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ABSTRACT 
  
Preschool belongs to Lpo-94. School readiness can interprets in different kind of aspects, then you 
can not found any goals to reach in Lpo- 94 for the pre-school, which preschool teachers can relay 
to. There are comprehensive goals for the nine-year school in Lpo- 94, about which knowledge the 
student should have for the fifth grade.  
Purpose of the studie is to examine preschool teachers understanding of the phenomenon school 
readiness. Qualitative interviews by preschool teachers in south and middle of Sweden has been 
carried out and a hermeneutic analyse has been used for a deeper understanding of pre-school 
teachers interprets of school readiness. It has been clear in the results that common for the pre-
school teachers are that they seen school readiness from a comprehensive view which can be 
divided in three aspects, which is socially skills, cognitive skills and motoric skills. Common for the 
pre-school teachers are also that they try to integrate socially, cognitive and motoric knowledge 
whit the plying, from the Lpo -94 goals, which is leading to school readiness. The pre-school 
teachers use Lpo-94 when they plan the goal, but same of the teachers even use Lpfö-98, when the 
pedagogic of playing is more agreement whit the preschools learning by playing. 
 
 
Förskoleklassen tillhör Lpo 94. Skolmognad kan tolkas ur olika aspekter då det inte finns några 
uppnående mål för förskoleklassen i Lpo 94, som förskollärarna kan förhålla sig till. I Lpo 94 finns 
övergripande mål uppsatta för grundskolan och vilken kunskap eleven ska ha uppnått i femte klass.  
Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas förståelse av fenomenet skolmognad. 
Kvalitativa intervjuer av förskollärare i syd- och mellansverige genomfördes och en hermeneutisk 
analysansats användes för att få en djupare förståelse för förskollärarnas tolkning av skolmognad.  
I resultatet framkommer det att gemensamt för de intervjuade förskollärarna är att de betraktar 
skolmognad utifrån ett helhetsperspektiv som kan delas upp i tre aspekter vilka är social mognad, 
kognitiv mognad och motorisk mognad. Gemensamt är också att med leken försöker förskollärarna, 
utifrån läroplanens mål integrera både social, motorisk samt kognitiv kunskap, som leder till 
skolmognad. Förskollärarna utgår från Lpo 94 då de sätter sina mål, men några använder sig även 
av Lpfö 98, där lekpedagogiken stämmer mer överens med förskoleklassens lekinlärning.  
 
 
 
Nyckelord 
Förskoleklass, Förskollärare, Kognitiv mognad, Läroplan, Motorisk mognad, Skolmognad, Social 
mognad 
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1. INLEDNING 
Förskoleklassen är frivillig, men kommunen är skyldig att erbjuda plats från och med hösten det år 
barnet fyller sex år (Skolverket, 2005). Andelen sexåringar som går i förskoleklass var 2006 
uppmätt till 95,6 % (Enheten för utbildningsstatistik, 2007), vilket tyder på att de flesta sexåringar 
börjar i förskoleklass även om den är frivillig. Inför att förskoleklassen infördes 1998, lades en 
proposition. Propositionen 1997/98:94 “Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet mm” framhåller att meningen med förskoleklassen är att bygga 
broar mellan förskola och skola. Förskolepedagogiken ska med lek, skapande och barnens eget 
utforskande ges större utrymme i skolan (ibid.). Propositionen, som menade att förskoleklassen 
skulle ingå i skolan har numera blivit en realitet, då förskoleklassen ingår i Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. 
     Vidare står det i Lpo 94  mål att sträva mot och mål att uppnå, men för förskoleklassen existerar 
inga uppnåendemål, som det gör för grundskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2006). I de 
flesta fall utformas riktlinjer för varje förskoleklass, utifrån Lpo 94. Riktlinjerna blir därmed 
individuella, från förskoleklass till förskoleklass. Däri ligger problemet att de riktlinjer som finns 
är beskrivna för grundskolan. Därför skulle det kunna tänkas att förskollärarna har svårigheter att 
tolka om ett barn är skolmoget om inga uppnåendemål finns. När nu förskollärarna i 
förskoleklassen har hamnat under grundskolans område genom Lpo 94, kan det möjligtvis 
innebära att de blir osäkra på deras erfarenheter om vad skolmognad är. Det kan i sin tur leda till 
att de kanske tror att de ska agera lärare i stället för förskollärare. En risk kan då tänkas, att 
förskoleklassen blir vad som kallas ”skolkodad” (Skolverket, 2001, s. 9), dvs att inte barnens 
utveckling följs, att det utgås från grundskolans mål i Lpo 94 och lägger sig på en för hög nivå. 
     Om förskoleklassen blir för skollik, med andra ord, inriktar sig mer på kognitiva kunskaper än 
på lek, kan det tänkas att intentionen med förskoleklassen har spelat ut sin roll och att grundskolan 
istället har fått ett tionde läsår. Ett exempel på lekens betydelse för barns mognad är den studie 
som Lin, Lawrence & Gorrell (2003) har gjort av förskollärares syn på barns skolmognad. I 
studien framkommer det att förskollärarna tenderar att betrakta förberedelserna för de sociala 
kraven i skolan som en högre prioritering än de skolrelaterade utvecklingsförmågorna. Den sociala 
kompetensen spelar en väsentlig roll för förskollärarnas tolkning om ett barn är skolmoget eller ej. 
I likhet med Lin, Lawrence & Gorrell (2003) studie om den sociala mognaden menar Knutsdotter 
Olofsson (2001), att social kompetens är något som tränas i olika leksammanhang, framför allt i 
rollekar där samarbete sker, ger och tar. I en rapport från Skolverket (2001) uttrycks det att 
utvecklingen av verksamheten i förskoleklass inte omfattar nya synsätt och arbetsformer med 
tanke på lek, skapande, experimenterande och utforskande. Däremot har utvecklingen gått mot en 
vuxenstyrd skolliknande verksamhet (Skolverket, 2001). Hur lärandet sker genom leken, speglas 
delvis av vilket lärandeperspektiv som förskollärarna själva växte upp med, enligt en studie av 
Pramling Samuelsson & Sandberg (2003).  
     Mot bakgrund av denna inledning kan förskollärarnas roll vara väsentlig om ett barn tolkas som 
skolmoget eller ej.  

1.1 Syfte 
Studien handlar om hur förskollärare uppfattar fenomenet skolmognad samt hur dom utifrån denna 
förståelse av fenomenet bedömer att barn är redo att börja i första klass. Vi utgår därmed från 
följande frågeställningar:  
 
Hur förstår förskollärare fenomenet skolmognad? 
Hur bedömer förskollärare utifrån sin förståelse av skolmognad om ett barn är skolmoget? 
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2. VAL AV LITTERATUR 
Artiklarna skulle vara vetenskapliga och studierna skulle beröra skolmognad och förskoleklass.  En 
sökning i ELIN på nyckelorden school-readiness samt pree-school, då de gav för stort utslag, 266 
artiklar respektive 1448 artiklar, gjordes en begränsning i sökandet. De vetenskapliga artiklarna 
valdes efter sökning där skolmognad och förskoleklass (school-readiness and pree-school), 
kombinerades. Utfallet blev tre artiklar. Efter genomläsning av abstrakten valdes ingen av 
artiklarna. Därefter gjordes en ny sökning (school readiness and teacher). Utfallet blev 26 artiklar. 
Flertalet abstrakt lästes igenom och två valdes till studien. När vi läste abstrakten fann vi att det 
även stod ”readiness for school”. Vi gjorde därmed en ny sökning (readiness for school and 
teacher). Utfallet blev fem artiklar. En av de redan utvalda artiklarna fanns även med här. 
Ytterligare en artikel valdes efter att ha läst abstrakten.  Vi letade också efter artiklar om 
skolmognad och motorik (school readiness and motor skills). Utfallet blev fem artiklar. Efter 
genomläsning av abstrakten kunde en väljas. Dessvärre var endast abstraktet att få tag på och därför 
har inte hela studien lästs igenom. Tidigare hade vi haft till uppgift att söka efter en artikel, som 
skulle kunna användas i uppsatsen. Båda två hade vi funnit Sandberg och Pramlings artikel om 
förskollärares syn på lek. Utifrån hur uppstasen utvecklade sig, valdes även den med.   
     Artiklar som var inriktade på grundskolan exkluderades, likaså artiklar där studien inte handlade 
om förskollärarnas synsätt av skolmognad utan mer om föräldrarnas syn på skolan och skolmognad, 
samt de artiklar där skolmognad inte definieras. Litteratur som beskrev tonåringars skolmognad 
exluderades också. 
     Lpo 94 och Lpfö 98 samt övriga dokument från skolverket har legat som grund för våra 
frågeställningar inför genomföradet av intervjuerna. Övrig litteratur valdes utifrån att den innehåller 
studier om skolmognad. När det gäller metodlitteratur, har den avgränsats till sådan litteratur som 
beskriver kvalitativ intervju med inriktning mot hermeneutisk metod. 

