
”MELLANKLASS KAN MAN KALLA DET”
Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett

Lina Lago

Linköping Studies in Pedagogical Practices No. 19
Linköping Studies in Education and Social Sciences No. 5

Linköping Studies in Pedagogical Practices No. 19
Linköping Studies in Education and Social Sciences No. 5

Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier
Linköpings universitet

581 83 Linköping
www.liu.se

Vad innebär det att gå i förskoleklass och vad innebär det att börja 
ettan? Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om 
vad skolstarten innebär samt belysa hur barn och lärare i skolan 
skapar mening om övergången från förskoleklass till årskurs ett. För 
att göra detta följs en grupp barn från förskoleklassen och in i årskurs 
ett. Genom observationer av aktiviteter i förskoleklassen och ettan 
och genom intervjuer med barn synliggörs görandet av övergång. 
Avhandlingen visar hur barn och lärare arbetar med att konstruera 
övergång och vad som menas med skola och elevskap. Bland annat 
visar studien hur barn och lärare markerar och gör övergången begriplig 
genom att konstruera förskoleklass och årskurs ett som delvis lika och 
ändå olika. Ett viktigt fynd rör hur tid, framförallt framtid används i 
relation till övergången. Årskurs ett görs på så sätt betydelsefull som 
ett tydligt mål att sträva mot för barnen i förskoleklassen. På det 
sättet blir förskoleklassen på många sätt en mellanklass där barnen ska 
förberedas inför skolan.
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