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Abstract: 

How school works with gifted students depends on the pedagogical 

leadership of the principals’ and their decisions regarding the distribu-

tion of resources. It’s these decisions that define how the students de-

velop and if they get the right kind of stimulants that they need. The 

aim of this study is to examine how the frame factor theory influences 

the principals’ work with distributing resources for gifted students in 

mathematics. This study have been using interviews as method to find 

out how the frame factor theory influences principals work. The result 

of the study shows that principals instantly draw parallels to the budget 

in the question of distribution of resources, but also link this to several 

other framework factors that interact with each other. All of the princi-

pals state that the teachers’ competence is important in order to stim-

ulate gifted students in mathematics. The conclusion of this study is 

that the principals are controlled by several of the factors in the frame 

factor theory regarding the distributing resources for gifted students in 

mathematics. The results from the study can increase the teachers’ 

knowledge, and other colleagues, and hopefully it can increase an 

awareness of how the principals' work regarding distributing resources 

for gifted students in mathematics are affected by the frame factor the-

ory in their line of work every day.  
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Sammanfattning: 

Rektorers pedagogiska ledarskap har betydelse för hur arbetet på sko-

lorna fortlöper med syfte att främja särskilt begåvade elever i matema-

tik och att dessa elever ska få den stimulans de är berättigade. Studiens 

syfte är att undersöka hur rektorer påverkas av ramfaktorer vid resurs-

fördelning i matematik med fokus på särskilt begåvade elever. I studien 

har intervjuer använts som metod för att ta reda på rektorers påverkan 

av ramfaktorer vid resursfördelning i matematik. Ramfaktorteorin är 

den teori som beskriver vilka ramar och faktorer rektorer har att för-

hålla sig till. Resultatet visar att av rektorerna indirekt drar paralleller 

till budget i frågan om resursfördelningen, men kopplar också detta till 

flera andra ramfaktorer som samverkar. Alla rektorer uppger också att 

lärarnas egen kompetens är viktig för att kunna stimulera särskilt be-

gåvade elever inom matematik. Slutsatsen i undersökningen blir därför 

att rektorers resursfördelning inom matematik med fokus på elever 

med särskild begåvning är styrd av flera faktorer och att dessa påver-

kar. De resultat som finns i studien kan ge ökad kunskap hos lärare 

eller andra kollegor för att det bidrar till en ökad medvetenhet om rek-

torers ramar och faktorer i det vardagliga arbetet. 
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1. Inledning 

För att stimulera särskilt begåvade elever, behöver dessa elever inklu-

deras och ges möjlighet till utveckling, först då finns förutsättningar för 

eleverna att utveckla sin egen studieteknik och hitta metoder som hjäl-

per dem vidare i sin utveckling (Stålnacke, 2015).  Szabo (2017) menar 

att acceleration är något som ofta diskuteras i samband med särskilt 

begåvade elever, vilket innebär att eleverna deltar i den ordinarie 

undervisningen och utöver det, studerar matematik som är avsedd för 

äldre elever som ger eleverna vidare stimulans. För att skapa möjlig-

heterna är rektorernas ansvar att leda organisationen framåt viktig och 

ramfaktormodellen är en utgångspunkt i rektorns pedagogiska ledar-

skap (Lindensjö & Lundgren, 2005).  

 

Av den anledningen utförs den här studien, för att det är intressant att 

undersöka rektorers fördelning av resurser och kopplingen till särskilt 

begåvade elever inom matematik (Lindensjö & Lundgren, 2005). I rol-

len som lärare är också kunskapen om de olika faktorer som påverkar 

resursfördelningen viktiga. Att ha kunskap om det skapar en acceptans 

om varför beslut tas hos rektorerna på ett visst sätt, men också för var-

för rektorerna agerar på ett visst vis i frågor som rör eleverna och dess 

resursfördelning (Lindensjö & Lundgren, 2005). Ramfaktormodellen 

beskriver vilka ramar rektorerna har att följa, och hur de genererar en 

process som senare leder till resultat (Lindensjö & Lundgren, 2005). 

Det är också en del i vad som utvecklar rektorernas pedagogiska ledar-

skap. Modellen gör också att en diskussion kan skapas om fördelningen 

av resurser, med fokus på elever med särskild begåvning, i samband 

med rektorernas resursfördelning (Lindensjö & Lundgren, 2005). 

Ramfaktorer är en del av rektorernas vardagliga arbete, som bland an-

nat innebär att ta hänsyn till varje lärares arbete och dess uppdrag. 

Rektorerna ska kunna stötta sina anställda så att de ges möjlighet att 

hjälpa alla typer av elever (Lindensjö & Lundgren, 2005). Faktorer som 

påverkar rektorernas beslut och möjligheter till att utföra sitt vardag-

liga arbete är bland annat budget, lärarkompetens, statistik/yttre an-

seende samt organisation och kommunikation (Lindensjö & Lundgren, 

2005). Den här undersökningen kommer därför att undersöka hur 

ramfaktorer påverkar rektorerna på olika skolor runtom i ett län i re-

lation till undervisningen av särskilt begåvade elever i matematik. 
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Att undervisningen ska främja elevers lärande och utveckling samt en 

livslång lust att lära framgår i skollagens första kapitel (SFS 2010:800). 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att inhämta 

kunskaper och värden som ska befästas och utvecklas (Skolverket, 

2011). Under paragraf fem står det att undervisningen ska spegla 

mänskliga rättigheter, däribland barns olika behov. Alla barn har olika 

behov och förutsättningar vilket skolan har skyldighet att gå till mötes. 

Eleverna har rätt att få det stöd som behövs för att fortsätta sin utveckl-

ing, oavsett intelligensnivå (SFS 2010:800). 

 

Skolverket (2013) skriver i en rapport om kommunernas resursfördel-

ning till grundskolan att skolan ska vara likvärdig för alla. Det innebär 

inte lika resurser till alla elever utan, att fördelningen av resurserna ska 

vara anpassade till elevernas olika behov, variationer och förutsätt-

ningar (Skolverket, 2013). Det framgår i rapporten att kommunerna 

och huvudmännen är ansvariga för att tillgodose hur de nationella må-

len ska uppnås samt hur finansieringen av resurser kan bidra till att 

målen tillgodogörs. Rektorernas ansvar är att tillgodose eleverna med 

rätt resurser så att stimulans sker inom matematikämnet (Skolverket, 

2013). Penje och Wistedt (2015) lyfter också rektorns ansvar som en 

nödvändig resurs. De menar att rektorerna ansvarar för elevernas möj-

lighet till kunskapsutveckling och måluppfyllelse eftersom de fördelar 

resurserna inom skolan (Penje & Wistedt, 2015).  

 

Stålnacke (2015) skriver att i Sverige räknar Skolverket med att ca 5 % 

av eleverna har en särskild begåvning. Det finns inga generella riktlin-

jer för vad som kännetecknar en särskilt begåvad elev men typiska drag 

som ofta ses och som gör att dessa elever upptäcks är att de har resultat 

som är avsevärt mycket bättre än resterande elever inom matematiken 

(Stålnacke, 2015). Dessa åsikter går dock isär beroende på vilken forsk-

ning man väljer att läsa, och tillexempel Pettersson (2011) menar att 

understimulerade elever kan agera på andra sätt, exempelvis att vara 

utåtagerande.  

 

Att förebygga och motverka underprestation i skolan för elever med 

särskild begåvning i matematik, görs genom inkluderande undervis-

ning och utmanande uppgifter (Stålnacke, 2015). Diskussionen om in-

kludering och anpassning ska inte gälla endast elever med svårigheter 
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utan likväl elever med alla typer av behov och variationer som behöver 

uppmärksammas (Nilholm & Göransson, 2013). Att ta hänsyn till varje 

elevs behov görs genom att skifta fokus från att anpassa eleven till sko-

lan, till att anpassa skolan efter varje elev (Nilholm & Göransson, 

2013). Rotiger och Fello (2015) menar att identifikation av särskilt be-

gåvade elever är en viktig komponent då riskerna är stora att dessa ele-

ver blir oidentifierade och då inte ges möjlighet till stimulans och ut-

veckling på individnivå.  

 

En rapport från Skolverket visar statistiskt att resursfördelningen är 

ekonomiskt styrd. Elever som inte når målen är betydligt fler än särskilt 

begåvade elever och rektorerna måste därför göra val som inte nödvän-

digtvis gynnar alla elever (Skolverket, 2011).  

 

Problemet som vi identifierat handlar om att särskilt begåvade elever 

inte verkar få rätt stimulans på grund av olika fördelningar av skolans 

resurser. Det handlar bland annat om bristande kunskap hos lärare och 

rektorer men även de ramfaktorer som rektorerna har att förhålla sig 

till.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur rektorer på strategiskt utvalda 

skolor i ett län, påverkas av ramfaktorer vid sin resursfördelning i ma-

tematik med fokus på särskilt begåvade elever.  

 

 Hur påverkas rektorerna av ramfaktorer vid resursfördelning inom 

matematik med fokus på särskilt begåvade elever? 

