: Står ”…allaeller…”. Ska vara ”…alla eller…” 

s. 72, sista stycket i avsnitt 5.5.1, rad 1: Står ”…noga med var att…”. Ska vara ”…var jag noga 

med att…” 

s. 73, fjärde stycket i avsnitt 5.6, rad 1: Står ”Materialet analyseras…”. Ska vara ”…materialet 

analyserades…” 



s. 74, första stycket under rubriken, rad 5: Står ”…den ser…”. Ska vara ”…den som ser…” 

s. 74, första stycket under rubriken, rad 11: Står ”…för att andra…”. Ska vara ”…för andra…” 

s. 74, första stycket under rubriken, rad 16: Står ”…avseendeviktig…”. Ska vara ”… avseende 

viktig…” 

s. 81, rad 4: Står ”… et resultat…”. Ska vara ”… det resultat…” 

s. 102, första stycket efter citatet, rad 3: Står ”… däremot gemensamt…”. Ska vara ”…däremot 

ett gemensamt…” 

s. 106, andra stycket, rad 17: Står ”…medarbetares…”. Ska vara ”…medarbetare…” 

s. 110, andra stycket i avsnitt 7.1, rad 2: Stryk ”…möjligt att…” 

s. 126, Figur 10 ersätts med följande figur: 

 

s. 127, första stycket, rad 5. Står ”…rektors framstod…”. Ska vara ”…rektors visioner 

framstod…” 

s. 129, första stycket, rad 4: Stryk ”…både…” 

s. 133, första stycket, rad 2: Står ”…förs i att…”. Ska vara ”förs i detta kapitel att…” 

s. 136, första stycket, rad 3: Står ”…de ska…”. Ska vara ”…den ska…” 

s. 136, första stycket efter rubriken, rad 2: Står ”…en sätt…”. Ska vara ”…ett sätt…” 

s. 137, första stycket efter citatet, rad 8: Står: ”…de kan de…”. Ska vara ”… de kan…” 

s. 139, femte raden i citatet: Står ”…forsknings och utvecklingsuppgift…”. Ska vara 

”…forsknings- och utvecklingsuppgift…” 

s. 144, första stycket, rad 1: Står ”…attutveckla…”. Ska vara ”…att utveckla…” 

s. 144, tredje stycket, rad 2: Står ”…sätt bedrivs…”. Ska vara ”…sätt som bedrivs…” 

 

 

 

 