3. BAKGRUND 
I skolans värld har bedömning en central roll, framför allt genom betygen i slutet av grundskolan 
som sedan fortsätter upp till och med högskolenivå. En relativt ny del, som har hamnat under 
grundskolans område i läroplanen (Lpo 94), är förskoleklassen. Bedömningen som ska göras i 
förskoleklassen sker genom att barnen på något sätt ska bedömas, om de har utvecklat de förmågor 
som behövs för att klara av att börja i första klass. En gång per termin har förskollärarna 
tillsammans med elev och föräldrar ett utvecklingssamtal där barnets utveckling diskuteras.  
     Även om det är en stor andel av landets sexåringar som går i förskoleklass har en rapport från 
Skolverket (2001) visat att det förekommer att barnen i förskoleklassen tillhör en åldersblandad 
grupp, tillsammans med barn från grundskolans tidigare år. I de flesta av de åldersblandade 
grupperna ingår barn mellan sex till åtta år (ibid.). Det förekommer även att barn som är fem år 
börjar i förskoleklass. 
     I Lpo 94 formuleras skolans värdegrund och uppgifter, samt mål och riktlinjer för verksamheten. 
Under målen anges mål att sträva mot och mål att uppnå. Målen att sträva mot anger inriktningen av 
skolans arbete och visar en önskad kvalitetsutveckling av arbetet i skolan. Målen att uppnå anger 
vad en elev minst ska ha uppnått när eleven lämnar grundskolan. Enligt Lpo 94 är skolans 
huvuduppgift att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Utbildning och fostran beskrivs som att 
överföra ett kulturarv med värden, traditioner, språk, kunskaper från en generation till nästa, där 
skolan i samarbete med hemmen ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
utveckling och fostran. När det gäller övergången från förskola till skola och fritidshem anges det 
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att samarbetsformer mellan de tre områden ska utvecklas för att varje barns utveckling och lärande 
ska kunna ligga i fokus. 

4. OLIKA SYNSÄTT PÅ SKOLMOGNAD 
Teorierna kan dels utgå ifrån ett helhetsperspektiv, dels lägga betoning på olika aspekter när det 
talas om skolmognad, såsom kognitiv, social och mototrisk mognad. 
 
4.1 Att utgå ifrån ett helhetsperspektiv 
McBryde, Ziviani & Cuskelly (2004) menar att definitionen av skolmognad kan tolkas ur ett 
ekologiskt perspektiv där skolmognaden utgörs av en förbindelse mellan klassrum, familj och 
samhälle. Ett barns skolmognad är därmed beroende av flera faktorer. McBryde, Ziviani & Cuskelly 
(2004) tar också upp vad som har kommit fram som relaterade faktorer för skolmognad. Hälsa, 
temperament, utveckling, kön, kronologisk ålder och beteende. Externa faktorer såsom 
familjeomständigheter, hemmiljö, skolmiljö och kulturella olikheter har också visat sig spela in i 
skolmognad även om forskningen är sparsam och resultatmåtten varierade mycket. De olika 
faktorerna som påverkar ett barns skolmognad påminner om Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori där familj, närmiljö och samhället har betydelse för barns lärande och 
utveckling. Enligt Gunnarsson (1999) menar Bronfenbrenner att ”barn konstruerar sin egen 
verklighet i samspel med miljön, inte bara närmiljön utan hela det sammanhang som barnet lever i” 
(Gunnarsson, 1999, s.15). Med andra ord är det viktigt att fördjupa sig i det utvecklande barnet 
tillsammans med de faktorer som är i barnets närmiljö för att kunna förstå lärandet och 
utvecklingen. Det är en process som påverkas av både hemmet och skolan därför är det bra om det 
finns en god relation däremellan. Som tidigare nämnts har förskollärarna enskilda 
utvecklingssamtal, men det sker även en kontinuerlig dialog mellan förskollärare och föräldrar 
vilket visar på att den utvecklingsekologiska teorin ligger nära uppsatsens undersökning.     
     Bronfenbrenner bygger sin ekologiska utvecklingsteori på fyra nivåer. Den yttersta är 
makronivån där samhället utifrån politiska beslut bildar värderingar så som kulturen vilket påverkar 
individen. Nästa nivå är exosystemet som handlar om vilka förutsättningar individen har till skola, 
arbete, socialt och ekonomiskt. Den tredje nivån är mesonivån där den ekologiska teorin bygger på 
interaktionen i de närmiljöerna som individen är närvarande i. mikronivån som är den innersta 
nivån handlar om kontakten med familj och närstående. Här har individens roll, relationer och 
aktiviteter betydelse för det individuella lärandet (Bronfenbrenner, 1979). 
 
4.2 Att utgå ifrån ett kognitivt perspektiv 
Enligt Carlton & Winsler (1999) kan skolmognad utgå från två delar. Dels om barnet är moget för 
att lära, vilket betraktas som en utvecklingsnivå där en individ har förmågan att lära speciella 
ämnen. Den andra delen handlar om barnet är moget för skolan, vilket indikerar att individen även 
har förmågan att lyckas i en typisk skolkontext. Ändamålsenligt är begreppet skolmognad definierat 
som en kvalitet som gör att barnet har förmågan att delta lyckat i en skolas läroplan. Utifrån denna 
definition antar Carlton & Winsler (1999) att skolmognad är medfödd i barnet och att barnet måste 
anpassa sig i nuvarande, homogena, skolprogram.  
     Carlton och Winslers tolkning av skolmognad går att koppla till Piagets utvecklingsteori, som 
den finns beskriven i Maltén (1997), där lärandet sker utifrån mentala scheman, som finns hos 
barnet redan från födseln. Stensmo (1994) hänvisar till att Piaget delar in kunskap i begreppen 
externalisering (yttre) och internalisering (inre). Förhållandet mellan det yttre och det inre är central 
för Piagets syn på barnets kognitiva utveckling (ibid.). Utifrån externalisering och internalisering 
beskriver Maltén (1997) Piagets olika utvecklingsnivåer hos barnet och hela tiden är det 
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människans naturliga potenial, dvs genetisk, som styr utvecklingen. Utvecklingsnivåerna är 
indelade i faserna sensori-motorisk, pre-operationella, konkret-operationell och abstarkt-
operationell (Stensmo, 1994). Barn i förskoleklass har som regel kommit till konkret-operationellt 
stadium då de kan förstå abstrakta begrepp som dock måste vara förenade till konkreta föremål. Här 
kan förskollärarna uppfatta om barnet har förstått matematiska begrepp så som högre - lägre, lång – 
kort. Vidare utvecklas barnet i takt med nya erfarenheter och det pågår ständigt en 
anpassningsprocess, adaption, där kunskapsinnehållet ändras för att skapa en jämvikt i barnets 
mentala scheman. Med adaption menas att ”människan anpassar sig till de förändrade förhållandena 
genom en aktiv, kompensatorisk process”, utifrån tolkning av Stensmo (1994, s 33). Adaption delas 
vidare in i assimilation och ackommodation. Det pågår hela tiden en process mellan assimilation 
och ackommodation som gör att barnet utvecklas i takt med sin mognad. Piaget använder begreppet 
assimilation då barnet, utifrån tidigare erfarenheter, handlar på samma sätt vid en ny situation, 
barnet lär sig ännu mera av samma sak. Vidare beskriver Piaget ackommodation där barnet i en ny 
situation agerar på ett nytt sätt i förhållande till tidigare. Det gamla handlingssättet är inte tillräckligt 
för att uppnå jämvikt, vilket leder till att barnet lär sig något kvalitativt nytt. Vilket i sin tur leder till 
att det kan ske ett hopp i utvecklingen i form av en ny fas. Enligt Stensmos (1994) tolkning av  
Piaget är det på grund av nyfikenheten som barnet försätter sig i situationer som det inte förstår. När 
barnet börjar i förskoleklass ställs högre krav på mognad än vad som gjorts tidigare i förskolan. 
Barnet närmar sig skolan genom att lära sig hur språket fungerar och vad olika begrepp i 
matematiken innebär. När barnet får lära sig och utvecklas kognitivt, stimuleras barnets nyfikenhet 
till fortsatt lärande med nya erfarenheter, ackommodation. Då barnet strävar efter en jämvikt till sin 
omvärld genom intelligent handlande kallar Piaget detta för självreglering (Stensmo, 1994). ”Den 
psykiska utvecklingen (intelligensen) är en följd av växelspel mellan assimilation och 
ackommodation i ständigt nya situationer som rubbar jämvikten och uppfodrar till handling” 
(Stensmo, 1994, s 129).  
     Enligt Malténs (1997) tolkning av Piaget bör läraren i skolan ”kommunicera på barnets 
mognadsnivå, visa barnet uppskattning samt stimulera barnets aktivitet och kreativitet” (Maltén, 
1997, s 125) för att få en positiv utvecklingsprocess hos eleven. Piagets teori har likheter med det 
uppsatsen avser omhandla. Barnet har en mindre kunskap och mognad när den börjar i 
förskoleklass, som successivt under skolåret utvecklas så att barnet är redo att börja i första klass.  
 
