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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur elever i en resursskola upplever och beskriver sin 

självkänsla. Frågeställningarna är följande: Vad innebär självkänsla för ungdomarna på 

resursskolan? Vad behövs för att ungdomar i resursskola skall uppleva positiv självkänsla? Vad 

kan försämra självkänslan för eleverna? Vilka metoder använder sig lärarna av för att stärka 

elevers självkänsla i resursskolan? De intervjuade eleverna hade både bra och dåliga tankar om sig 

själva. Genom enkäter och samtalsintervjuer framkom att två av de intervjuade eleverna hade bra 

självkänsla och en hade dålig. Kunskapen om begreppet självkänsla har visat sig vara varierande 

hos eleverna. Resultaten av undersökningen pekar på att beröm, att bli förstådd och accepterad 

för den man är, att ha en vuxen som bryr sig, att lyckas och att vara framgångsrik är faktorer som 

kan inverka på om en elev ska känna positiv självkänsla. Det framkom att ständiga misslyckanden 

i skolans ämnen och dåliga relationer till lärare och/eller elever kan inverka negativt på 

självkänslan. Två lärare som intervjuades på resursskolan sade sig jobba med elevernas lyckanden 

i ämnena vilket över tid kan stärka självkänslan. För de intervjuade lärarna var även den sociala 

biten en metod som de jobbade med för att stärka självkänslan. 

 

Nyckelord: självkänsla, resursskolelever, resursskola. 
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1 Inledning 

Under våra verksamhetsförlagda studier har vi i skolan stöt på elever som av olika anledningar 

lidit av emotionella och sociala svårigheter och efter att under ett års tid ha jobbat på en 

resursskola där de flesta elever som kommit dit haft sociala och emotionella problem, har vi sett 

att många av dessa elever har en väldigt negativ självkänsla. 

 

I kursen idrott och hälsa har vi läst om självkänsla i Raustorp (2006) och förstått att självkänsla 

handlar om de tankar och känslor en person har om sig själv. En elev som har inställningen att 

motion är inget för mig – jag är inte den sportiga typen – vad tjock och ful jag är kan ha dålig 

självkänsla. För att bevara självkänslan kan det hända att denna elev ser motion som oviktigt och 

undviker att gå på t.ex. idrott och hälsa lektionerna och söker sig till situationer som eleven 

behärskar (Raustorp, 2006). Detta har fått oss att inse hur viktig och betydelsefull en positiv 

självkänslan bl.a. kan vara för inlärningen och för att bli motiverad att gå på vissa lektioner. 

 

Något som fick oss ännu mer intresserade att genomföra den här undersökningen var de 

forskningsresultat som redovisats av Coopersmith (1967). De visar att elever som är aktiva, 

utforskande, ihärdiga och deltar i både skolan och hemmet har visat sig vara de personer som har 

hög självkänsla. Generellt sett har dessa elever även framgångar i det som de engagerar sig i, är 

omtyckta av kamrater och har självförtroende. I sociala situationer är dessa elever bra på att 

uttrycka sig verbalt och på att hantera motgångar. Elever med bra självkänsla tycker om att ”visa 

upp sig” och tar för sig i olika situationer i skolan. I motsatts till detta visar forskning på att elever 

med brist på självkänsla oftare upplever att de misslyckas. På grund av deras redan låga 

självförtroende är dessa elever mer aktsamma och motvilliga att försätta sig i situationer som kan 

påverka och sänka självkänslan. 

 

Då det i Lpo 94 står att självkänsla och personlig trygghet grundas i hemmet men att även skolan 

har en viktig roll (Skolverket, 2009) har det lett till att vi blivit ännu mer intresserade av att 

undersöka hur självkänslan ser ut hos elever i en resursskola. Dessa elever kan tänkas vara ännu 

mer utsatta för att ha fått dålig självkänsla då eleverna ofta har sociala och emotionella problem. 