 

  



5 

 

 

1.3 Bakgrund 

Huvudmännen för skolorna ansvarar för att utbildningen genomförs i 

enlighet med bestämmelserna i lagen, och ansvarar också för att för-

dela resurser inom utbildningen så att det möter barnens olika behov 

och förutsättningar (SFS 2010:800). Rektorn ska enligt lag ansvara för 

att det pedagogiska arbetet och undervisningen utvecklas vid en sko-

lenhet (SFS 2010:800). Det innebär att rektorerna är de ytterst ansva-

riga för skolans men det är inte beskrivet hur rektorn ska leda skolen-

heten pedagogiskt (Forssten Seiser, 2017). 

 

I Skolinspektionens rapport (2014) framgår det att rektorn har nyckel-

ansvaret för undervisningen på skolan och ska genom bästa förmåga se 

till att undervisningen är gynnsam och stimulerande för alla elever. Re-

lationen mellan rektorers pedagogiska ansvar och tillgängliga resurser 

kan se olika ut för skolhuvudmän, vilket betyder att de ekonomiska lös-

ningarna kan få större genomslag än de pedagogiska intentionerna. 

Detta kan ha en negativ inverkan på arbetet med att kunna stimulera 

särskild begåvade elever i matematik (Björkman, 2008). Björkman 

(2008) förklarar vidare att detta inte överensstämmer med styrdoku-

menten då det av dem framgår att det pedagogiska ledarskapet för rek-

torer är prioriterat av den statliga styrningen. Rektorns pedagogiska 

ledarskap och möjligheter till att vara en god pedagogisk ledare ska 

stötta lärare i deras utveckling och arbete. 

 

Skolinspektionens rapport visar också att rektorerna har bristfällig 

kunskap om den undervisning som bedrivs i matematikklassrummen. 

Rektorerna berättar att det finns brister i deras kunskaper om särskilt 

begåvade elever inom matematikämnet (Skolinspektionen, 2014). Det 

i sin tur bidrar också till att rektorerna inte kan ge sina anställda rele-

vanta möjligheter till stöd och vidta åtgärder i rätt tid. Kompetens och 

organisation är alltså faktorer som rektorerna lyfter fram som väsent-

liga. Ärlestig (2008) menar att lärarna sällan tar hjälp av rektorerna i 

syfte att utveckla sin undervisning. Rektorerna nämner kommunikat-

ion som en viktig del inför resursfördelningen inom matematik och 

som Ärlestig (2008) skriver, är kommunikationen specifik, och behö-

ver utvecklas för att skapa tydligare kommunikation i organisationen. 
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Skolinspektionen nämner också hur dialog, det vill säga, kommunikat-

ionen är en viktig aspekt vid resursfördelningen som rektorerna har att 

förhålla sig till (Skolinspektionen, 2014).  

 

Nilholm och Göransson (2013) skriver att olikheter i klassrummet ska 

ses som en tillgång och inte som ett problem inom matematiken. För-

sök till skifte av fokus, från att eleverna ska anpassa sig till skolan, till 

att skolan ska anpassas till elevernas olikheter, har gjorts (Göransson 

& Nilholm, 2013). Lärarens syn på inkludering har en avgörande roll 

för hur väl inkluderade eleverna blir, oavsett vilka variabler som spelar 

in, så som kön, ålder eller ämne, i detta fall matematik. Dessa konse-

kvenser är inte betydande i arbetet med inkludering (Van Rosen, Shoho 

& Barker, 2001). Variabler som istället kan ha en påverkan är intuitiva 

aspekter direkt knutna till eleven eller till läraren, samt variabler direkt 

kopplade till lärandemiljön (Kotte, 2017). Men det finns också aspekter 

på mer övergripande nivå, som spelar in. Det handlar om faktorer som 

har inverkan på rektorernas planering och skolans organisation, då det 

är rektorerna som först fattar beslut om hur de resurser som skolan har 

att tillgå ska användas. Detta i sin tur påverkar lärarna då det är de som 

skapar undervisningen, som därför indirekt påverkats av dessa ram-

faktorer som rektorerna tidigare haft att förhålla sig till (Lindensjö & 

Lundgren, 2005).  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Forsknings- och litteraturgenomgången kommer att redogöra för tidi-

gare forskning om särskilt begåvade elever ur olika perspektiv samt hur 

det pedagogiska ledarskapet av rektorerna påverkar elevernas skol-

gång. De olika perspektiven kommer att skildra för hur de särskilt be-

gåvade eleverna kan utspela sig och hur det pedagogiska ledarskapet 

av rektorerna påverkar. 

 

2.1 Särskilt begåvade elever 

Piaget menar att lärande och undervisning ska anpassas till det sta-

dium eleven befinner sig på (Gallagher & Reid, 2002). Piaget beskriver 

hur barn lär sig klassificera föremål utefter egenskaper som föremålen 

har gemensamt. Barnet har en förförståelse för att det finns klasser och 

kategorier (Gardner, 1994). Utvecklingskurvan visar på hur eleverna 

utvecklar och lär sig avancerade räkneoperationer men också hur den 

logisk-matematiska intelligensen till en början är starkt kopplat till de 

fysiska handlingarna (Gardner, 1994). Över tid internaliseras de logisk-

matematiska förmågorna, vilket kan kopplas till matematikundervis-

ningen (Gardner, 1994). För att koppla Piagets tankar och idéer till sär-

skilt begåvade elever inom matematik, kan man se ett samband till hur 

de särskilt begåvade eleverna lär sig strategier genom att utmanas till-

sammans med andra likasinnade elever (Gardner, 1994).  

 

Barn med särskild begåvning inom matematik ser och följer de förut-

bestämda logiska reglerna, där slutledningar, tautologier, satslogiska 

formler och syllogismer är just exempel (Gardner, 1994). Paralleller 

mellan vad särskilt begåvade barn faktiskt kan och vad de logiskt kan 

komma fram till, gör att andra aspekter som stimulans och stimulans-

fattig miljö blir en viktig aspekt för hur barn utvecklas (Mönks & Ypen-

burg, 2009). En särskilt begåvad elev lär sig mer på djupet och snabb-

bare än jämnåriga elever (Liljedahl, 2017). Elever med särskild begåv-

ning har en hög begåvning, men det innebär inte att de agerar på 

samma sätt i skolan, de kan till exempel vara utåtagerande eller tillba-

kadragna (Liljedahl, 2017), vilket ger helt olika intryck för en lärare när 

den ska undervisa. Mönks och Ypenburg menar att skillnader uppstår, 

eftersom barn, oavsett begåvning, växer upp i miljöer som inte alltid 
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liknar varandra. Material som vanligtvis väcker nyfikenhet inom mate-

matik uppfyller inte sin funktion om barn kommer från en stimulans-

fattig miljö (Mönks & Ypenburg, 2009). Mattsson (2013) poängterar 

att elever med särskild begåvning inom matematik inte är en homogen 

grupp men att de har liknande karaktärsdrag. Ett exempel på de karak-

tärsdragen är matematiska förmågor, så som problemlösning (Matts-

son, 2013). Pettersson (2008) har arbetat tillsammans med elever som 

har en särskild begåvning inom matematik där eleverna har fått arbeta 

med lustfyllda matematiska problem och det som har setts är att upp-

gifterna har varit utvecklande och gett en positiv riktning på deras ma-

tematiska utveckling (Pettersson, 2008).  

 

2.2 Arbetssätt och viktiga faktorer för särskilt begåvade elever 

Ett arbetssätt som visat sig vara positivt för elever med särskild begåv-

ning är så kallad ämnesacceleration. Szabo (2017) menar att elevers 

kunskapsutveckling kan påverkas positivt av frivillig och tidsbegränsad 

acceleration i matematik. Undervisningen ska då vara anpassad till ele-

vers förutsättningar och gärna i speciella grupper för särskilt begåvade 

elever (Szabo, 2017). I det här fallet kan det handla om att eleven med 

särskild begåvning inom matematik kan få möjlighet att utmanas ge-

nom en högre nivå av undervisning (Rogers, 2007). Tanken är att ele-

ven ska undervisas på den nivå som den befinner sig på, vilket kan 

handla om att elever får en bok som är tänkt för äldre elever eller får 

tillgång till någon form av personlig undervisning, tillexempel lekt-

ioner via internet (Rogers, 2007). Rogers (2007) lyfter också fram vik-

ten av att elever som har en särskild begåvning ges möjlighet att träffa 

människor i samma situation. Det har visat sig vara en positiv effekt på 

inlärningen när elever med särskild begåvning undervisas tillsam-

mans, oavsett om det är på heltid eller vid enstaka tillfällen (Rogers, 

2007).  