4.3 Att utgå ifrån ett socialt perspektiv 
Lin, Lawrence & Gorrell (2003) skriver om en undersökning av förskollärares syn på barns 
skolmognad. I studien framkommer det att förskollärarna tenderar att betrakta förberedelserna för 
de sociala kraven i skolan som en högre prioritering än de skolrelaterade utvecklingsförmågorna. 
Förskollärarnas primära bekymmer är centrerad till de sociala beteendena i skolan så som tala, 
behov & tankar, inte störa i klassrummet, följa anvisningar samt turas om och dela. De fyra 
områden, som handlar om social kommunikation är framträdande i förskollärarnas uppfattning. Få 
av förskollärarna namnger skolrelaterade områden som viktiga, som att räkna till 20 eller mer, kan 
det mesta av alfabetet, kan namnge färger och former och kan använda penna/pensel. Tolkningen 
har likheter med Vygotskijs utvecklingsteori, som är indelad i fyra positioner. I den fjärde 
positionen medför lärandet utveckling där utvecklingsprocesser är omöjliga utan lärandet. Lärande 
och utveckling sker utifrån ett socio-kulturellt perspektiv där samspelet mellan individen och 
tillsammans med andra är väsentlig för att uppnå absolut bästa resultat (Maltén, 1997).  
     Vygotskij skiljer också på utvecklingen i två plan. På det ena planet är den utveckling som är 
uppnådd, den existerande utvecklingen. På det andra planet är den nästkommande utvecklingen, den 
proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). Med den proximala utvecklingszonen  menas det 
bildliga rum mellan vad en person kan prestera ensam utan stöd och vad densamme kan 
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åstadkomma tillsammans med en person som redan behärskar det och som stöttar den andre i sin 
läroprocess (ibid.).  
     Eftersom Vygotskij utgår från sociala situationer tilldelas språket väsentlig betydelse, då det är 
ett redskap som används mellan individen och omgivningen, som en förståelse för det egna 
tänkandet och som en förmedling av förståelsen till andra (Säljö, 2000). Utifrån det perspektivet 
anses människor lära av varandra hur världen ska tolkas och människorna formas på så sätt av den 
kultur de lever i. Den erfarna generationen av människor stöder den oerfarna, t.ex. barnen, och leder 
dem in i och ger dem kunskap om samhället. Det som de lär sig att behärska, kommer de i sin tur att 
lära kommande generationer (ibid.). Det förklaras med ett begrepp kallat mediering. Omvärlden 
medieras för barnet som håller på och lär sig sin omgivning. Genom samtal och samspel med andra 
människor styrs barnen in på specifika sätt att se världen utifrån kulturen som de lever i. Det blir 
sedan deras uppfattning av omvärlden (ibid.). Vygotskij betonar, enligt Lillemyr (2002) och 
Knutsdotter Olofsson (1987), också att fantasin i leken är viktig för att skapa förståelse för 
verkligheten samt att leken är betydelsefull för barns kognitiva och språkliga utveckling.  
     I vår uppsats, om ett barn är skolmoget, avgörs det möjligtvis genom vilken individuell kunskap 
barnet har, men även hur barnet fungerar socialt. Lärarens delaktighet i klassrummet är ett 
pedagogiskt stöd för eleven men även ett väl fungerande samarbete mellan lärare, elever och 
föräldrar är viktigt för lärandet och utvecklingen (Dysthe, 2003).  
 
4.4 Att utgå ifrån ett motoriskt perspektiv 
En aspekt som också kan relateras till skolmognad är barnets motoriska förmåga. Forskning kring 
denna aspekt är dock inte utbredd. Enligt Oja & Jurimae (2002) visas ett samband mellan 
skolmognad och motorisk förmåga när det gäller total uppmärksamhet och koncentration. 
 
4.5 Sammanfattning av de olika synsätten 
När fenomenet skolmognad studeras är utvecklingsteorierna av Bronfenbrenner, Piaget samt 
Vygotskij  intressanta, då teorierna beskriver hur ett barns lärande och utveckling sker och att 
lärarna i sin undervisning och bedömning måste ta hänsyn till barns mognad, i samspel med den 
sociala omgivningen. Även om Bronfenbrenner, Piaget och Vygotskij skiljer sig åt i sina teorier har 
de en gemensam utgångspunkt, nämligen att de menar att barn konstruerar sin verklighet i 
interaktion med miljön.  
     Skolmognad kan tolkas ur olika aspekter. McBryde, Ziviani & Cuskelly (2004) tolkar 
skolmognad utifrån ett ekologiskt perspektiv som liknar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
teori, medan Carlton & Winsler (1999) tolkar skolmognad ur två aspekter. De tolkar att 
skolmognaden är medfödd och att barnet måste anpassa sig till den miljö den vistas i. Deras 
tolkning har likheter med Piagets utvecklingsteori där lärandet sker utifrån mentala scheman, som 
finns hos barnet redan från födseln. Vidare framkommer det i artiklarna att Lin, Lawrence & 
Gorrell (2003) tolkar skolmognad ur ett socialt perspektiv så som även Vygotskij tolkar att 
utveckling och lärande sker i interaktion med andra.  
     Skolmognad handlar handlar inte enbart om att kunna läsa och skriva. Skolmognad innefattar 
även individuella mognaden, sociala mognaden, kognitiva mognaden, motoriska mognaden och det 
som varje barn har med sig i bagaget.  

 9 



5. METOD 

5.1 Hermeneutisk metodansats 
Den hermeneutiska metodansatsen tillämpades i studien för att få en djupare förståelse av 
förskollärarnas syn på hur de gör sin tolkning och bedömning av om ett barn är skolmoget att börja i 
första klass eller bör gå kvar i förskoleklass ett år till. Varje förskollärare har inom den kontexten 
sin tolkning av vad som gör ett barn skolmoget vilket gör att det inte finns någon absolut sanning, 
utan det ger en förståelse för fenomenet. 
     I stora drag grundar hermeneutiken sig på kvalitativa metoder som försöker förstå och tolka 
människans känslor, motiv och föreställningar utifrån sociala och kulturella aspekter.  
Hermeneutiken är holistisk genom försöken att förstå helheten av delarna och att det sker ett 
samspel dem emellan. Den hermeneutiska spiralen utgörs av förförståelse, tolkning, förståelse samt 
förklaring av fenomenet. Det går inte att tolka och förstå delarna utan att ha en förförståelse, helhet, 
inom området, vilket ändras i takt med tolkning och förstålse av delarna. Det finns en öppenhet och 
tillit mellan forskare och respondent då forskaren får ta del av personens tankar. De frågor som 
ställs och den kunskap som söks ligger till grund för den tolkning som slutligen görs (Maltén, 
1997).  
     Tolkningen görs i tre steg där det första är att uttrycka något i ord för att gå vidare med att 
förklara fenomenet till att slutligen översätta det som framkommit i resultatet till en helhet. När 
något uttrycks i ord så görs en första tolkning av det datainsamlade materialet, det som framkommer 
i intervjun, som vidare tolkas genom att förklara resultatet. Här görs även argumentation för att 
kunna förstå och tolka om resultatet är trovärdigt. Resultatet tydliggörs och orsak till varför det blev 
på ett visst sätt beskrivs. Vidare tolkar forskaren intervjun genom att översätta det transkriberade 
materialet till en sammanhängande text (Ödman, 1994). Då vi genomfört intervjuerna tolkades det 
som förskollärarna berättat, fick det förklarat som verkade osäkert och fick på så vis fram en orsak 
till hur de grundar sina beslut. Efter intervjuerna transkriberades materialet. Här plockades de delar 
ut som var relevanta för vad som ligger till grund för förskollärarnas beslut om ett barn är 
skolmoget eller inte och analyserade det. Därefter sattes delarna samman till en helhet, en syntes 
som bestod av vår samlade förståelse av studieobjektet (ibid.). 

5.2 Kvalitativ intervju 
Vi har valt en kvalitativ intervju. Det som kännetecknar en kvalitativ intervju är varken ett öppet 
samtal eller strukturerat frågeformulär, utan en semistrukturerad (Kvale, 1997). Vi genomförde 
intervjuer som var av semistrukturerad karaktär där vi hade en intervjuguide (Bilaga 1) som grund. 
Intervjuformen gav möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar. Därmed försökte vi 
också med något annat som kännetecknar kvalitativa intervjuer, nämligen att intervjuaren ska 
försöka tränga in i respondentens livsvärld i avsikt att få tillgång till personens erfarenheter (ibid.) 
     Intervjun började med att vi gav en bakgrund till intervjun där syftet presenterades och vi 
använde mp3-spelare för att spela in vår dialog.  
     När hermeneutiken valdes som metodansats, förutsatte det att vi som intervjuare kan förstå hur 
vi ska tänka utifrån ansatsen, i intervjusituationen. Hermeneutiken kan beskrivas ha en dubbel roll, 
dels genom intervjutexter som är skapade genom dialogen, som tolkas, och dels genom 
redogörelsen av tolkningsprocessen av intervjutexterna. Det gör att en dialog förs med texten 
(Kvale, 1997).      
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5.3 Urval 
I samband med kvalitativ intervju sker urvalet i att få fram mest rikliga kvalitativa data (Kvale, 
1997). Det var relevant för undersökningen att intervjua de personer som gör bedömningar av barns 
skolmognad. Genom telefonkontakt tillfrågade vi åtta förskollärare, som arbetar i en förskoleklass, 
om de ville medverka i en intervju. På grund av praktiska orsaker kom förskollärarna att finnas i 
södra och mellersta Sverige. 

5.4 Procedur 
Studien handlar om att undersöka hur förskollärare tolkar fenomenet skolmognad samt hur de 
utifrån deras förståelse av fenomenet bedömer om ett barn är skolmoget eller inte. För att kunna 
fånga förskollärarnas förståelse av när ett barn kan uppfattas vara moget att börja första klass, 
arbetade vi efter en viss metodologisk procedur. Proceduren inleddes med ett första närmande till 
problemområdet där relevant litteratur inom området ”skolmognad i förskoleklass” lästes in. På så 
sätt ökades vår förförståelse av ämnet. Därefter kontaktades, via telefon, åtta förskollärare i syd- 
respektive mellansverige för att samla empirisk data till studien. Samtliga av de tillfrågade 
förskollärarna samtyckte till att genomföra kvalitativa intervjuer och att därigenom reflektera över 
deras förståelse av fenomenet skolmognad.  
     Alla intervjuerna utfördes på respektive förskollärares arbetsplats i ett enskilt rum. Som 
hjälpmedel användes mp3-spelare för att undvika att missa viktig information. Efter varje intervju 
skedde en ordagrann transkribering för att få en samlad bild att utgå ifrån inför nästa intervju. På så 
sätt fördjupades och förändrades vår förförståelse kontinuerligt på ett mer medvetet plan under 
processens gång allteftersom intervjuerna transkriberades.  
     Parallellt med arbetet att samla in mer empirisk data, påbörjades analysen av de färdiga och 
transkriberade intervjuerna. Denna analys baserades på ett flertal olika tolkningar av intervjuerna 
som lästes om och om igen för att komma fram till olika kategorier som är centrala för 
förskollärarnas förståelse av fenomenet skolmognad. Helheterna så som skolmognad och helhetssyn 
delades sedan i sin tur in i underkategorier i enlighet med den hermeneutiska spiralen (Maltén, 
1997).  

