
Erratalista till avhandling:  

”Vi började se barnen och dras samspel på ett nytt sätt” Utveckling av samspelsdimensionen i 

förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion.   Kerstin Bygdeson-Larsson 

Följande förändringar behöver göras i texten: 

sid 18 andra stycket ska bytas ut mot följande text: 

I kapitel IV beskriver jag studiens metodologi som omfattar a)metod för studien utifrån cirkeln för 

utvecklande arbetsforskning, b)modellen Pedagogisk processreflektion ett verktyg för 

lärandeverksamhet  samt c) metod med en beskrivning av urval, överenskommelse och godkännande 

av ljudupptagning, etiska överväganden, deltagare, procedur, validitet, forskarrollen, och slutligen 

reflektion och teoretisk tolkning. 

sid 18 sista stycket ska bytas ut mot följande text: 

I kapitel VI sammanfattar jag och diskuterar studien; vad forskningsöversikten säger, innebörden i 

studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, resultaten och innebörden av dessa samt ger 

en teoretisk tolkning. Vidare tar jag upp hur vi kan förstå den förändring PPR gav upphov till, kritiska 

synpunkter på studien, studiens implikationer, forskarens intention, framtida forskningsfrågor, samt 

avslutar med en summering. 

sid 51 under rubriken Främjande av friskfaktorer.. rad 4.. Projektet…ska istället vara… Föreliggande 

studie 

sid 51  under rubriken Främjande av friskfaktorer ..rad 7 ..Projektets.. ska istället vara …Studiens 

sid 83  under rubriken Kommunikation, kreativitet och lek ..rad 4 ..Barn ..ska istället vara … Barnet 

sid 171 under rubriken.. Sammanfattning och diskussion.. första stycket byt ut rad 2 till 5. Stycket i sin 

helhet ska lyda: 

I det här kapitlet kommer jag att göra en sammanfattande reflektion kring innebörden av 

forskningsöversikten, valet av de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna och vilka 

sanningsanspråk som kan ställas utifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Därefter sammanfattar jag 

vad resultaten av PPR- studierna gav utifrån övergripande och specifika syften, besvarar de tre 

forskningsfrågorna och gör en teoretisk tolkning, samt ger kritiska synpunkter på studien. Jag 

reflekterar över vilka implikationer studien har för förskolans, rektors och elevhälsans arbete med att 

förebygga psykosocial ohälsa. Jag reflekterar över vilka intentioner hos forskaren, som föranlett hela 

studien. Jag ger exempel på några frågeställningar som kan vara av intresse för fortsatt forskning. 

Slutligen blickar jag tillbaka på det inledande observationsexemplet. 

 sid 189 4:e raden ska det istället för en stå: några få 

 sid 189 under rubriken Vilka implikationer har studien? Första stycket näst sista raden står det ..som 
förefaller ske… ska,  istället ska det  vara: som förefaller kunna ske 