 

Familjens intresse för elevens lärande är en väsentlig roll för eleven, då 

emotionell support och uppmuntran är viktigt för lärande (Wallström, 

2010). Wallström (2010) pekar också på att särskilt begåvade barn kan 

dölja sin kunskap och personer ser dem då som kloka och förståndiga, 

när de egentligen behöver mer uppmuntran. För att skapa situationer 

för lärande, är det betydande för de elever med särskild begåvning att 
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de har personer som verkar som mentorer, som ger dem stöd för att 

motverka känslan att de är oförstådda och hjälpa dem skapa sin egen 

väg till lärande (Wallström, 2010). Vårdnadshavare är en viktig del av 

utvecklingen och har möjlighet att få eleverna att sträva efter en akti-

vare matematikinlärning (Civil, Guevara & Allexsaht-Snider, 2002). 

2.3 Konsekvenser för särskilt begåvade elever 

Kunskapen om särskilt begåvade elever i skolan inte är tillräckliga 

(Persson, 2010; Pettersson, 2011; Mellroth, 2018). På grund av det, me-

nar Persson (2010), blir konsekvenserna att elever med särskild begåv-

ning ofta har betydande psykosociala problem i skolan för att den pe-

dagogiska miljön är bristfällig i stöd och förståelse. Han menar också 

att elever som inte får rätt stimulans riskerar att bli understimulerade 

eller hamna i utanförskap i skolan på grund av att de inte känner någon 

tillhörighet. Många förväntar sig att elever med särskild begåvning 

inom matematik presterar bra i skolan och gör rätt i klassrummet men 

särskild begåvning handlar istället om elever vars kognitiva förmåga 

avviker sig från normen (Liljedahl, 2017). De eleverna har ett an-

norlunda tänk som gör att de kan få svårigheter i att anpassa sig till de 

ordinarie undervisningsramarna (Liljedahl, 2017). Men det kan också 

handla om att eleverna har svårt att passa in i skolans normer för 

undervisningssituationen (Silverman, 2013). Även Silverman under-

stryker vikten av att upptäcka elever med särskild begåvning. Hon visar 

i sina studier att många elever som har en särskild begåvning inte alltid 

utmärker sig i prestationer och därför kan inte identifieringen av de 

eleverna baseras på prestationerna som görs i skolan. Det kan istället 

handla om att elever med särskild begåvning uppvisar stress, psykisk 

ohälsa eller att de är uttråkade (Rogers, 2007). 

 

Pettersson (2011) visar att det finns brister i elevers möjlighet till ut-

veckling när de visat fallenhet för matematik. Hon berättar om brev 

som hon har fått från oroliga vårdnadshavare och pedagoger som kän-

ner att skolan inte har möjlighet till att ge rätt stimulans till eleverna 

och konsekvenserna har blivit att eleverna stannat av i sin utveckling.  

Dessa resultat slår hål på myter i samhället om att särskilt begåvade 

elever klarar sig bra på egen hand i skolan (Pettersson, 2011). 
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2.4 Det pedagogiska ledarskapet 

Problem som kan uppstå för elever med särskild begåvning är lärare 

som saknar kompetens för att hjälpa eleverna nå sin fulla potential. Då 

dessa elever behöver lära sig formella metoder inom matematiken för 

att lösa problemen, kan detta skapa en frustration hos eleverna (Win-

ner, 1996). Frustrationen beror då på att eleverna har löst uppgifterna 

på till synes intuitiva sätt och nu måste de ändra detta till istället eta-

blerade metoder (Winner, 1996). 

 

Rektorernas resursfördelning inom matematiken bör reducera eventu-

ella problem för elever med särskild begåvning, då individuell utveckl-

ing är av vikt för alla elever oavsett begåvning (Hallerström, 2006) Pet-

tersson (2011) menar då att en förutsättning för pedagogiskt utveck-

lande arbete innebär att läraren förstår vad särskild matematisk för-

måga innebär och förstår definitionen. Andra förutsättningar är att lä-

raren själv har goda kunskaper inom matematikämnet för att i sin tur 

ha kunskap om hur man stimulerar de särskilt begåvade eleverna inom 

matematik (Pettersson, 2011). Mellroth (2018) menar också att det 

saknas strategier och system för att lärarna ska kunna upptäcka de sär-

skilt begåvade eleverna. 

 

Det pedagogiska arbetet utifrån rektorsperspektiv är också styrt av ra-

mar där faktorer som lärarkompetens, yttre anseenden och kommuni-

kation är väsentligt i att upptäcka de särskilt begåvade eleverna inom 

matematik. I både rektors- och lärarprofessionen menar Mönks och 

Ypenburg (2009) att identifikationen av särskilt begåvade elever hade 

underlättats om fortbildning getts tidigare, det vill säga i lärarutbild-

ningen och eller i rektorsutbildningen. 

 

Hattie (2012) lyfter fram lärarens kompetens som en viktig faktor hos 

elevers kunskapsutveckling. Forssten Seiser (2017) menar att statens 

satsningar på olika fortbildningar är en konsekvens av just det Hattie 

lyfter fram. Förutom läraryrkets profession lyfter Forssten Seiser 

(2017) fram att staten har gjort satsningar på skolans ledning. Bland 

annat är den treåriga befattningsutbildningen, det vill säga rektorspro-

grammet, obligatoriskt hos nyanställda rektorer (Forssten Seiser, 

2017).  Jahnke (2015) förklarar också hur organisering av undervisning 
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är ett komplext arbete som kräver samarbete mellan de olika profess-

ionerna, det vill säga rektorer, lärare och så vidare. 

 

Genom åren har rektorers ansvar ökat och därmed deras arbetsuppgif-

ter. En stor och betydande arbetsuppgift för rektorerna idag är att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna utveckla skolans 

verksamhet (Hallerström, 2006). Det är rektorns ståndpunkt för hur 

lärandet går till, lärarens arbete samt vikten av goda lär- och arbetsmil-

jöer som avgör hur skolans verksamhet utvecklas. Att ansvara för hur 

skolan uppnår de nationella målen och hur den pedagogiska miljön ut-

vecklas är ett nationellt mål för alla rektorer i Sverige (Hallerström, 

2006).  Beslut som fattas i ett nationellt perspektiv ska tas om hand av 

huvudmannen och beroende på hur besluten tas påverkar rektorernas 

dagliga arbete (Hallerström, 2006). Detta är en typisk aspekt av de 

ramfaktorer rektorerna har att förhålla sig till, kommunikation och or-

ganisation men också som i detta fall yttre anseenden. 
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3. Teori 

I studiens teoretiska avsnitt beskrivs ramfaktormodellen (Lundgren, 

2014), som använts i analysen av data. Utgångspunkten är att under-

söka påverkansfaktorer vid resursfördelning i relation till matematik-

undervisningen av särskilt begåvade elever på skolorna 

3.1 Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteorin ger i grunden en möjlighet att lägga en politisk förkla-

ringslins på forskningsstudier och i samband med att ramfaktormo-

dellen utvecklades öppnades möjligheter inom matematikundervis-

ningen för att koppla politiska beslut med resultat och undervisnings-

förlopp (Lundgren, 2014). Det innebär att vi kan studera ramar som 

omfattar budget, lärarens kompetenser, yttre anseenden och hur resur-

ser fördelas och används i matematikundervisningen i den här studien. 

I det dagliga arbetet är det viktigt att samspelet mellan skolans aktörer, 

t.ex. rektorer och lärare, och skolans ramfaktorer fungerar (Broady & 

Lindblad, 1999). Genom ramfaktorteorin kan data i den här studien 

analyseras för att ta reda på hur rektorer fördelar sina resurser i mate-

matikundervisningen. Det blir då en naturlig brygga mellan den empi-

riska forskningen och ramfaktorteorin i studien.  

 

Ställningstaganden och förhållningssätt har betydelse (Broady & Lind-

blad, 1999). Rektorernas pedagogiska ledarskap är en viktig del för 

måluppfyllelse inom matematiken (Hallerström, 2006). Eftersom syf-

tet med studien bland annat är att ta reda på hur rektorer fördelar re-

surser till särskilt begåvade elever inom matematik, är deras pedago-

giska ledarskap av viktigt att undersöka. Forskning visar att en dialog 

mellan lärare och rektorer ökar förståelsen för hur ramfaktorerna på-

verkar verksamheten (Broady & Lindblad, 1999). De mål och intent-

ioner som finns inom matematikundervisningen på de olika skolorna 

bör således stämma överens med rektorns resursfördelning inom ma-

tematik med fokus på särskilt begåvade elever och de svar rektorerna 

uppgivit i den empiriska delen (jfr. Lundgren, 2014). 

 

Sambandet mellan ramfaktorerna och aktörerna är viktigt att ha i 

åtanke för att kunna vidareutveckla den pedagogik som finns på skolan 
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(Lindgren, Lunde & Naeslund, 1999). Förhållandet mellan ramfak-

torer, regler och aktörer kan problematiseras och studier har visat att 

skolan är en institution som är styrd och reglerad av dessa funktioner 

(Lindgren, Lunde & Naeslund, 1999). Undervisningens innehåll är 

uppstrukturerat av den enskilde läraren och innehållet anpassas efter 

elevgruppen. För att skapa en förståelse för de olika faktorerna varje 

rektor har att förhålla sig till används de olika ramfaktorerna som ana-

lysram.  