5.5 Databearbetning 
Efter att intervjuerna genomförts och datan transkiberats påbörjades en inledande läsning av 
samtalen, för att gå in i en dialog med texten. Därmed kunde de transkiberade intervjuerna skapa en 
preliminär förståelse av helheten, eller en tolkning av delarnas samspel (Lindholm 2005). Genom 
att kategorisera svaren utifrån vad som återkom i förskollärarnas berättelser om skolmognad, 
framträdde så småningom tre kategorier och även underkategorier. Utifrån huvudkategorier och 
underkategorier lyftes sådant som förenade förskollärarna fram, men även sådan som skiljde dem 
åt. Därefter tolkades vad förskollärarna berättat och hur det kunde uppfattas.  

5.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2007) lyfter fram fyra etiska krav att ta hänsyn till i samband med forskning.  
Kraven är information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekrav. Då vi har tagit kontakt med 
våra respondenter har vi informerat om vilka vi är och att vi skriver c-uppsats om skolmognad. Vi 
har även informerat om hur intervjun kommer att gå tillväga och syftet med undersökningen. Då 
deltagarna tackade ja till att medverka i intervjun gav de sitt samtycke men vi informerade dem 
även om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under intervjuns gång i enlighet med 
Vetenskapsrådets (2007) riktlinjer. 
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     Då en undersökning genomförs är det viktigt att alla uppgifter bevaras konfidentiellt så att det 
inte går att identifiera de personer som har deltagit och att forskaren har tystnadsplikt. Vi 
informerade respondenten vid intervjutillfället om att allt som sades under intervjun skulle komma 
att behandlas konfidentiellt och att det inspelade materialet bara lyssnades av oss.  
     Nyttjandekravet som forskare måste ta hänsyn till är att uppgifter som framkommit i 
undersökningen bara används till det ändamål som det är avsett för. Det material som kom fram i 
undersökningen kommer att användas i uppsatsen. 

5.7 Tillförlitlighet & trovärdighet  
Tillförlitlighet och trovärdighet är begrepp som används i en kvalitativ studie. Tillförlitligheten  
visar på hur tolkningarna baseras på citat som visas i resultatet samt trovärdigheten baseras på hur 
noggrant metodavsnittet är beskrivet (Kvale, 1997). 
     Eftersom vi ville undersöka något som respondenterna redan var införstådda med, var det 
självklart för oss att introducera dem i studiens syfte. Att vi använde oss av intervjun som 
datainsamlingsmetod gav oss en direktkontakt med respondenten, vilket var en möjlighet att 
eliminera missförstånd. Genom att vi valt en semistrukturerad intervjuform hade vi stödet från vår 
intervjuguide och då kunde vi också låta respondenterna vara mer fria i sina berättelser och på det 
viset få fram en så trovärdig bild som möjligt, av hur deras tolkningar görs i samband med om ett 
barn är skolmoget eller ej.  
     Åtta respondenter ingår i studien. Antalet kan diskuteras men det handlar om att få rikligt med 
kvalitativ data. Efter varje intervju gjordes en preliminär bedömning om nivån höll. 
Inspelningssituationerna med mp3-spelarna, förlöpte utan problem. 
     Kvale (1997) framhåller att det renskrivna materialet betraktas som den enda pålitliga datan, 
även om den är en konstruktion av det muntliga. Det inspelade materialet finns sparat, vilket ger en 
oberoende person möjlighet att skriva ut dem och göra en jämförelse med författarnas texter. För att 
öka tillförlitligheten ytterligare har respondenterna fått ta del av och läsa igenom sina egna 
intervjuer och kommentera om något varit fel eller ytterligare förtydliga svaret. Ingen av de 
deltagande ville ändra på någonting. Tillförlitligheten i studien baseras på att materialet har lästs 
igenom flera gånger. Analyserna i resultatet har följt de hermeneutiska stegen där intervjuerna har 
lästs i genom för att få en helhetlig mening. Därefter har vi återvänt till vissa kategorier och 
särskilda uttryck och utvecklat deras mening. Fortsatt har vi gått tillbaka till helheten av intervjun 
utifrån delarnas utvecklade meningar. Arbetet fortsatte således i en ständig växling mellan delar och 
helhet (Kvale, 1997). 

6. FÖRFÖRSTÅELSE 
Studien vilar på hermeneutisk grund vilket innebär att forskaren tolkar och försöker skapa förståelse 
för ett fenomen. Tolkningar görs utifrån vår förförståelse. Förförståelsen grundar sig inte bara i 
tidigare erfarenheter, utan även på den litteratur och faktakunskap som har införskaffats innan 
studien genomförs (Ödman, 1994).   
     Vår förförståelse bottnar i infallsvinkeln hur förskollärarna arbetade lekpedagogiskt i 
förskoleklassen. Vi fortsatte att läsa om förskoleklassen och när vi läste Lpo 94 fann vi i stort sett 
ingenting om förskoleklassen. Vi förväntade oss, utifrån det vi hade läst, att få en blandad bild av 
förskollärarnas tolkningar av skolmognad. Vi förväntade oss också att förskollärarna skulle lyfta 
fram den personliga mognaden och den sociala mognaden. Vi trodde inte att förskoleklassen är den 
brygga mellan förskola och skola som det var tänkt från början i regeringens propositioner. Vi 
trodde att förskoleklassen skulle vara skollik. Vi trodde att förskollärarna mer antagit rollen som 
lärare sedan de kommit in i skolan.   
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7. RESULTAT & ANALYS 
För att ge läsaren en överblick över de aspekter av skolmognad som har kommit fram i 
förskollärarnas tolkningar av fenomenet, presenteras resultatets struktur i nedanstående tanketräd. 
Citat hämtade från intervjuerna presenteras i relation till texten för att exemplifiera. 
 
 

 
 
Förskollärarna framhäver att det är helhetsbedömningen av barnets olika förmågor som avgör om 
ett barn kan betraktas vara skolmoget. Helhetssynen omfattar både hur barnet fungerar i 
skolkontexten och hur barnet fungerar i andra kontexter. I skolkontexten handlar det om att 
förskolläraren gör sin egen bedömning av barnets skolmognad. Vägen till skolmognad uppfattas gå 
genom att integrera läroplanerna, att genom leken utveckla kognitiv mognad, social mognad och 
motorisk mognad. I andra kontexter innebär det att förskolläraren tillsammans med fritids och 
fritidspersonal samt hemmiljön med föräldrarna gör bedömningar av hur barnet fungerar i 
kontexterna. Därefter skapas en helhetsbild av barnets skolmognad utifrån samtliga kontexter, dvs 
både i skolan, hemma och på fritids. Det som är tydligt genom hela materialet är att vägen till 
skolmognad går via leken oavsett vilken aspekt av skolmognad som syftas till att utvecklas.                                                                                                                                                                         
     Skolmognad kan således delas in i olika områden där den samlade helhetsbilden avgör om ett 
barn är redo för att börja i första klass. Tolkningen som kan göras utifrån det förskollärarna säger 
om skolmognad är att de olika områdena hör ihop, för är barnet inte mogen socialt är det svårt för 
barnet att ta in kunskap, men även om barnet är socialt mogen kanske det inte är moget att förstå 
kunskapen. Barn kan t.ex. lära sig att läsa utan att förstå innebörden i texten. Även motoriken utgör 
en del av skolmognaden då barnen ska kunna använda både sin fin och grovmotorik för att arbeta 
praktiskt, men även att kunna sitta stilla och ta in information och instruktioner från förskollärarna. 
 

HELHETSSYN 

SKOLKONTEXTEN ANDRA KONTEXTER 

ÄMNESKUNSKAPER 

SOCIAL MOGNAD 

MOTORISK MOGNAD 

FRITIDSHEM 

HEMMA LEK 

TEST 

LÄROPLAN 

DIREKT SAMSPEL 

INDIREKT SAMSPEL 
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Jag anser att man måste dela in begreppet [skolmognad] i olika 
områden. Jag anser att man måste titta på det sociala hur man är 
tillsammans med andra. Fungerar man inte tillsammans med andra så i 
klassrumssituation så fungerar det inte alls, det är bara så. Sedan 
handlar det om mognad att ta in att kunna ta instruktioner. Motoriken är 
otroligt viktig i skolmognad. Det är ju dom områderna. Sedan handlar 
det om vad man har med sig och jag anser att man måste ha kommit en 
bit på vägen med språkutveckling. 

 
Då förskollärarna gör bedömningar om ett barn är skolmoget eller inte är det den sociala delen, 
tillsammans med motorik och språkliga och matematiska färdigheter, som kommer i fokus. Under 
den sociala biten framkommer att bedömningar görs om barnet kan fungera i grupp, hur de tänker, 
om de kan klara av konflikter, om de vet vad som är rätt och fel. Under motoriken görs 
bedömningar på om barnet kan koncentrera sig, kunna sitta och lyssna, ta in det som sägs. Under 
språkliga och matematiska färdigheter görs bedömningar på om barnet kan läsa, förstå begrepp och 
klara av diskussioner. En möjlig tolkning är att även om det inte finns nedskrivet i Lpo 94 vilka 
mål barnen ska ha uppnått i förskoleklassen för att vara skolmogna, finns det ändå ”tysta” mål som 
förskollärarna gör sina bedömningar efter. 
 