Det kan tänkas att om man utgår från att självkänsla grundläggs i hemmet som det står i Lpo 94 

och att man kommer från en stökig familj med sociala problem kan man ha fått dålig självkänsla 

av detta och då blir skolans roll ännu viktigare för dessa elever. Detta fick oss intresserade av att 



6 

 

undersöka hur lärare förhåller sig till begreppet självkänsla och om de har några metoder för att 

stärka denna.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera om elever i en resursskola har bra eller dålig självkänsla. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar valts: 

 

 Vad innebär självkänsla för elever på resursskolan? 

 Vad behövs för att elever i resursskola skall uppleva positiv självkänsla? 

 Vad kan försämra självkänslan för eleverna?  

 Vilka metoder använder sig lärarna av för att stärka elevers självkänsla i resursskolan? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras vilka elever som går på resursskolan, historia, fakta, och bakgrund om 

resursskolan för att läsaren ska få en bild av vad som i detta arbete avses med resursskola och vad 

det är som utmärker den i förhållande till den ”vanliga” skolan. På vissa ställen där det i 

förstahandskällan stått skoldaghem har detta ersatt med resursskola för att man inte skall tro att 

det är två olika skolformer som vi talar om. 

 

3.1 Elever på resursskolan 

Emotionella och sociala svårigheter är det som är utmärkande för det elever som kommer till 

resursskolan. Dessa elever har ofta stora kunskapsluckor och hög frånvaro. Eleverna kan 

förutom detta vara dyslektiker eller vara s.k. bokstavsbarn (damp, adhd m.m.). Vilket orsakat 

svårigheter för dem som gör att de behöver undervisas på ett sätt och i en miljö som den 

ordinarie skolan inte kunnat erbjuda (Karlén, 2001).  

3.2 Målet med resursskolan 

För resursskolan finns det ingen officiell målsättning utan i kommunerna och på de olika 

resursskolorna formuleras egna mål. Gemensamt för de flesta resursskolor är att man som 

målsättning har att eleven efter en tid skall klara av och handskas med de problem som gjort att 

denne placerats på resursskolan, för att sedan kunna återvända till den ”vanliga skolan”. 

 

3.3 Fakta och historia om resursskolan 

Fram till 1965 fanns det inte någon alternativ skola för elever med sociala och psykiska 

svårigheter. Då startade den första resursskolan i Sverige närmare bestämt i Stockholm. 

Inspirationen kom från den danska heldagsskolan som var inrättad för s.k. besvärliga elever 

(Elwoson, 1995). Tanken var att dessa elever skulle få heldagsomsorg och mera resurser än vad 

den vanliga skolan kunde erbjuda. Eleverna som gick på den första resursskolan var närvarande 

hela dagen. Allt som gjordes under dagen på skolan var obligatorisk och undervisningen var 

individuellt anpassad (Lönnqvist, 1985). I Sverige fanns 1980 71 resursskolor med 765 elever, år 

1987 hade det ökat till 84 resursskolor och i oktober 1997 var antalet 219 stycken (Sandén, 2000).   

 



9 

 

För elever i behov av särskilt stöd finns idag flera olika resurser inom grundskolan och 

resursskola är en av dessa. Denna skolform består av både undervisning och fritidsaktiviteter som 

man kallar för samlad skoldag. Eleverna vistas dagligen på skolan mellan kl 8:30–16:00 men bor 

hemma. Innan ett beslut tas om placering av en elev på resursskola genomförs en utredning av 

hemskolans psykolog efter samråd med elever och föräldrar. Flertalet av eleverna på resursskolan 

har erfarenheter av socialvård, barn - och ungdomspsykiatrin. Målet för denna skolform är i 

första hand att förbättra elevernas sociala och emotionella störningar och att hjälpa eleven tillbaka 

till hemskolan (Sandén, 2000). 

 

Resursskolan är inte lagstadgad utan sker på den enskilda kommunens initiativ (Lönnqvist 1985), 

vilket medför att den är ”beroende av de enskilda kommunernas intresse och tillkommer på deras 

initiativ” (Sandén, 2000, s. 25). Denna skolform skiljer sig markant från den traditionella skolan 

och kan vara olika utformad resursskolor och kommuner emellan men de flesta har en 

personalgrupp bestående av speciallärare, lärare, fritidspedagoger och skolpsykologer (Lönnqvist, 

1985). 