 

Genom att reflektera schematiskt över resursfördelningen (se figur 1) 

kan förutsättningar, processer och ramar identifieras. Vidare menar 

Gustafsson (1999) att steg ett är att identifiera det problem som finns 

och göra problemet hanterbart. I de organisationer där rektorerna be-

finner sig, finns ofta stora antal faktorer som är direkt avgörande för 

processer som sker i den pedagogiska verksamheten, men som sedan 

behöver tolkas och resultatet blir därmed en konsekvens av den process 

som skett (Gustafsson, 1999). 
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 Figur 1 

Figur 1 visar hur rektorerna kan använda sig utav ett ramfaktorteoretiskt per-

spektiv vid tolkning av den egna pedagogiska verksamheten (Gustafsson, 1999). 

 

För rektorerna innebär ramfaktorer som lärarkompetenser att ramar 

som läroplanerna över tid har fastställt, ska tillgodose stegrande krav 

på arbetsformer som är pedagogiska och individualiserade samt ut-

vecklande. Däremot menar Gustafsson (1999) att ramarna över tid bli-

vit alltmer vida och att denna ramfaktor istället blivit något tvetydig, 

vilket kan uppfattas i dagens skola och i den beslutsfattning rektorerna 

gör. Lärarkompetens är en ramfaktor som rektorer kan påverka men 

också måste förhålla sig till och som sedan kan användas som ett ut-

värderingsmedel för den egna pedagogiska ledningen.  
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Från ramfaktorteorins början har skrivandet av kursplaner ändrats och 

i kombination med de ekonomiska begränsningar som skolor har att 

förhålla sig till. Den ekonomiska aspekten ger också uttryck för de vär-

deringar och ställningstaganden som rektorerna gör i förhållande till 

viljan att utveckla verksamheten, men även vilka erfarenheter de bär 

med sig (Hallerström, 2006). Hallerström (2006) förklarar också hur 

begränsningar och utrymme påverkar rektorerna vid utvärdering av 

vad som måste prioriteras och vad som efterfrågas.  

 

Andra påverkansfaktorer som rektorerna har att ta hänsyn till, och som 

är en ramfaktor vid beslutsfattande är yttre anseende. Det är indirekt 

kopplat till alla de andra ramfaktorerna då hela skolans organisation 

vilar på att ramfaktorerna tillsammans fungerar och utvecklar så väl 

elev som lärare, samt även rektorerna. För att kunna tolka den empiri 

i studien som också knyter an till denna ramfaktor behöver en förkla-

ring ges för att synliggöra rektorernas ramar vid beslut. Ett exempel är 

om rektorer talar om elevförutsättningar, som rektorer egentligen inte 

kan påverka, men som ändå kan spela in när rektorerna ska fatta beslut 

som rör resursfördelning inom matematiken (Gustafsson, 1999).  

 

Andra aspekter, som elevers intresse för skola och attityden mot under-

visning och skola över lag, är väsentligt vid fattade av beslut när rekto-

rerna ser på det individuella behovet. Det i sin tur ger konsekvenser för 

undervisningen. Andra aspekter som påverkar rektorernas resursför-

delning till särskilt begåvade elever inom matematik kan vara det me-

diala trycket. I samband med den samhällsutveckling som sker ändras 

också fokus på skolan ur andra synvinklar och också förutsättningarna, 

däribland medias syn vilket påverkar hur rektorer fördelar resurser 

(Hallerström, 2006).  

Detta analysverktyg relaterar till vår studie, då ramfaktorerna är de 

faktorer vi utgår ifrån när resultatet analyseras och därmed ger svar på 

studiens frågeställning. 
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4. Metod 

I avsnittet nedan, beskrivs valet av metod, varför metoden är väsentlig 

för studien, samt urvalsprinciper. Genomförande och primär analys 

ger information om hur studien har utförts. Forskningsetikkapitlet be-

skriver den etik som funnits och vilka åtgärder som vidtagits under stu-

diens genomförande. Styrkor och svagheter presenteras i form av vali-

ditet och reliabilitet i slutet av kapitlet. 

4.1 Val av metod 

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer. Samtalet har därmed 

blivit mindre formellt och respondenternas åsikter har varit lättare att 

få fram (Johannessen & Tufte, 2003). De tematiska ramarna var redan 

givna och studiens syfte och frågeställning besvarades (Laursen, 1979). 

Vid intervjuerna har en intervjuguide, se Bilaga 3, använts för att hålla 

samman intervjuerna, göra dem likvärdiga och för att säkerställa att 

samtliga relevanta teman tas upp.  

4.2 Urval 

Syftet med att ha gjort en kvalitativ studie är att besvara syfte och frå-

geställning i studien. I den här studien innebär det att intervjuerna ska 

ge svar på hur rektorer fördelar resurserna inom matematik med fokus 

på särskilt begåvade elever. Det har det inneburit att intervjua rektorer 

som är utvalda och som vill delta i en studie. När urval har gjorts har 

det funnits andra aspekter som också spelat in som påverkat den här 

studien. Åkerlund (2017) menar att 15-20 intervjuer är måttligt. I den 

här studien har det varit ett stort problem att uppnå antalet rektorer 

som velat delta i studien. Av 50 rektorer som blivit tillfrågade är det 

endast 15 rektorer som ställt upp. 24 rektorer har uppgivit att de inte 

kunnat delta och 11 rektorer har inte svarat på utskickat mail. Åkerlund 

(2017) menar också att det är bättre att intervjua ett större antal perso-

ner för att sträva mot en mättnad i studien, vilket inte har uppfyllt i den 

här studien. I denna studie kommer alltså inte en mättnad att uppstå 

av de svar som framkommit i intervjuerna inom ämnet. Trots detta är 

studien fortfarande utförd på strategiskt utvalda skolor då rektorerna 

fortfarande befinner sig inom samma län men också inom den ålders-

kategori som valts från början. 

 



17 

 

 

I den studien har rektorerna fått ta del av syfte, frågeställning och bak-

grundsinformation för att veta vad den innebär. Välformulerade frågor 

som kopplas till syfte och frågeställning ger tydliga svar (Trost, 2012). 

Vi utformade frågor som vår handledare korrekturläste samt att vi pro-

vat frågorna i en pilotstudie. Genom pilotstudien upptäckte vi att varje 

intervju skulle börja med en introduktion av syftet för att få igång sam-

talet. Vi upptäckte också att några frågor behövde omformuleras för 

tydliggöra vad vi ville få svar på. I efterhand har materialet analyserats. 

I den här studien har inte rektorerna och den som intervjuar någon 

koppling, det finns därför ingen beroendeställning i studien.  

 

4.3 Genomförande 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur rektorer fördelar resur-

serna till särskilt begåvade elever inom matematik. Inför intervjun kom 

den som skulle intervjuas få information om vad syftet med intervjun 

är, att deltagandet var helt frivilligt och det material som samlas in 

kommer att förstöras när studien är godkänd. Detta finns beskrivet i 

forskningspersoninformationen, se bilaga 1 (Johansson, 2001).  Det är 

också viktigt att den som intervjuas har tagit del av informationen om 

att intervjun kommer att spelas in och att materialet förstörs när stu-

dien efter bedömning är godkänd. Detta skrivs under i en samtyckes-

blankett, se bilaga 2, innan intervjun äger rum (Johansson, 2001). 

Tidsramen för att utföra dessa intervjuer var tre veckor. Under denna 

tid skulle alla intervjuer vara utförda (Dimenäs, 2007). 

 

Ett problem som kan uppstå är att den som intervjuar påverkar perso-

nen den intervjuar, utan att ens märka av det (Johansson & Svedner, 

2001). Beroende på intervjuarens inställning till ämnet, anpassas sva-

ren. Det kan då ge en annan syn på ämnet än vad personen som svarar 

egentligen menar (Johansson & Svedner, 2001). För att minimera ris-

ken för felkällor är det bra att intervjun baseras på tidigare forskning, 

är semistrukturerad och att personen som intervjuar inbjuder till en 

god relation (Chadwick, 1984).  För att minska antalet felkällor får rek-

torerna ta del av informationen en tid innan intervjuerna. Detta för att 

Dimenäs (2007) menar att begreppsöverensstämmelsen ska vara kor-

rekt då forskare hanterat liknande forskningsproblem tidigare.  
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Forskningspersonsinformation har skickats ut fyra dagar innan plane-

rad intervju så att rektorerna hade möjlighet att läsa igenom informat-

ionen. Genom mailkontakt med rektorerna bestämdes en tid för inter-

vju. Vid bestämd tid besöktes rektorernas skolor. Varje intervjutillfälle 

bestod av oss studenter och en rektor. Det var alltid en av oss studenter 

som höll i intervjun medan den andra av oss antecknade och höll koll 

på inspelningen så att intervjun inte drog över tiden.  Vi började varje 

intervjutillfälle med att ge rektorerna en samtyckesblankett som de se-

dan har fått underteckna. Det skedde innan vi startade intervjuerna för 

att rektorerna skulle få fylla i att de läst igenom forskningspersonin-

formationen och samtycker till att bli intervjuade. Inspelningen har se-

dan startat och alla frågor som varit förutbestämda har ställts för att 

svara på det syfte som finns i studien. Vid intervjun användes en inter-

vjuguide, se bilaga 3, för att intervjun inte ska bli missvisande. När in-

tervjufrågorna är besvarade och intervjun är klar, har inspelningen 

stoppats. Efter att vi har lämnat platsen har vi tillsammans utvärderat 

intervjun genom att lyfta det vi tyckte var bra och jämfört våra förvänt-

ningar med data som vi samlat in.  