Det är att man har det sociala, har kunskapen som behövs för att kunna 
umgås i en klass och vara med sina kamrater, motoriskt att man orkar 
sitta och kan ta till sig instruktioner att de är på gång med 
läsinlärningen, begreppen och matematiktänkandet. Har dom det så är 
de mogna. 

 
När det handlar om skolmognad går det inte att undgå att tänka tanken om åldern spelar in. 
Förskollärarna talar förvisso om barnets ålder, men de är alla eniga om att de inte utgår från barnets 
ålder när de bedömer skolmognad; 

 
Det med skolmognad hör inte till åldern utan man tittar på vad klarar 
barnet för något? Även om barn kan läsa lite men de klarar inte till 
exempel om man blir osams, att ha rast, hur går det med kompisar hur 
gör man när man leker och då tittar man på den biten och då kanske 
barnet inte är riktigt skolmoget och kan få vara kvar här då, istället för 
att lyftas över och bli mer moget. 

 

7.1 Skolkontexten 
Skolkontexten utgörs av vad förskollärare anser ingår i skolmognaden och hur de i förskoleklassen 
lägger upp sin undervisning och gör bedömningar av om ett barn är skolmoget eller inte. I 
skolkontexten utgår bedömningen från barnets kognitiva kunskaper, sociala mognad och motorik. 

7.1.1 Kognitiv mognad 
De kognitiva kunskaperna som alla de intervjuade förskollärarna prioriterade var svenskan och 
matematiken. De ansåg att det var viktigt att kunna ha med sig hur ett ljud låter och att barnet kan 
dela upp ett ord så att det får flera stavelser. Likaså är det viktigt att ha med sig begreppsförståelsen 
när de börjar i första klass. 
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Det handlar mycket om språket, man leker språket. Mycket språklekar, 
ja, man lockar fram språket hos barnen. Det är tre olika segment, som 
börjar med ljud. Ljudförståelse, hur ljuden är uppbyggt. Då klappar 
man väldigt mycket. Så är det också det skrivna; att det går att läsa och 
det som är talat går att skriva. Så det är det första. Sen så har vi olika 
teman. Matte försöker vi få in. Nu jobbar vi i temablock. Annars är vårt 
mål att barnen ska få ett grundspråk, förståelsen.  

 
Det är också tydligt att leken spelar en roll i utvecklingen av kognitionen. Med leken kan 
förskollärarna integrera kognitiva kunskaper som en rolig och lärofylld undervisningsmetod. Många 
av förskollärarna ger uttryck för att läroplanen (Lpo 94) ligger till grund för målen även i en 
förskoleklass. Teman i leken gör att förskoleklassens läsår inte blir så skolinriktad som det sedan 
blir då de börjar i första klass. Det kan tolkas som att förskollärarna försöker integrera läroplanen i 
leken så gott de kan.  
 

Om man leker affär får man in matematik. Men samtidigt, ska man lyfta 
fram läroplan, så...ja, jag vill ju inte ha att det blir som skolan. Leken är 
ju fortfarande väldigt viktig i förskoleklassens arbete. Så direkt 
skolinriktat, ja, man ska akta sig lite för det. Men samtidigt när man 
arbetar med tema att man plockar in de olika bitarna ur läroplanen, så 
att man får med det. Man blir ju ändå mer medveten att hur får man in 
dom här bitarna i temat? Det är ju också att visa för föräldrar och för 
en själv att får vi med dom här bitarna? 

 
Istället för att låta barnen räkna ur en matematikbok går det enligt förskollärarna att få in 
matematiken på ett mer lekfullt sätt. Den tolkning som kan göras är att när kunskapen leks in, tar 
barnen till sig och lär på ett helt annat sätt än om kunskapen ska tragglas in. Då barnen får använda 
kunskapen mer praktiskt och kreativt får de en upplevelse av hur det fungerar och därmed ett 
förtroget lärande.  
 

Vi utgår mycket från klassiska sagor när vi har matte. Det kan vara att 
vi berättar om snövit. Så säger man att butter bakar bröd till alla och 
det går åt fyra limpor om dagen och hur många limpor behöver han då 
baka för att det ska räcka i två dagar. Då brukar de ha kapplastavar 
som de lägger eller så får de tänka själva. Vi säger inte vad blir fyra 
plus fyra, utan man får fundera, diskutera och det är mycket praktiska 
arbeten. 

 
7.1.1.1 Test 
Förskollärarnas uppfattning av hur tillvägagångssätten är för att uppnå målen är olika. Antingen 
läggs tyngdpunkten på en mer lekinriktad förskoleklass eller skolinriktad förskoleklass. De 
förskollärare som har med kognitiva kunskaper i förskoleklassen uppfattar att det är viktigt med 
tester för att följa upp barnens färdigheter, för att undersöka att de hänger med som de ska. Det görs 
tester i motorik, men det som förekommer mest är språktest och matematiktest. I språktesterna 
checkar de av att barnen t.ex. kan bryta ner ord till ljud. I matemetiktestet handlar det om 
begreppsförståelse.1   

1 Begreppsförståelse inom matematiken innebär att barn i förskoleklass skall kunna förstå mer, mindre, övre, nedre, 
brevid, halv och hel. 
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 Vi har gått igenom olika processer vi kör Trulle-materialet här. Det 
utgår från Bornholmsmodellen. Att man kommer så långt att man går 
från rim och ramsor, man behöver inte kunna alla bokstäverna, till att 
man lär sig och har förståelse för att varje bokstav har olika ljud och att 
om man sätter ihop dem blir det ord. Det är dit man ska ha kommit när 
man lämnar dem. Man behöver ha kommit en liten bit i matten, att man 
förstår olika begrepp och har grundlagt olika begrepp, att förstå vad 
som komma skall. Man behöver inte kunna subtrahera och så det 
kommer ändå senare. 

 
7.1.1.2 Läroplan 
Både Lpfö 98 och Lpo 94 finns tillhands när planering görs, men skillnaden är vilken utav dem som 
används mest. Här kan förskollärarna delas in i två läger. Några använder sig mer av Lpo 94 och 
några, mer av Lpfö 98. Då en del använder sig mer av Lpo 94 och en del mer av Lpfö 98, kan det 
tolkas som att de använder sig av den läroplan som de känner sig mest van vid och som passar bäst 
utifrån förskollärarens synsätt på vad förskolebarnet ska kunna då det börjar i första klass. Vidare 
kan det tolkas som att det krävs personlig övertygelse av förskollärarna om var tyngdpunkten bör 
ligga och att det inte alltid är en lätt uppgift. 

 
Det ska ju gå hand i hand med skolans verksamhet men man står ju med 
ett ben i förskolan och ett ben i skolans verksamhet. Lekpedagogiken tar 
vi med oss från förskolans läroplan sedan måste man introducera 
skolans mål och det är de man har att sträva efter. 

 
När Lpo 94 kommer på tal ges det uttryck för att den är för tunn för förskoleklassen, för 
skolinriktad, att det är för stora mål och att den därmed blir luddig och svårgreppad. Det kan tolkas 
som att förskollärarna skulle vilja ha tydligare mål i Lpo 94, där mål även finns beskrivna för 
förskoleklassen. Samtidigt är det inget de ger utryck för, att det är svårt att sätta mål för 
förskoleklassen.  

  
Nej, för det här med språk, matematik, motorik och social kompetens så 
finns det ju ändå saker som vi vill att det här ska barnen ha med sig. Det 
här behöver man träna på. En del behöver träna mer, andra behöver 
träna mindre. 

 
Många nämner även uppnåendemålen i årsurs fem, som finns beskrivna i kursplanemålen för Lpo 
94. I sambandet nämns också att det kan bli panik redan i första klass och att det kan bli ett 
stressmoment i förskoleklassen eftersom det är mål som det fokuseras på. Det kan tolkas som att 
även om förskollärarna vet att det är långt till årskurs fem, är det ändå något de ständigt bär med 
sig i tankarna, som en påminnelse vart de ska. Det kan också tolkas som att det är ett 
störningsmoment. 

 
Men det känns som om att strävansmål och uppnåendemål, är för mig, 
ganska lika. Det är bara det att vi ska dit i femte klass. Det ju det man 
strävar mot hela tiden, femte klass, för våran del. Sen är det nionde 
klass. Men i femte klass ska vi nå dit och då känns det så väldigt långt 
när man är i förskoleklass och då försöker man hålla sig kvar. Man 
tänker ju inte så mycket på att det där ska vara uppnått i femte klass. 
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Eller det gör man ju, men det är ju ingenting som vi sätter i fokus hela 
tiden. Det är ju mest strävansmålen då. Vi ska jobba mot det här och 
hela tiden fokusera på det. Så att man inte fastnar i uppnåedemålen och 
stressar, för det blir ju ett stressmoment lite grann, att det här och det 
här ska dom ha uppnått. 

7.1.2 Social mognad 
En del av förskollärarna utgår från tester som görs och sätter individuella mål som barnen ska 
kunna. Målen som sätts för hela klassen grundar sig på social mognad. Förskollärarna förklarar de 
sociala målen med att eleven ska kunna sitta stilla och ta instruktioner, vänta på sin tur, kunna 
hantera konflikter, veta vad som är rätt och fel och att alla tänker olika samt kunna samarbeta och 
leka med kompisar. En tolkning som kan göras är att förskollärarna prioriterar de sociala målen för 
att de är centrala utgångspunkter för att kunna lära. Har barnen inte den sociala mognaden kan det 
resultera i att barnet har svårt att ta till sig även de kognitiva kunskaperna.  