 

 Något som skiljer resursskolan från specialklasser är att den vanligtvis inte placeras i anslutning 

till eller inom den ”vanliga” skolan (Gunnarsson, 1995), utan den är oftast fysiskt avskild från 

skolan och på detta sätt försöker man göra det enklare för eleverna att bryta gamla mönster, 

förändra tidigare erfarenheter från skolan samt att försöka ge eleverna lite andrum (Lönnqvist 

1985). Skolans målsättning är att eleven skall få möjligheter att skapa relationer till både vuxna 

och andra ungdomar samt uppnå bättre studieresultat genom undervisning i små grupper. 

Resurskolan erbjuder även eleven och familjen stöd och behandling där elevens situation sätts i 

fokus (Gunnarsson 1999). 

 

3.4 Fakta om resursskolan i den utvalda kommunen 

Den resursskola som valts att undersökas ligger i en större kommun i Mellansverige. 

I skolverkets utbildningsinspektionsrapport av denna kommun framgår följande definition av 

resursskolan: 

 

Under ledning av en områdeschef samlar kommunen den specialpedagogiska enheten, 

skolhälsovård, kommunala språkskolan och särskolans resursteam. För elever i behov av särskilt 

stöd tillhandahåller den specialpedagogiska enheten insatser för dessa elever. Detta sker till 
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exempel genom så kallade resursskolor, sjukhusundervisning och konsulttjänster som hörsel- och 

synpedagoger (Skolverket, 2006). 

 

Flera av resursskolorna i kommunen har en speciell inriktning och definieras som särskild 

undervisningsgrupp. De olika inriktningarna kan t.ex. gälla elever med långsam inlärning, 

språkstörning eller hörselnedsättning. Som alternativ till elevassistenter har man i kommunen valt 

att göra satsningar på särskilda undervisningsgrupper. I och med att elevassistenter ofta saknar 

utbildning anpassad för elever med särskilda stödbehov får de genom placeringen i särskilda 

undervisningsgrupper tillgång till mer kvalificerad personal. Istället för att ha en lärare och tre 

assistenter består dessa grupper av fyra lärare. Om en hemskola tömt sina möjligheter för att 

stötta en elev på bästa möjliga sätt kan den komma att placeras på en så kallad resursskola 

(Skolverket, 2006). 

 

Resursteamen tillsammans med rektorn för den specialpedagogiska enheten bestämmer vilka 

elever som bedöms vara i behov av denna undervisningsform. Det formella beslutet om placering 

i särskild undervisningsgrupp fattas av rektorn på elevens hemskola vilken har det övergripande 

ansvaret för eleven, t.ex. gällande betygsättning, skolhälsovård etc. Även fast rektorn från 

hemskolan har det formella ansvaret för eleven så finns det även en verksamhetsansvarig på varje 

resursskola. Det är ofta denna person som uppfattas som rektor av föräldrar och elever 

(Skolverket, 2006). 
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3.5 Information om resursskolan där studien gjordes  

 

Personalen bestod av fyra lärare och en skolpsykolog, en av personalen var verksamhetschef på 

skolan. Verksamhetschefen hade ansvaret för den administrativa delen samt hemkontakten med 

elevernas föräldrar. Målen för undervisningen är det samma som för den ordinarie skolan d.v.s. 

att följa läroplanen (Lpo 94) och de nationella kunskapsmålen. Då vissa elever när de kommer till 

resursskolan är i så pass dåligt skick börjar inte undervisningen för dem på en gång utan man 

fokuserar först och främst på värdegrundsmålen för att sedan gradvis när eleven mår bättre och 

kan fungera socialt övergår i att fokusera på kunskapsmålen. 
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4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning och uppsatser som hittas inom området med 

ett urval av vad som var relevant för den här studien. Forskning kring resursskolan är ganska liten 

och inga forsknings rapporter har hittats rörande resursskolans elever med avseende på elevernas 

självkänsla. Forskning om självkänsla finns det däremot gott om både på svenska och engelska. 