 
Filerna har spelats in på en telefon, där filerna sedan förts över till en 

dator och lagts på ett externt USB-minne. När filerna väl överförts till 

USB-minnet har de raderats från telefonen så ingen obehörig kan ta del 

av informationen. När studien har godkänts kommer filerna att förstö-

ras även från USB-minnet. 

4.4 Primär analys 

För att analysera det resultat som framkommit av intervjuerna har en 

mall använts där varje analysenhet (ramfaktor) har haft en egen rubrik. 

Det gjorde det enklare att pausa uppspelningen på rätt ställe och fylla i 

vid vilken minut och sekund där rektorerna talar om respektive ram-

faktor, se exempel i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Analysschema för ramfaktorer  

Ramfak-

torer/Rektor 

Budget Lärarkompe-

tens 

Statistik (yttre 

anseende) 

Organisation 

och kommuni-

kation 

R1 tid1, tid2 Tid 4  Tid 5 

R2  Tid 1, tid 2   

…     



19 

 

 

Innan sammanställningen av intervjuerna transkriberades alla där vi 

delat upp antal intervjuer mellan oss två.  Transkriberingarna sparades 

på det externa USB-minnet så att ingen obehörig skulle kunna ta del av 

informationen. Vid sammanställningen av intervjuerna har vi sedan 

tillsammans lyssnat på alla ljudfiler, där en av oss har fört anteckningar 

i analysschemat och en har ansvarat för att pausa ljudfilen när en ram-

faktor dykt upp i samtalet eller ett bra citat.  Detta gjordes vid samtliga 

uppspelningar av ljudfilerna. Intervjuerna har lyssnats igenom först en 

gång för att tolka vad rektorerna talar om, skriva ner vilka ramfaktorer 

de talar om och även lyssna efter citat som är intressanta och kan till-

föra andra perspektiv till studien. När detta har gjorts har en samman-

ställning av vilka ramfaktorer rektorerna talar om och antecknats i ana-

lysschemat. Här har också en diskussion skett mellan oss för att säker-

ställa att vi är ense om att rätt ramfaktor noterats.  

 
Andra gången när intervjuerna lyssnades igenom pausades uppspel-

ningen vid varje sekvens, där rektorerna talade om respektive ramfak-

tor. Det har också inneburit att rektorerna kan ha talat om samma ram-

faktor vid flera tider i en intervju (vilket visas i Tabell 1).  

 
Tredje gången intervjuerna lyssnades igenom, pausades uppspel-

ningen när citat behövde skrivas ned. Då noterades också samband el-

ler kopplingar till sådant som hänt tidigare eller händelser som kunde 

jämföras med andra rektorers svar.   

 
För att hitta likheter och skillnader i intervjuerna, så har varje ramfak-

tor fått en egen underrubrik för att då kunna presentera fakta, till ex-

empel hur rektorerna talade om budget i samband med personal eller 

om rektorerna drog paralleller mellan yttre faktorer och lärarkompe-

tenser. För att se vid vilken tidpunkt rektorerna talade om de olika ram-

faktorerna användes tabellen. De ramfaktorer som finns i studien är 

sammankopplade teoretisk förankrade (se kapitel 3). 

 

4.5 Forskningsetik 

När en studie genomförs finns det etiska krav att förhålla sig till för att 

uppnå en god forskningsetik. Vid genomförandet av den här studien 
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har vi följt vetenskapsrådets anvisningar. Första kravet som vi har för-

hållit oss till är individskyddskravet. Det innebär att människor som 

intervjuas inte får utsättas för någon form av skada, varken fysiskt eller 

psykiskt. De får inte heller utsättas för förödmjukelse eller kränk-

ningar. Individskyddskravet vid forskning kan delas in i fyra stora ka-

tegorier där respektive kategori har regler som ska följas. 

 
Informationskravet innebär att berörda personer inom studien ska ha 

blivit informerade om studiens syfte och vad som förväntas av deras av 

dem gällande deras deltagande. De ska ha fått information om att del-

tagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medver-

kan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i den här studien skickat iväg 

forskningspersonsinformation till rektorerna några dagar innan inter-

vjutillfället så att de har haft möjlighet att läsa igenom vad studien in-

nebär och därmed bestämma sig för om de är villiga till att delta eller 

inte.  

 
Vidare finns samtyckeskravet som fastställer att deltagaren har rätt till 

att bestämma över sin egen medverkan. Viktigt att tänka på vid sam-

tyckeskravet är att deltagaren ska samtycka till uppgiftsinhämtning. 

Samtyckeskravet innebär också att deltagaren när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan, med eller utan orsak. Något som måste beaktas 

är att deltagaren inte får utsättas för någon form av påtryckning eller 

annan påverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfället hade vi 

med oss samtyckesblanketter som rektorerna fick fylla i så att samtyck-

eskravet skulle uppnås.  

 
De sista kraven är konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Konfi-

dentialitetskravet innebär att deltagarna ska vara säkerställda med att 

personuppgifter behandlas på rätt sätt och att de inte kan bli identifie-

rade av utomstående som läser studien. Nyttjandekravet som är sista 

kravet att beakta betyder att forskaren inte får använda uppgifterna i 

kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
När vi gjort intervjuerna har intervjufrågorna varit utformade på så-

dant vis att identiteten av deltagaren inte ska kunna undanröjas. Del-

tagarna i studien har under hela processen varit underrättade om han-

teringen av personuppgifterna samt syftet med den här studien. Det är 

endast vi ansvariga studenter, handledare, examinator och två övriga 
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studenter i handledningsgruppen som haft tillgång till dessa uppgifter. 

Personuppgifter har varit lagrade enligt Karlstad Universitetets förord-

ning. Filerna från intervjuerna har lagrats på externt USB-minne. När 

vi har analyserat färdigt studiens data vi fått in och färdigställt ett re-

sultat kommer all datainsamling lagras på det externa USB-minnet tills 

studien är godkänd av universitetet och betyg finns inrapporterat. Efter 

ett godkännande kommer filerna att raderas. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet i studien 

Validitet syftar till studiens giltighet, det vill säga att man undersöker 

om studien har mätt det den ansåg att mäta. Reliabilitet har en stark 

koppling till validitet och handlar om studiens trovärdighet, med andra 

ord huruvida trovärdigt svaret på studien är (Dimenäs, 2007).  

 
För att öka validiteten i studien har frågorna genomgått en pilotstudie 

där andra personer har svarat på intervjufrågorna, innan studien ge-

nomförts. Bryman (2018) menar att en pilotstudie ökar studiens mät-

ningsvaliditet. Genom vår pilotstudie upptäckte vi fallgropar i intervju-

guiden, i form av att vissa frågor behövde omformuleras för att tydlig-

göra vad vi ville ha svar på. Vi upptäckte också att varje intervju skulle 

starta med en introduktion av syftet för att få igång samtalet. Dimenäs 

(2007) menar också att resultaten av en pilotstudie kan stärka validi-

teten eftersom man lättare upptäcker fallgropar som då kan korrigeras 

till den riktiga studien. Vidare menar Dimenäs (2007) att en person 

med vetenskapliga kompetenser kan öka innehållsvaliditeten genom 

att komma med synpunkter på förbättringar. I vår studie har vi därför 

haft hjälp av vår handledare, Elisabet Mellroth, som stöttat oss genom 

arbetets gång och kommit med konstruktiv kritik för att förbättra vår 

studie.  

 

För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi valt att spela in intervju-

erna. Det har vi gjort för att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger 

men också för att vi inte ska kunna göra om deras svar till våra egna 

ord. Dimenäs (2007) menar att detta är ett bra sätt att gå tillväga för 

att stärka reliabiliteten, och för att kontrollera så att det inte blir några 

missförstånd mellan intervjuaren och respondenten. Det är också bra 

för att kontrollera så ingen information går förlorad (Dimenäs, 2007).  
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Vi har också ökat reliabiliteten i vår studie genom att transkribera in-

tervjuerna. Genom att ha spelat in och transkriberat materialet har det 

inte funnits några oklarheter i vad rektorerna sagt. Här har vi även haft 

användning av att vi är två studenter som genomfört studien då vi delat 

upp intervjuerna vid transkriberingen. Vi har dessutom haft ett stort 

utbyte av varandra vid analysen av intervjuerna då vi kunnat utreda 

oklarheter tillsammans.  

 

Bryman (2018) menar att generaliserbarhet handlar om studiens möj-

lighet till att generalisera dess resultat till andra kontexter och situat-

ioner. Dimenäs (2007) poängterar svårigheten med generaliserbarhet. 