 
Fungerar man inte tillsammans med andra så i klassrumssituation så 
fungerar det inte alls, det är bara så.   

 
7.1.2.1 Direkt samspel 
Enligt förskollärarna tränar barnen den sociala färdigheten genom lek tex samarbetslekar, där 
ansvar och att barnet känner att det duger, är betydelsefulla bitar. Det är viktigt enligt förskollärarna 
att de är med och stöttar, men bara när det behövs, eftersom en del i träningen också går ut på att de 
vuxna litar på barnens förmåga. Det handlar också om att respektera varandra, t.ex. när någon säger 
nej. En tolkning som kan göras är att förskolläraren måste gå på känsla och det är viktigt att de kan 
få syn på hur barnen fungerar i olika situationer. På så vis kan den sociala mognaden komma att 
bedömas olika beroende på vem som gör bedömningen och på vilken skola barnet går på. 

 
Det är genom observationer, man ser i olika situationer. Man lotsar dom 
och lär dem. Vi har kompissamtal där man pratar mycket om hur man är 
och hur man ska vara mot sina kompisar och så har vi värdegrundsord 
varje månad och där kommer det in igen hur man ska vara mot sina 
kompisar. Det är ju mycket det med den sociala biten. I kompissamtal så 
kommer man in på konfliktslösning och hur man ska göra. Vi börja 
märka här nu efter påsklovet så börjar den biten att reda till sig. Om det 
nu är en klass som har haft sina konflikter så brukar dom lära sig hur 
man ska lösa det. Det är att ge och ta hela tiden och när det dyker upp 
en situation så tar man den då och nyttjar det till att lära. Där är det en 
viss mognad. 

 
Förskollärarna bedömer hur långt barnet har kommit i att integrera sig i en grupp. Alla 
förskollärarna förstår de sociala målen som en betydelsefull del för att kunna anse att barnet är 
skolmoget.  
  

Det som känns viktigast är den sociala biten. Att jag funkar i gruppen. 
Att jag funkar med kompisar. För andra bitar som att lära sig läsa och 
skriva och så, det hinner man. Men funkar man inte socialt så kan det bli 
jättejobbigt. 
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7.1.2.2 Indirekt samspel 
Enligt förskollärarna handlar social mognad också om att få ett barn lugnt, kunna sitta stilla och 
lyssna och att kunna hantera konflikter. I en av intervjuerna framkom det att kroppslig kontakt kan 
hjälpa ett barn att bli socialt mogen. Förskollärarna beskriver att det är svårare att träna ett barn 
socialt än att träna de kognitiva kunskaperna är, men att finnas i dess närhet, stötta och att lägga 
handen på ryggen när de pratar kan göra att barnet mognar socialt. 

 
Det är bland det svåraste, det andra kan man arbeta upp. Dels så har de 
behov av kroppslig kontakt. Barn som är lite oroliga så sitter man jämte 
dem när man pratar och masserar ryggen på dem. De andra barnen 
tänker inte på det, men det gör att det barnet orkar sitta med och lyssna. 
Sedan har vi massage och det kör vi med alla här, i alla fall någon 
morgon i veckan. Det låter konstigt men det gör väldigt mycket. Sedan 
får man se, man kan ta halva gruppen och jobba med medan den andra 
halvan har fri lek och det brukar gå bra. Efter att tag så lär de sig att ta 
ansvar själva vid fri lek medan vi sitter här och jobbar.  

 
Många av förskollärarna anser att det är väsentligt att barnen kan sitta stilla och lyssna på vad 
läraren och klasskompisarna säger. Att kunna sitta stilla och lyssna visar på att barnen har lärt sig 
att respektera varandra samt ta till sig information som ges vilket är ett tecken på social mognad. 
 

Är det så att man inte klarar av att sitta 15 minuter så blir det väldigt 
svårt i ett klassrum där det kanske finns tio andra, som vill och klarar 
det här. 

7.1.3 Motorisk mognad 
Motoriken betonas som en betydande del för att vara skolmogen. Förskollärarna talar om motorik, 
att det är betydelsefullt att kunna sitta stilla, annars är det svårt att lyssna. Den motoriska delen är 
svår att avgränsa från det sociala indirekta samspelet men förskollärarna talar fortfarande om det 
som två olika aspekter. 
 

En viktig grej är motoriken som jag går på. Har de inte motoriken så 
har de svårt att sitta stilla och en del har reflexer kvar också som gör att 
det är svårt att sitta stilla, och klarar man inte av att sitta stilla så klara 
man inte att lyssna. Och det är en anledning till att de inte kan gå 
vidare. 

 

7.2 Andra kontexter 
Förutom att förskollärarna planerar sin undervisning utifrån de mål som är satta och gör sina 
bedömningar om ett barn är skolmoget, undersöker de även på hur ett barn är på fritids och hur 
deras hemmiljö är, då även det påverkar ett barns skolmognad. Det förs även samtal med föräldrar, 
fritidspersonal och de pedagoger som är inblandade kring ett barn. 
 

På skolan är det ett elevhälsoteam som sitter och på vårterminen träffas 
man tre gånger. Det är förskollärarna, specialpedagog, speciallärare, 
skolsköterskan, rektor och då får man ta upp de barn som man har lite 
funderingar om. Så att alla ska vara medvetna om att detta barnet finns. 
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Sedan får man ju tidigt signalera till föräldrarna om man märker det 
redan från början så måste man ta upp det redan vid första samtalet och 
då bokar vi in samtal mer kontinuerligt. Det är ju inte bara i skolan utan 
man måste jobba med barnet även hemma. Är det språkutvecklingen så 
kan man läsa mycket böcker hemma till exempel, att man pratat utifrån 
boken. Att man stöttar barnet på olika sätt. Vi jobbar nära med hemmet.  

7.2.1 Fritidshem 
En del av förskollärarna i förskoleklassen arbetar även på fritidshemmet, där de kan observera 
barnet i andra sammanhang. Även de förskollärare som inte arbetar på fritidshemmet diskuterar 
med fritidspersonalen när bedömning om skolmognad görs. Det framkommer också att 
bedömningarna görs utifrån känsla, i diskussioner med arbetslaget samt i diskussioner med 
föräldrar. Ibland diskuteras det även med specialpedagogen. Det kan tolkas som att det är viktigt för 
förskolläraren att utifrån den känsla de har, få en helhetsbild av barnet när bedömningar ska göras. 
Allt för att kunna motivera varför ett barn inte är redo att börja i första klass och att det handlar om 
barnets självkänsla om fel beslut skulle fattas. 

 
Vi har inte haft något papper eller så att pricka av. Utan mer på känsla. 
Att man diskuterar med den man arbetar ihop med; det man har sett, hur 
barnet fungerar. Och så diskussion med föräldrar och vad de ser. Vad 
man tillsammans kan få ut. Så diskussioner och så kommer man fram till 
en lösning.  

7.2.2 Hemma 
Förskollärarna betonar att det är viktigt att ha föräldrarna med sig. Det är viktigt att bygga upp ett 
förtroende. Det genomförs samtal under årets gång, det kan vara genom utvecklingssamtal och 
mindre formella samtal. Förskollärarna har utvecklingssamtal med föräldrarna och barnet en gång 
på hösten och en gång på våren. Många av förskollärarna vittnar om att det kan vara svårt att ha 
samtal med föräldrarna när det finns tvivel om ett barn är skolmoget. Eftersom det till sist är 
föräldrarnas beslut om ett barn ska gå vidare till första klass, är samtalen rådgivande där 
förskollärarna kommer med förslag. Det kan tolkas som att det kan vara väsentligt, att som 
förskollärare ha föräldrarnas förtroende om ett barn visar att det inte är moget att börja i första klass. 
Då kan föräldrarna känna sig trygga i att förskollärarna har gjort en rättvis bedömning av barnets 
förmågor. 
 

Men det som är viktigt är att man har föräldrarna med sig. Både då man 
har barn som är mindre duktiga och mer duktiga, att föräldrarna har 
förtroende för en att de vågar ringa om det skulle vara något. Det 
samspelet är jätteviktigt. 
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8. DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar fenomenet skolmognad samt hur 
dom utifrån denna förståelse av fenomenet bedömer att barn är redo att börja i första klass. I 
resultatet framkom en helhetssyn, som delades in i två kontexter; skolkontext och andra kontexter.  
I diskussionen läggs fokus på helhetsperspektivet och de tre underkategorier som framkom under 
skolkontexterna; kognitiv mognad, social mognad och motorisk mognad.  

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Att uppfatta skolmognad ur ett helhetsperspektiv 
Det som är tydligt är att förskollärarna försöker få en jämn balans mellan de olika 
mognadsområdena och att det är det som utgör skolmognaden. Skolmognaden ska uppfattas som en 
helhet vilken är uppbyggd av olika delar. Helhetssynen passar in på vad förskollärarna påtalade, att 
det är betydelsefullt att ha en öppen dialog med föräldrarna för att underlätta mognaden hos ett 
barn. Det ligger i linje med McBryde, Ziviani & Cuskelly (2004) som menar att skolmognad kan 
tolkas ur ett ekologiskt perspektiv där skolmognaden utgörs av en förbindelse mellan klassrum, 
familj och samhälle. Det ligger nära Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som grundar sig i 
att barn bygger sin egen verklighet i samspel med miljön, inte bara familjen och skolan, utan hela 
den omgivning som barnet lever i påverkar lärandet (Bronfenbrenner, 1979). 

