
 

Errata 
Paget, S. 2008. Aspekter på landskapsarkitektens yrkesroll – med utgångspunkt i 
skolgårdsutveckling. 
 

          s. 61 I figur 6: “kunskapsverkstäder” ska vara “fallstudier”. 
 

s. 63 I andra stycket: ”Ett experimentellt angreppssätt” ska vara ”Ett 
explikativt angreppssätt”. 

 
s. 80 I första meningen: ”cirka elever” ska vara ”cirka 500 elever”. 
 
s. 88 I första citatet: ”Det blir lätt smörgåsbord av önskemål annars, 

vi vill ha det och det” ska vara ”Det blir lätt smörgåsbord 
annars, ’vi vill ha det och det’ ”.  

 
s. 103 I sista stycket: ”i utformningen av dessa gårdar” ska vara ”i den 

direkt påföljande utvecklingen av skolgården”. 
 
s. 136 I första stycket: ”Även de olika platser som nämndes som 

förebilder föresattes alla deltagarna känna till trots skillnad i 
ålder och utbildningsort” ska vara ”Även de olika platser som 
nämndes som förebilder förutsattes alla deltagarna känna till 
trots skillnad i ålder och utbildningsort”. 

 
s. 152 I tredje citatet: ska stå (Anna) efter citatet. 
 
s. 167 I första stycket: ”gav uttryck för skulle ingå i 

landskapsarkitektens grundpalett” ska vara ”gav uttryck för 
borde ingå i landskapsarkitektens grundpalett”. 

 
s. 185 I andra stycket: ”menade de fokusgruppsdeltagarna” ska vara 

”menade fokusgruppsdeltagarna”. 



 

 
s. 190 I andra stycket: ”ett optiskt fenomen som benämner ett 

kvardröjande synintryck som uppkommer om man först 
oavvänt fixerar något och sedan tittar mot en neutral yta” ska 
vara ”ett optiskt fenomen som benämner ett ’kvardröjande 
synintryck som uppkommer om man först oavvänt fixerar något 
och sedan tittar mot en neutral yta’ ”. 

 
s.192 I rubriken: ”1.1 Sammanfattning” ska vara ”6.4 

Sammanfattning”. 
 
s. 201 Fotnot 33: ”Behovet av detta diskuteras av Thwaites & Simkins 

(2007)” ska vara ”Behovet av detta diskuteras bland annat av 
Thwaites & Simkins (2007)”. 

 
s. 206 Referensen: “Giddens, A. (1994). ”Living in a Post –Traditional 

Society” ur Beck, U et al: Reflexive Modernization. Politics, 
Traditions and Aesthetics in a Modern Social Order, s.56-109. 
Cambridge: Polity Press. (Citerad av Waara 1996, s. 162)” 
tillkommer. 