Har man inte undersökt andra liknande grupper är det svårt att säga 

något generellt om dessa. Dessutom måste urvalet vara tillräckligt stort 

för att kunna uppnå en god generaliserbarhet (Dimenäs, 2007).  Vår 

studie är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra en generell slut-

sats.   
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet att presenteras, samt analysen som 

genomförts med hjälp av ramfaktormodellen (Gustafsson, 1999). Re-

sultat och analys kommer att presenteras i avsnitt som finns i direkt 

anslutning till varandra för att på enklaste sätt skapa överblick över 

studiens resultat. 

5.1 Hur resultatet kommer att presenteras och hur det har fram-

kommit. 

För att analysera resultatet, det vill säga, hur resultaten har kommit 

fram och hur de olika ramfaktorerna påverkar, har analys av intervju-

erna skett med hjälp av det analysverktyg som är beskrivet i kapitel tre. 

När vi har lyssnat på intervjuerna har vi direkt haft fokus på de upp-

levda ramarna som också är det som rektorerna uttryckligen ger svar 

på, sen sett hur dessa påverkar rektorernas resursfördelning, om det 

ens finns någon prioritering utifrån de svar som framkommit från in-

tervjuerna. De ramar som rektorerna har uppgivit är de som påverkar 

och hur dessa påverkar rektorernas resursfördelning. När rektorerna 

kommit fram till vilka ramar som påverkar dem, har de uppgett hur de 

löser problemet. Det ger då oss resultat över vilken process som skett 

inom organisationen som i sin tur genererar i ett resultat som innebär 

ett svar på hur rektorerna fördelar resurserna inom matematik (se Fi-

gur 2). 

 

Ramfaktorerna som påverkar är budget, lärarens kompetens, sta-

tistik/yttre anseenden, organisation och kommunikation. I analysste-

get tolkas dessa i relation till teorin för att förklara det rektorerna har 

uppgett påverkar resursfördelningen inom matematik. De olika fak-

torerna skapar dilemman men också en förståelse för varför vissa 

handlingar görs, men också varför rektorerna har svårt att tillgodose 

alla, på grund av aspekter som finns och verkar indirekt, exempelvis 

yttre anseenden i form av det mediala trycket. I följande avsnitt kom-

mer vi redogöra mer i detalj för resultatet. 
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Figur 2 Figuren visar andelen av det totala antalet omnämnda ramfaktorer. Figuren ger en överblick 

av hur stor påverkan dessa faktorer har i rektorernas arbete med resursfördelning. 

5.2 Resultat ramfaktor 1, budget 

Av 15 rektorer var det 67 % som indirekt talade om budget där en kopp-

ling kunde dras till hur organisationen eller de olika anpassningarna 

såg ut. Däremot talar 33 % av rektorerna direkt om budget då de också 

nämner att de är styrda men att det inte är något de gärna talar offent-

ligt om. 87 % av rektorerna talar om extra stöttning som en del av re-

sursfördelningen, trots att studien handlar om särskild begåvning och 

hur fördelningen ser ut med fokus på dem. I tabellen finns tre katego-

rier som vi har sammanställt genom analysschemat.  

 

Tabell 1 visar antalet rektorer som kopplar sitt resonemang till budget vid reso-

nemang i förhållande till ramfaktorerna 

    Kategori     Antal 

    Indirekt talar om budget.     10 (67 %) 

    Konkret nämner ordet budget. 

    Rektorer som nämner extra stöttning. 

     5 (33 %) 

13 (87 %) 

 

  

Ramfaktorerna som påverkar rektorernas 
resursfördelning.

Budget

Lärarkompetens

Statistik/ yttre anseende

organisation och kommunikation
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Genom nedanstående citat från rektor 8 kan vi styrka resultatet med 

att 33 % konkret nämner ordet budget som en ramfaktor vid resursför-

delning. Rektor 8 var uppriktig mot oss och vi fick en inblick i hur verk-

ligheten ser ut för rektorerna.  

 

Det finns alltid svårigheter. Dels tänker jag utifrån, ja det är ju alltid en bud-
getfråga, jag får inte säga det men tyvärr är det så. Det är det mest tråkiga med 
det här, att det ska styra hur vi möter elever (Rektor 8).  

 

Intervjuerna visar också att skolorna är styrda av både ekonomi och 

vilket socioekonomiskt område den ligger i. Citatet nedan visar hur 

ekonomiska skillnader kan ses på skolor, men är också ett exempel på 

hur rektorer indirekt pratar om ramfaktorn budget.  

 

För på den här skolan måste man veta om också att vi har inte så mycket per-
sonal. Eh, vi är en sån skola som ligger i ett socioekonomiskt starkt område 
och den fördelning vi får ekonomiskt grundas på att vi är ett socioekonomiskt 
starkt område. Så vårt strukturtillägg som det kallas gör att vi inte har så 
mycket pengar, eh, jämfört med andra skolor runtom i kommunen (Rektor 5). 

5.2.1 Analys av resultat ramfaktor 1, budget 

Vi kan här se att budget är en ramfaktor som påverkar hur resurser 

fördelas till särskilt begåvade elever. Det är en tredjedel (33 %) av rek-

torerna som direkt pratar om ”budget” i dessa sammanhang. Rekto-

rerna upplever att det finns svårigheter att erbjuda det stöd som ele-

verna behöver (och som de enligt lag har rätt till). För rektorerna är 

processen fortfarande igång och de har inte, om vi använder oss av ana-

lysmodellens steg, kunnat problematisera den process de befinner sig i 

för att kunna gå vidare och skapa resultat inom organisationen. Vi me-

nar att det är en viktig faktor till varför resursfördelningen inom mate-

matik ser ut som den gör. 

 

Om och när rektorerna identifierat detta som en ramfaktor, kan de se 

över processen och problematisera hur resursfördelningen görs. Rek-

torerna är dock medvetna om att det statliga uppdraget är prioriterat, 

och att de därför behöver fördela resurser för att i möjligaste mån till-

godose behoven för alla elever i matematikundervisningen.  
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5.3 Resultat ramfaktor 2, lärarkompetenser 

Av de rektorer som deltog i studien uppgav samtliga att lärarens kom-

petens är en viktig faktor för att kunna stimulera särskilt begåvade ele-

ver inom matematik. 

 

Samtliga rektorer lägger allt ansvaret på lärarna för att kunna ge elever 

med särskild begåvning rätt stimulans. Ingen rektor i studien ansåg att 

deras egen kompetens om särskilt begåvade elever spelade roll för lä-

rarnas förmåga att stimulera dessa elever.  

 

 

Tabell 2, Antal rektorer som på något sätt beskriver lärarkompetenser som ramfaktor 

 

    Kategori     Antal 

    Lärarens egen kompetens ur rektors 

perspektiv. 

    15 (100 %) 

    Antal rektorer som lägger ansvaret hos 

läraren. 

Rektorns egen kompetens om  

särskild begåvning 

Tvålärarsystem som processkärna i  

 

     15 (100 %) 

 

(0 %) 

 

5 (33 %) 

 

5. 3. 1 Analys ramfaktor 2, lärarkompetenser 

Alla rektorer pekar på att det är lärarens ansvar att upptäcka de särskilt 

begåvade eleverna inom matematik, och de menar också att lärarna har 

den kompetens som behövs för att upptäcka dessa elever.  

 

En tredjedel (33 %) av rektorerna uppger att de har tvålärarsystem på 

sin skola. Det ser de som eftersträvansvärt och något de vill utveckla 

för att det ska finnas i fler klasser. De har sett positiva följder av elev-

resultaten i klasserna med tvålärarsystem. Detta visar att rektorerna 

har problematiserat och utvärderat vad som fungerar.   
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5.4. Resultat, ramfaktor 3 Statistik och yttre anseende  

Av de rektorer som vi intervjuat uppger 87 % att yttre anseenden är 

påverkansfaktorer och hur de bildar ramar runt den resursfördelning 

som rektorerna gör.  

 

Sociala medier har skapat ett perspektiv som kopplas till ramfaktorn 

yttre anseende, detta på grund av media granskar de offentliga studie-

resultat som publiceras en gång per termin. En av rektorerna uppger 

att så många som möjligt av eleverna ska uppnå godkänd nivå. Det re-

sulterar i att skolan ser bättre ut i statistiken och därmed i sociala me-

diers. Samma rektor förklarar det inte är en ursäkt varför särskilt be-

gåvade elever inte får rätt stimulans men att antalet som behöver extra 

stöttning är fler. Andra faktorer som ingår i yttre anseende är bland 

annat sådant som vi inte kan påverka särskilt mycket, exempelvis vård-

nadshavare. Av vårt resultat förekommer det att 13 av rektorerna anser 

att det påverkar deras resursfördelning.  

  

Tabell 3 Antal rektorer som talar om yttre anseende som ramfaktor vid resursför-

delning inom matematik.  

    Kategori     Antal 

    Antal rektorer om nämner yttre  

anseende som ramfaktor. 