8.1.2 Kognitiv mognad 
Carlton och Winsler (1999) menar att skolmognad är medfödd i barnet och att barnet måste ändra 
sig för att passa i nuvarande, homogena, skolprogram. Under analysen framkom det att 
förskollärarna förutom de gemensamma målen även sätter individuella mål för barnet. Men de 
individuella målen sätts ändå utifrån de mål och normer som skolan har satt upp och kan därmed 
stämma överens med det som Carlton och Winsler (1999) menar att ett barn måste anpassa sig till 
de mål som skolan har och börjar barnet sedan i en ny skola måste den göra en ny anpassning och 
de individuella målen skrivas om så att det passar den skolan. Då det inte finns gemensamma mål 
för förskoleklassen kan det bli att ett barn som byter skola ofta får göra många anpassningar för att 
nå upp till skolans och förskollärarnas tolkning av skolmognad. Enligt Hermansens (2005) tolkning 
av Piaget, sker det en anpassning i det mentala schemat när barnet gör nya erfarenheter. Nya intryck 
assimileras (införlivas) i redan befintliga scheman, vilka lätt hamnar i obalans. Därför måste 
kunskap anpassas till det nya lärandet (ackomodation). Utifrån tolkningen av Piagets syn på 
lärandet tillsammans med ovanstående diskussion ställs frågan om obalansen kan bli för stor för ett 
barn och därmed begränsas i sin kunskapsutveckling, vilket kan göra det svårare att uppnå 
skolmognad.  
     När förskollärarna talar om kognitiv mognad anser de att barnen ska ha uppnått vissa mål i 
språkutvecklingen och att kunna en del matematiska begrepp. De mål förskollärarna talar om är 
bland annat att barnen ska ha en förståelse för hur olika ljud låter, att kunna dela in ett ord i flera 
stavelser och förstå att även om ett ord är skrivet långt kan innebörden vara kort till exempel 
tandborste. Denna kognitiva mognad ligger nära Piagets konkret-operationella stadium där barnet 
lär sig att förstå abstrakta ting (Stensmo, 1994). Piaget menar vidare att utvecklingen styrs av 
genetiska förutsättningar vilket är något som förskollärarna bör ha kunskap om då skolmognaden 
inte är åldersbaserad, utan är individuell. Det kan därmed innebära att det i en förskoleklass kan 
finnas barn som har kommit till det konkret-operationella stadiet medan andra fortfarande befinner 
sig i pre-operationella stadiet. Då utveckling och lärande sker utifrån genetiska grunder kan det 
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tolkas som en stor fördel att förskollärarna inte enbart utgår från Lpo 94, utan även sätter upp 
individuella mål för varje barn.  

8.1.3 Social mognad 
Förskollärarna har målen som är satta för förskoleklassen med sig när de planerar undervisningen 
och de försöker att integrera så väl motoriken som det sociala med kognitiva kunskaper så att det 
blir en balans där emellan. Denna integration stämmer inte helt överens med Lin, Lawrence & 
Gorrell (2003) studie där förskollärarna prioriterar den sociala mognaden mer än de skolrelaterade 
ämnesområdena. I deras studie förklarade förskollärarna att det är den sociala kompetensen som 
ligger till grund för om ett barn är skolmoget eller inte. I vår studie uppfattade dock förskollärarna 
att skolmognad måste tolkas utifrån ett helhetsperspektiv där social mognad, kognitiv mognad och 
motorisk mognad är tre viktiga aspekter som alla måste beaktas. Därmed har vår förförståelse 
förändrats då vi förväntade oss att förskollärarna skulle lyfta fram den personliga mognaden och 
den sociala mognaden framför andra aspekter. 
     När förskollärarna pratade om social mognad berättade de att det är i leken som de lättast kan 
uppfatta om ett barn är socialt mogen. Det ligger nära Vygotskijs utvecklingsteori då det är i de 
sociala förhållandena är betydelsefulla då lärande och utveckling sker tillsammans med andra 
(Maltén, 1997) vilket leder till att barnet utvecklar sitt språk. Enligt Vygotskij är språket av stor vikt 
då det är ett redskap för att kunna fungera tillsammans med andra (Dysthe, 2003). I intervjuerna 
med förskollärarna framkommer det att om barnet kan ta egna initiativ, kan samspela med 
kompisarna och kan hantera konflikter betraktas det som att barnet är skolmoget. I leken kan 
förskollärarna även fånga upp hur barnet tänker och i diskussionen mellan barnen framkommer det 
om de har förstått språk och matematiska begrepp som de har lärt sig. Vilket inte enbart sker inte i 
den fria leken där barnen själva få bestämma vad som ska lekas, utan även i den organiserade där 
förskollärarna är med. Det kan vara att de leker affär, är i naturen, eller använder sig av rollekar. 
(Här går också att tyda att den kognitiva mognaden utvecklas genom leken, såtillvida att barnen får 
utveckla sin språkliga och matematiska begreppsförståelse). Då de leker rollekar får barnen lära sig 
att samarbeta och att få en förståelse för varandra då de antar olika roller. Förskollärarnas syn på att 
lekens betydelse för den sociala mognaden är viktig, stämmer även överens med det som 
Knutsdotter Olofsson (2001) menar, att social kompetens är något som tränas i olika 
leksammanhang, framför allt i rollekar där samarbete sker, ger och tar. Det liknar analysen som 
framkommit hur förskollärarna uppfattar lekens betydelse för skolmognad. Då förskollärarna 
påtalade att leken har en central roll i undervisningen för att utveckla barnets skolmognad. I likhet 
med Vygotskijs (1978) utvecklingszon så har barnet nått upp till en specifik utveckling, den 
existerande utvecklingen för att därefter lära nytt och gå vidare i utvecklingen, den proximala 
utvecklingszonen och för lärandet och utvecklingen har det sociala och leken stor betydelse då 
barnen lär av varandra. 

8.1.4 Motorisk mognad 
Motorisk förmåga är något som förskollärarna återkommer till flera gånger när de talar om 
skolmognad. Trots att motorisk mognad tydligen är en aspekt som förskollärarna i 
förskoleklassverksamheten tar hänsyn till när det gäller skolmognad, är motorisk förmåga en aspekt 
som forskning kring skolmognad i relation med elever i förskoleklass hittills har försummat. Då 
förskollärarna talar om skolmognad och kommer in på den motoriska mognaden handlar det om att 
barnen ska kunna sitta stilla och lyssna, men även att barn som är motoriskt omogna inte riktigt vet 
var de har sina armar och ben. Då barnet inte vet var den har sin kropp kan det uppstå konflikter i 
gruppen, eftersom barnet kan råka stöta till en kompis som i sin tur blir arg. Här kommer även den 
sociala mognaden in, nämligen att kunna hantera konflikter. Förskollärarna uppfattar med andra ord 
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den motoriska mognaden som en egen aspekt i skolmognaden men att den ändå är integrerad med 
kognitiv mognad och social mognad vilket har likheter med Oja & Jurimaes (2002) studie där den 
motoriska mognaden handlar om total uppmärksamhet och koncentration. 

8.1.5 Vägen till skolmognad: integration av läroplaner 
Den dragkamp som vi upplever att förskollärarna uttrycker, uppstår när det kommer till vilken 
läroplan de använder sig mest av när mål ska sättas. Dessutom är det en splittrad roll förskollärarna 
får ta på sig när de arbetar i förskoleklass eftersom deras hembas är förskolan och att de nu ska 
arbeta efter skolans läroplan, Lpo 94. Det går heller inte att säga att det är en dålig idé,  av dem som 
använder Lpfö 98. Intentionen med förskoleklassen är att bygga broar mellan förskola och skola 
(Propositionen 1997/98:94). I och med att de mål som finns i Lpo 94 ändå ska gälla för 
förskoleklassen, finns det en risk att förskoleklassen blir mer skolinriktad och att det sätts för höga 
mål för barnen genom att det för förskoleklassen inte existerar uppnåendemål, som det gör för 
grundskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Utifrån Lpo 94 uppfattar förskollärarna att 
det är uppnåendemålen för femte klass som de ska sträva mot. Förskollärarna upplever inte att det 
finns specifika mål för förskoleklassen, utan där är de mål utifrån Lpo 94, skolan samt 
samverkansgruppen som utgör de uppsatta målen. Därmed går det ställa sig frågan om 
förskollärarna sätter målen gemensamt i samverkansgruppen för att de ska få mål som sträcker sig 
över flera läsår. Det kan göra att barnen inte tvunget måste ha uppnått ett specifikt mål i 
förskoleklass utan målen kan uppnås i första klass istället. Då förskollärarna tillsammans med 
grundskollärarna sätter målen kan det medverka till en ökad förståelse för varandra, då de är mer 
insatta i varandras arbeten och vilka mål de har. Samverkansgrupperna kan vara allt från 
förskoleklass - ettan till förskoleklass - trean och då de arbetar över gränserna kan det finnas risk för 
att förskoleklassen blir mer skolinriktad, men det kan också omvänt innebära att förskoleklassen 
kan påverka att lekpedagogiken kan följa med högre upp i årskurserna.  
     Vi förundras över att inte fler upplevde det svårt att avgöra skolmognad. Vi tänker då på det vi 
skrev i inledningen, att uppnåendemål för förskoleklassen inte finns (Myndigheten för 
skolutveckling, 2006). Därmed uppkommer frågan om förskollärarna med den helhetsbedömning av 
barnet som framkommer i intervjuerna, upplever det som en mer pålitlig bedömning än en lista med 
avprickningspunkter. Eftersom förskollärarna ändå har en ganska stor frihet hur målen ska uppnås 
kan de lägga upp undervisningen så att det passar för den klass de har. Därmed går det att ställa sig 
frågan om förskollärarna på det viset gör det möjligt att få fler barn skolmogna i förskoleklass än 
om förskollärarna hade använt sig av samma struktur till varje klass de har.  
     Utifrån att förskollärarna försöker få in de kognitiva kunskaperna i leken så mycket som möjligt, 
går det att ställa sig frågan om förskollärarna på det viset gör att eleverna tycker att det är roligare 
att lära sig samtidigt som de tar till sig kunskaperna mer praktiskt än om de hade suttit och arbetat 
med en bok. På det viset går  det att påstå att förskollärarna åtminstone försöker fasthålla 
intentionen med förskoleklassen. Om det är det faktiska förhållandet i respektive förskoleklass, är 
emellertid ingenting som har undersökts i uppsatsen. Då barnen får arbeta mer praktiskt och på det 
sättet ta till sig kunskapen, ges de möjlighet till lärande liknande  

