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Erratalista	  
S.	  15,	  femte	  raden	  nedifrån,	  ta	  bort	  kommatecken	  efter	  …kritikerns	  språk,	  	  
S.	  17,	  under	  rubriken	  Konstnärlig	  bedömning	  som	  kvaliteter	  och	  bedömning,	  trettonde	  
raden,	  …Rolf	  et	  al.	  Barnett	  och	  Ekstedt…	  ska	  enbart	  vara	  Rolf	  et	  al.	  
S.	  22,	  fotnot	  9,	  referens	  läggs	  till,	  (Universitet	  och	  högskolerådet,	  2013)	  	  
S.	  30,	  sista	  raden,	  ta	  bort	  punkt	  efter	  (Broady,	  1998).	  
S.	  33,	  sjätte	  raden	  nerifrån,	  lägg	  till	  …i	  en	  transkription	  eller	  i	  några	  enstaka	  begrepp,	  	  
S.	  33,	  näst	  sista	  raden	  nerifrån,	  lägg	  till	  …konstnärlig	  uppgift	  som	  blir…	  
S.	  43,	  under	  rubriken	  Transkription	  av	  talspråk,	  sjätte	  raden	  i	  stycket,	  lägg	  till	  
…hummanden	  och	  harklande	  har	  transkriberats	  som…	  
S.	  55,	  fotnot	  22,	  läggs	  till	  efter	  …sedekomedi	  på	  svenska	  (Nationalencyklopedin,	  
2015).	  	  
S.	  53,	  fotnot	  22,	  läggs	  till	  efter	  Missförståndet,	  av	  Albert	  Camus	  (1944).	  
S.	  23,	  fotnot	  23,	  läggs	  till	  efter	  Kriminalfars	  av	  Joseph	  Kesselring	  (1941).	  	  
S.	  61,	  fotnot	  24,	  läggs	  till	  efter	  1989-‐1998	  (2010).	  
S.	  64,	  fotnot	  25,	  ändras	  till,	  The	  Apartment,	  Ungkarlslyan	  av	  Billy	  Wilder	  (1960).	  
S.	  94,	  under	  rubriken	  Samtal	  i	  relation	  till	  autonomi	  och	  det	  konstnärliga	  
produktionsfältet,	  sjätte	  raden,	  ta	  bort	  …om	  att	  och	  förvärva…	  
S.	  96,	  tredje	  raden,	  lägg	  till	  …och	  i	  de	  studerade	  utbildningarna	  på…	  
S.	  96,	  andra	  stycket,	  sjätte	  raden,	  ska	  ändras	  till	  …situationen	  framstår	  i	  dessa	  två	  
samtal,	  för	  både	  lärare	  och	  studenter,	  som	  en	  självklar	  utgångspunkt…	  
S.	  97,	  andra	  stycket,	  femte	  raden,	  ska	  vara	  …samtal	  ett	  och	  tre…	  
S.	  98,	  under	  rubriken	  Etiska	  överväganden,	  fjärde	  raden,	  ska	  vara	  …socialsemiotiskt…	  
S.	  99,	  andra	  raden,	  meningen	  ska	  ändras	  till	  Fokus	  finns	  istället	  på	  de	  
handlingsmönster	  som	  framträder	  och	  som	  är	  en	  del	  av	  den	  sociala	  praktiken.	  
S.	  99,	  första	  stycket,	  sista	  raden,	  lägg	  till	  	  …och	  har	  i	  det	  avseendet…	  
S.	  101,	  fjärde	  raden	  nerifrån	  ska	  vara	  …iscensätts	  och	  gestaltas…	  
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