    13 (87 %) 

    Antal rektorer som påverkas av medias 

bild av skolresultaten. 

     1 (7 %) 

 

 

Citatet nedan visar hur rektor pratar om ramfaktorn yttre anseende. 

Det handlar om att vårdnadshavare har ett stort inflytande på elever-

nas prestation i skolan och att rektorerna inte kan påverka den relat-

ionen särskilt mycket.  

 

Här har vi en socioekonomisk stark föräldragrupp som gör att vi har inte sär-
skilt svårt att motivera våra elever. Däremot kan jag ju se att jag vill att vi 
måste pusha dem hårdare (Rektor 5).  
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5.4.1 Analys ramfaktor 3, statistik och yttre anseende 

I studien är det en av rektorerna som uppger att media granskar de of-

fentliga studieresultat som publiceras en gång per termin. Den rektorn 

har det med sig i åtanke när resursfördelningen ska göras. Eftersom 

elevantalet som behöver extra stöttning är större menar rektorn att de 

är av större prioritet än eleverna med särskild begåvning.  

 

Genom Gustafssons (1999) modell av ramfaktorer kan vi se hur rekto-

rerna problematisera sina förutsättningar vid resursfördelningen och 

skapar en process. Processen eftersträvar långsiktiga resultat, som en-

ligt en av rektorerna är att så många elever som möjligt ska uppnå en 

godkänd nivå.  

 

Eftersom den här rektorn eftersträvar att så många elever som möjligt 

ska uppnå en godkänd nivå, kan det tänkas att elever med särskild be-

gåvning påverkas negativt. Den här rektorn bekräftar även det problem 

vi identifierat tidigare, att elever med särskild begåvning inte får rätt 

stimulans på grund av skolans resursfördelning. I det här fallet handlar 

det om att resurserna inte räcker till.  

 

Av resultatet kan vi avläsa att elevernas hemmiljö är en viktig del för 

deras motivation och prestation i skolan. Det kan kopplas till yttre an-

seenden, t.ex. hur vårdnadshavare talar om skolan hemma, som är en 

del av de ramfaktorer rektorerna har att förhålla sig till. Det är något 

som de inte kan påverka särskilt mycket men som är en del i den lång-

siktiga processen i att höja skolans resultat.  
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5.5 Resultat Ramfaktor 4, Organisation och kommunikation 

Av de 15 rektorer som vi intervjuat har alla nämnt organisation och 

kommunikation som en viktig faktor för att kunna fördela resurserna 

inom matematik, med fokus på särskilt begåvade elever. Av dessa är 

det 13 % av rektorerna som lyfter att organisationen kräver mycket tid 

och planering.  

 

Vid intervjuerna nämner 87 % av rektorerna att ramfaktorn organisat-

ion och kommunikation har ett samband med andra ramfaktorer. Det 

de menar är att flera ramfaktorer hänger ihop gällande resursfördel-

ningen till särskilt begåvade elever inom matematik.  

 

Tabell 4. Antal rektorer som talar om yttre anseende som ramfaktor vid resurs-

fördelning inom matematik och som kan uppge konkreta exempel.  

    Kategori     Antal 

Antal rektorer som nämner  

organisation och kommunikation 

som ramfaktor. 

     

15 (100 %) 

    Antal rektorer som uppger 

exempel på hur faktorerna  

påverkar dem. 

 

Rektorer som nämner organisation 

och kommunikation i samband 

med andra ramfaktorer. 

     

 1  2 (13 %) 

 

 

13 (87 %) 

 

 

Citatet nedan visar exempel på hur rektorer talar om att ramfaktorn 

organisation och kommunikation kräver mycket tid och planering. 

Konsekvensen av att det kräver mycket tid gör att särskilt begåvade ele-

ver kan gå miste om den stimulans de behöver.  

 

Det är ganska mycket som ska pressas in, våra timplaner utökas, vi ska få in 

så mycket så det kanske inte finns tid för och upptäcka ibland (Rektor 8).  
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5.5.1 Analys ramfaktor 4, organisation och kommunikation 

Organisation och kommunikation utgör en stor del av rektorernas 

verksamhet. Den ramfaktorn är med och påverkar hur rektorernas pe-

dagogiska verksamhet ser ut. Samtliga rektorer nämner att dessa fak-

torer är med och påverkar hur de sedan fördelar sina resurser.  

 

Av två rektorer som kan ge konkreta exempel på hur organisationen är 

fördelad, är det en som berättar mer ingående. Den rektorn berättar att 

undervisningen till viss del ligger i block om tre veckorsperiod, för att 

eleverna ska få en möjlighet till en mer intensiv undervisning. Det vi 

kan se är att den här rektorn har problematiserat sin egen pedagogiska 

verksamhet. Som resultat av det har rektorn skapat en process, som 

långsiktigt kommer att ge det resultat som eftersträvas. 

 

Att organisation och kommunikation i samband med andra ramfak-

torer påverkar rektorernas resursfördelning är något som 87 % av de 

intervjuade bekräftar. Genom den analysmodell vi använt oss av i den 

här studien kan vi se att rektorerna arbetar i större perspektiv. Det gör 

de för att skapa en stark organisation som är framåtsträvande. 
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6. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultat och metod. Ramfaktorerna som 

rektorerna pratar om ställs mot tidigare forskning och metodens för- 

och nackdelar diskuteras. Även förslag på vidare forskning ges.  

  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur rektorerna på strategiskt ut-

valda skolor i ett län, påverkas av ramfaktorer vid sin resursfördelning 

i matematik med fokus på särskilt begåvade elever. Forskning visar att 

det finns kopplingar mellan hur rektorer leder organisationen och hur 

eleverna presterar (se t.ex. Forssten Seiser, 2017). Rektorers ansvars-

områden och arbetsuppgifter har ökat men ansvaret att skapa förut-

sättning för lärande och utveckling fortsätter att vara centralt (Skolin-

spektionen, 2012;2014). I det arbetet ingår också att elever bör stöttas 

för att nå upp till godkänd nivå likväl som särskilt begåvade elever be-

höver utmaning (Hallerström, 2006). Det Hallerström (2006) skriver 

blir dock till viss del motsägelsefullt gällande det resultat vi fick fram i 

studien. Vi såg exempel på rektorer som uppgav att det viktigaste var 

att lyfta elever till en godkänd nivå och att detta var ett resultat av yttre 

faktorer som att media granskar offentliga studieresultat. Det borde 

dock inte vara en anledning till att prioritera elever som behöver extra 

stöttning, eftersom det tydligt framgår av skollagen att alla elever ska 

få den hjälp de behöver. Om mycket fokus läggs på elever som behöver 

extra stöttning kan miljön bli stimulansfattig för särskilt begåvade ele-

ver. Undervisningsmiljön påverkar elevers nyfikenhet till matematik, 

enligt Mönks och Ypenburg (2009). Kommer en särskilt begåvad elev 

från en stimulansfattig miljö kan intresset och nyfikenheten vara 

mindre, menar Mönks och Ypenburg. Vi tänker att det också kan gälla 

i skolan. Om undervisningen inte innehåller tillräckligt utmanande 

matematikundervisning minskar sannolikt särskilt begåvade elevers 

intresse för att delta i undervisningen.  

 

Det Persson (2010) lyfter i sin text kan styrka vår tolkning om en sti-

mulansfattig miljö i skolan. Han menar att särskilt begåvade elever som 

inte får rätt stimulans riskerar att bli understimulerade, eller hamna i 

utanförskap för att de inte känner någon tillhörighet i skolan. Därför är 
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det viktigt att rektorer inte bara prioriterar uppnåendemål för godkänt, 

utan ser till att förutsättningar finns för att skapa undervisning för alla 

elever. Det handlar till exempel om huruvida lärare har kompetens 

inom ämnet särskild begåvning och matematik. I vår studie la alla rek-

torer över ansvaret hos lärarna gällande upptäckten av särskilt begå-

vade elever. Det är ett stort ansvar att lägga över hos lärarna om kom-

petensen inte finns. En konsekvens som kan uppstå av det beslutet är 

att särskilt begåvade elever blir understimulerade. De eleverna kan 

därmed uppvisa stress, psykisk ohälsa eller bli utåtagerande, något 

som Rogers (2007) text kan styrka. Vår tolkning av detta kopplat till 

vad rektorerna har sagt, är att mycket tid kan gå åt till konflikthante-

ring i klassrummet och därmed drabbas inte enbart individen.   

 

Något annat som framkommit i intervjuerna är rektorernas medveten-

het om att särskild begåvning inte alltid är synonymt med hög prestat-

ion. Det här poängterar även Silverman (2013) då hon menar att sär-

skilt begåvade elever inte alltid utmärker sig i prestationer. Anled-

ningen till det är att inom skolan, liksom i andra institutionen, finns 

utvecklade normer och särskilt begåvade elever kan ha svårigheter i att 

passa in i undervisningssituationer. Det vi inte har kunnat se i vår stu-

die är om rektorer arbetar för att sprida denna kunskap till lärare som 

saknar kompetens inom ämnet, så att de blir uppmärksamma på denna 

elevgrupp.  