8.2 Diskussion utifrån förförståelsen 
Under arbetets gång med studien har förförståelsen ändrats. När vi började med att läsa in oss på 
litteraturen upptäckte vi att det inte stod konkret i Lpo 94 om vilka mål förskoleklassen skulle utgå 
ifrån. Vilket gjorde att vår ursprungliga förförståelse var att förskollärare anser det svårt att sätta 
målen och att kunna beskriva vad skolmognad är och hur bedömning görs för ett se om ett 
förskolebarn är skolmoget att börja i första klass. Vidare då artiklarna om skolmognad lästes 
utvecklades vår förförståelse till att skolmognad är kognitivt inriktad och socialt inriktad. 
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Förförståelsen har fått konsekvenser för resultatet då det först var inriktat på social mognad och 
kognitiv mognad men efter hand då vi har läst igenom intervjuerna ett flertal gånger ändrades 
förförståelsen till att skolmognad även innefattar motorisk mognad. Vi insåg även att trots att det i 
Lpo 94 inte står något konkret om förskoleklassen var det denna läroplan som förskollärarna utgick 
ifrån då de satte målen, då de har målen på vad ett barn ska kunna då de går i femte klass. Vägen 
dit, är upp till varje lärare att sätta mål som passar för klassen och individen. Det gäller både för 
förskollärare och grundskollärare. Förförståelsen ändrades ytterligare då vi insåg att förskollärarna 
använder sig både av Lpo 94 och Lpfö 98 samt kursplaner som kommun och skola har satt upp. I 
takt med att förförståelsen har ändrats har resultatet och analysen formats om under arbetets gång. 
     Utifrån resultatet, har vår förförståelse ändrats. Vi har genom förskollärarnas svar insett att det 
finns en mer nyanserad bild än den vi först såg. Vi har även fått fram mer än förskollärarnas 
uppfattningar om vad skolmognad innebär för dem. Vi har också fått tagit del av deras 
beskrivningar hur de aktivt arbetar i förskoleklassen för att utveckla barnets skolmognad.  
     I förförståelsen trodde vi att förskoleklassen inte är den brygga mellan förskola och skola som 
var tänkt från början, utan att den skulle vara mer skollik. Vi trodde därmed också att förskollärarna 
mer har antagit rollen som lärare sedan de har kommit in i skolan. Det som framkommer i studien 
visar på försök att vara en brygga mellan förskola och skola och därmed går det inte att påstå med 
säkerhet att förskollärarna antagit en lärarroll.  
     I förförståelsen förväntade vi också att få en blandad bild av förskollärarnas tolkningar av 
skolmognad, eftersom det inte finns några uppnåendemål för förskoleklassen. Vår reflektion av 
resultatet är att det inte bara är förskollärarnas syn på skolmognad som har kommit fram i studien 
utan också hur de arbetar för att barnen ska nå skolmognad. Beroende på förskolläraren själv, läggs 
fokus på olika tyngdpunkter på att kunna nå dit. Tyngdpunkterna framkommer tydligast när det 
handlar om läroplanerna. För att lösa problemet med dragkampen, som beskrevs ovan, får leken 
genomsyra hela verksamheten. I leken kan förskollärarna lära barnen hur de ska vara socialt; umgås 
med kompisar, kunna ta initiativ, klara av konflikter men även hur matematik och språket fungerar i 
praktiken. Förskollärarna planerar således undervisningen utifrån att det är genom leken som barnen 
lär sig, får nya erfarenheter och utvecklar därmed en skolmognad.  

8.3 Metoddiskussion 
Under intervjuernas gång ändrades vår förförståelse då det som framkom i den ena intervjun låg till 
grund för frågor i den nästkommande intervjun. På så vis fortgick den hermeneutiska spiralen då vi 
hela tiden gick från del till helhet till del. Vår förförståelse ändrades i takt med att ny kunskap 
erhölls, precis som Maltén (1997) menar är karaktäristiskt för den hermeneutiska spiralen. Därmed 
kunde en holistisk bild uppnås av förskollärarnas förståelse av fenomenet. Vår förförståelse 
ändrades i tre led: först genom att läsa litteraturen, sedan genom att genomföra intervjuerna och 
slutligen genom att analysera det empiriska materialet. Därmed inte sagt att vi har uppnått en full 
förståelse av vare sig fenomenet skolmognad eller hur förskollärare uppfattar detsamma. Vi är fullt 
medvetna om att vår tolkning om hur förskollärare tolkar fenomenet skolmognad kommer att ändras 
över tid då synen på skolmognad ändras i takt med nya erfarenheter och samhällets krav på vad 
skolmognad bör innebära. 
     Då vår förförståelse har ändrats under arbetets gång och under analysens arbete har vi insett att 
skolmognad innefattar så mycket mer än social mognad och kognitiv mognad, det handlar även om 
motorisk mognad vilket är en viktig aspekt av skolmognad som vi utelämnade vid intervjuerna. 
Under intervjuerna nämnde förskollärarna att även motorisk mognad var något de bedömde om ett 
barn är skolmoget. Vi följde dock inte upp denna aspekt vidare under intervjuerna utan vi var mer 
fokuserade på den sociala mognaden och de kognitiva kunskaperna samt lekens betydelse för 
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lärandet. Vi borde ha följt upp den motoriska aspekten ytterligare och därmed hade troligen resultat 
påverkats, då vi hade haft med mer om motoriken. 
     På grund av att vi som författare bor långt i från varandra valde vi att genomföra intervjuerna var 
för sig. När intervjuerna sker enskilt kan intervjuaren se på datan med nya ögon och använda 
varandra som medbedömmare. Å andra sidan, genom att vara två kan den andra fylla på med frågor 
och kommentarer som annars går förlorade. Intervjuerna gav oss resultat där förskollärarna beskrev 
sin syn på skolmognad vilket gör att studien begränsas till deras ord. För att undersöka om det de sa 
stämde hade observationer kunnat användas, men då studiens syfte handlade om uppfattningar hos 
förskollärarna ansåg vi att intervjuer var det bästa alternativet. Enligt Holme & Solvang (1997) 
spelar miljön vid intervjuerna roll. En faktor som kan ha påverkat respondenternas möjlighten till 
koncentration är att intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats med barn runt omkring.  
     Enligt Kvale (1997), är det livsvärlden hos intervjupersonen, som den kvalitativa intervjun 
handlar om. En fördel är därmed att respondenterna fick information i förväg och att de fick tid på 
sig att fundera igenom hur de uppfattar fenomenet skolmognad och hur de gör bedömningarna. Det 
gör att de kunde svara mer detaljerat på de frågor som ställdes och diskutera mer kring skolmognad 
än vad som annars kanske hade varit möjligt.  

8.4 Studiens kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning 
Skolmognad är ett område som inte har några klara definitioner utan det är förskollärarnas egna 
tolkningar om vad skolmognad uppfattas vara som ligger till grund för bedömningen om ett barn är 
redo att börja i första klass. Med vår studie vill vi bidra med en ökad förståelse om vad skolmognad 
innebär och vad som ligger till grund för bedömningen, utifrån förskollärares tolkning. Det som 
framkommer som grund för bedömning är helhetssynen, som delas in i olika kontexter; 
skolkontexter och andra kontexter. Inom skolkontext är det den kognitiva mognaden, den sociala 
mognaden och den motoriska mognaden som spelar roll. I andra kontexter är det fritidshemmet och 
hemmet. 
     Förskollärarnas roll för skolmognad behöver utvecklas ytterligare. Man behöver problematisera 
helhetssynen t.ex. hur helhetssynen kan utvecklas mer. Även de olika kontexternas påverkan och 
hur de olika kontexterna integrerar. Vad som även behöver forskas vidare inom är mototiken i 
förhållande till skolmognad.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

• Vilka mål har ni med förskoleklassgruppen för det här läsåret?  
-Varför just de målen? 

 
• Vilka mål anser du viktiga? 

-Varför prioriterar du just de målen? 
 

• Vad ligger till grund för din tolkning av om ett barn verkar redo att fortsätta till första 
klass? 

- Ge exempel 
 

• Hur brukar du gå tillväga för att bedöma om ett barn är redo att börja i första klass? Vad 
använder du som underlag för ditt beslut? 

 
• Finns det någon gång som du har tvivlat på om ett barn har varit redo för att börja första 

klass? Kan du ge exempel och förklara vad det var som gjorde att du tvivlade? 
 

• Vad anser du är en grundförutsättning för att en elev ska vara redo att börja i första 
klass? 
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