 

Det vi dock har sett i studien är att rektorer har kunskap men lägger 

över allt ansvar till lärarna gällande stimulans av dessa elever. Annat 

antagande var huruvida det fanns en diskussion om särskilt begåvade 

elever på skolan eller inte. Det som har framkommit av intervjuerna är 

att kunskap på skolorna finns men det förekommer väldigt sällan dis-

kussioner om det. Vår studie visar även att rektorer medvetet väljer att 

lägga mest resurser på elever som har svårt att nå upp till godkänd nivå, 

trots att de känner till elever som behöver annan typ av stöttning. Detta 

gör att våra resultat ger grund till att rektorers resursfördelning bör ses 

över. 

 

Att resursfördelningen är en budgetfråga var ett antagande från studi-

ens början men som också bekräftades under intervjuerna. Av alla rek-

torer var det 33 % som direkt uttryckte att budget var med och styrde 
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för hur de skulle kunna hjälpa elever. Det är naturligt att budgeten är 

styrande i en skolorganisation, men det är problematiskt om ramarna 

innebär en snäv prioritering som innebär att alla elever inte får den 

stöttning de behöver (se Skollagen).  

 

Studiens resultat ger viss kunskap om hur rektorer hanterar ramfak-

torer i relation till kunskapen om särskilt begåvade elevers behov. Stu-

diens resultat kan användas till att i små steg förändra skolan och 

undervisningen. Studien kan även bidra till att öka medvetenheten hos 

vårdnadshavare och politiker genom att resultat och analys visar på hur 

rektorer är styrda av ramfaktorer. Det är också viktigt att verksamma 

lärare är medvetna om att rektorer är styrda av ramar och kan skapa 

sig en förståelse i varför vissa beslut ser ut som de gör.  

  

6.2 Metoddiskussion 

Urvalet till den här studien var verksamma rektorer. Alla rektorer som 

deltagit har varit verksamma inom samma län men på olika skolor, an-

passat till de stadier vi ville undersöka. Därför har vi valt att i syftet 

skriva om strategiskt utvalda skolor. Från början hade vi valt ut sex 

skolor, alltså skulle sex stycken rektorer intervjuas. Dock överens-

stämde inte antalet intervjuer med det som Åkerlund (2017) föresprå-

kar, för att studien ska bli trovärdig. Vi upptäckte att rektorer var en 

svår urvalsgrupp eftersom de har väldigt mycket på ställt i sitt yrke. För 

att få ihop rätt antal intervjuer skickade vi ut mail till verksamma rek-

torer, som arbetar på de stadier vi ville undersöka. Vi skrev ihop en 

presentation om oss studenter och vad vi ville undersöka. Vi frågade 

om de hade möjlighet och ville ställa upp på en intervju. Sedan skicka-

des mailen ut.  

 

Till en början fick vi massa svar där de vänligt avböjde inbjudan. Det 

fick oss att reflektera över mailen vi skickat ut. Därför gjorde vi en ny 

omgång med mail på samma upplägg, fast vi la till att intervjun skulle 

ta max 20 minuter. Responsen vi fick av de mailen var mer positiva. 

Det tror vi handlar om att vi la till en tidsbegränsning. Oftast tänker 

man att intervjuer kommer ta lång tid men de intervjuer som vi har 

gjort avklarades på mindre än 20 minuter.  Totalt skickade vi ut mail 
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till 50 rektorer, varav 15 valde att ställa upp på intervju. Resterande 

rektorer valde att avböja medverkan eller att inte svara på mailet.  

 

Vi förstår att rektorer har mycket att göra, så att pressa in en intervju 

kanske rent av är omöjligt. Därför har det här varit en stor svaghet i 

vårt val av metod för studien. Det kan säkerligen ha varit enklare att 

använda enkät som metod, eftersom den är helt anonymiserad och 

kanske inte är lika tidskrävande. Vi tror också det kan ha varit lättare 

att samla in data om vi valt enkät, då rektorerna själva kan avgöra när 

de vill svara. Valet föll dock på intervju som metod för att vi ville få en 

personlig kontakt med de som skulle delta i studien. Dessutom ville vi 

befinna oss i rektorernas miljö vid intervjuerna. Bryman (2018) lyfter 

nämligen miljö som en gynnsam faktor för en studie med metod som 

intervju.  

 

Sammanfattningsvis är vi medvetna om att en svaghet med vår valda 

metod är bortfallet som blev av urvalsgruppen. Vi reflekterade över 

varför och fick prova ett annat tillvägagångssätt för att uppnå rätt antal 

intervjuer. Det vi anser som en styrka i vår studie är att vi haft en per-

sonlig kontakt med rektorerna vilket också har genererat i genuina 

svar.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Det finns kvarstående frågor att undersöka när man tittar på rektorers 

resursfördelning, men också frågor som är kopplade till lärares upp-

fattningar och särskilt begåvade elevers uppfattningar om vilken 

undervisning som är verkningsfull. Ett exempel på vidare forskning 

kring det här ämnet skulle därför kunna vara att intervjua lärare och 

elever för att sedan jämföra deras uppfattning med rektorernas svar om 

resursfördelningen. 
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Bilaga 1 

Information om studien: 
Särskilt begåvade elever – rektorers resursfördelning i matematik. 

Inledning 
Studie för examensarbetet i lärarprogrammet utförs av Linnéa Karlsson och Mona Darle. 

Övriga som kommer kunna ta del av materialet är handledare, examinator och två andra 

studenter i handledningsgruppen.  

Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur rektorer fördelar undervisningsresurser 

inom ämnet matematik, med fokus på särskilt begåvade elever.  

Genomförande 
Studien kommer genomföras via intervjuer. Intervjuerna kommer att spelas för att 

vi inte ska missa något som sagts vid intervjun, när vi analyserar resultaten.  

Hantering av data och sekretess 
Alla personuppgifter kommer vid arbetet med analysen att anonymiseras. Det in-

samlade materialet kommer endast användas av handledningsgruppen som 

nämnts ovan. Uppgifterna som kommer till oss behandlas på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av dem.  Personuppgifterna behandlas enligt ditt infor-

merande samtycke. Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst 

återkalla ditt deltagande utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behand-

ling som skett innan återkallandet.  

”Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (data-

skyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av person-

uppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgif-

ter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se” 

När uppsatsen är klar och godkänd av universitetet kommer alla uppgifter att förstöras. 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Studien är planerad att avslutas i juni 2019. Studien kommer att finnas tillgänglig på 

http://kau.diva-portal.org när allt är godkänt av Karlstads Universitetet.  

Kontaktuppgifter: 

Mona Darle   Linnéa Karlsson   

Handledare:  

Elisabet Mellroth  

mailto:dpo@kau.se
http://kau.diva-portal.org/


 

 

 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i studien: 
Särskilt begåvade elever – rektorers resursfördelning i matematik 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt, anonymt och att jag när som helst 

kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.  

 

 

………………………………………...... 

Underskrift 

 

 

………………………………………......  ………………………………………...... 

Namnförtydligande    Ort och datum   

 

Kontaktuppgifter: 
Mona Darle    Linnéa Karlsson  

    

 

Handledare: 

Elisabet Mellroth  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Välkommen till denna intervju! 

 

Jag och en studiekamrat till mig skriver ett examensarbete på 30 HP, där vi un-

dersöker hur rektorer fördelar resurser till särskilt begåvade elever inom matema-

tiken. Med resurser menar vi hela tillexempel. pengar, personer osv. Så oavsett 

definition på just resurser så är vi intresserade av fördelningen av dem. 

 

Innan vi börjar denna intervju behöver du fylla i en samtyckesblankett för 

att vi ska utföra detta i korrekt ordning och på rätt sätt. 

 

1. Hur stor möjlighet har lärarna på din skola att samarbeta med annanper-

sonalpåskolanförattkunnagesärskiltbegåvadeeleverrättstimulans, inom 

matematiken?  

2. Hur ser samarbetet ut med andra skolor i kommunen med fokus på sär-

skilt begåvade elever? 

3. Hur ofta är lärarna på din skola på fortbildning som utvecklar kunskap-

erna om elever med särskild begåvning? 

4. Vad finns det för riktlinjer på den här skolan när en elev med särskild 

begåvning behöver stöd?  

5. Hur kan ni hjälpa lärarna att skapa en inkluderande undervisning med 

hjälp av att fördela resurserna olika till barn som behöver extra stöd och 

barn som är särskilt begåvade?  

6. Kan du uppskatta hur stor del av era diskussioner gällande extra anpass-

ningar och/eller särskilt stöd handlar om särskilt begåvade elever och hur 

viktigt det är med rätt stimulans för dessa?  

7. Hur inkluderas elever med särskild begåvning på den här skolan? 

8. Känner du att det finns svårigheter på din skola för att på ett bättre sätt 

skapa en inkluderande undervisning? Vilka är hindren isf? 

9. Vill du tillägga något till intervjun som har med särskild begåvade elever 

inom matematik att göra? 

 

Tack för att du tog dig tid för denna intervju! 

 