 

4.1 Sökning på tidigare forskning 

För det här arbetet gjordes följande sökningar för att hitta information och fakta inom området. 

 

Sökning i SwePub på sökordet resursskola gav 2 träffar och sökning på elevdaghem gav 0 träffar. 

Sökning på resursskola och självkänsla tillsammans gav 0 träffar. Sökning på elevdaghem och 

självkänsla tillsammans gav även 0 träffar. Sökning på ordet självkänsla gav 41 träffar. 

 

Sökning i Libris på sökordet resursskola gav 0 träffar och sökning på elevdaghem gav 0 träffar. 

Kombinationen elevdaghem och självkänsla gav också 0 träffar. Sökning på resursskola och 

självkänsla gav också 0 träffar. Sökning på ordet självkänsla gav 18 träffar. 

 

Sökning i Disa gav 0 träffar på resursskola och 0 träffar på elevdaghem. Sökning på ordet 

självkänsla gav 136 träffar. 

 

Sökning på ordet resursskola på www.uppsatser.se gav 14 uppsatser och på ordet elevdaghem 

gavs det 0 träffar. På ordet självkänsla och resursskola gavs 0 träffar, självkänsla och elevdaghem 

gav även 0 träffar. 

 

Av sökresultaten framgår att det inte finns någon specifik forskning på elevers självkänsla i 

resursskolan och att därför det valda temat för examensarbetet kan vara av intresse. 

4.2 Redovisning av tidigare forskning som berör studien 

Eftersom det inte gick att hitta tidigare forskning om självkänsla och resursskolan redovisas i det 

följande tidigare forskning som har viss relevans för den här studien. Med detta avses att några av 
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de uppsatser som identifierats åtminstone nämner frågan om elevers självkänsla på resursskola, 

även om det inte är huvud temat för uppsatserna. 
 

I det följande sammanfattas sex studier om resursskolan där elevers självkänsla omnämns. 

 

”Att vara elev på en resursskola - Barns uppfattningar och erfarenheter av sin skolgång” 

Nivå: C uppsats 

Författare: Malin Frank 

Syfte: ”att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av sin skolgång och med denna 

utgångspunkt bidra till förståelse för Resursskolans betydelse för de ungas utveckling”. (Frank, 

2004, s. 7) 

 

Resultat: För elever som går på resursskolan har studien visat på både negativa och positiva 

följder för eleverna. I resursskolan byggdes det upp en relation mellan personalen och eleverna 

vilket eleverna aldrig tidigare haft. Detta fick till följd att eleverna hade en bra förebild som de 

kunde se upp till och en vuxen som de kunde lita på. Den vuxne fanns även där som hjälp och 

stöd för eleverna. Resursskolan var bra för elevernas självkänsla och de fick möjlighet att utveckla 

en positivare självbild då eleverna själva ansåg att de presterade bättre på resursskolan än på 

tidigare skola. Jämfört med hur de hade det innan de kom gavs eleverna den hjälp de behövde för 

att utvecklas i en positivare riktning och möjlighet att utvecklas med bättre förutsättningar tack 

vare ovan nämnda skyddsfaktorer(Frank, 2004). 

 

Det negativa med resursskolan ansågs vara följande: Att socialiseringsmöjligheterna med elever 

utan beteendeproblem var begränsad och då de tillsammans utvecklas och jämför sig med 

varandra finns då risken att beteendeproblemen ökar eller förstärks. Då eleven började på 

resursskolan fick de sämre självbild och självförtroende, då de fick känslan av att inte passa in i 

den vanliga skolan och känna sig utestängd eller utanför den vanliga skolan då de blev placerade i 

en liten grupp. Vissa elever vill inte gå på resursskola p.g.a. de känner sig annorlunda och utanför. 

De negativa följderna utav att börja på en resursskola gör att de positiva inte väger upp lika 

mycket (Frank, 2004). 

 

Slutsatser: ”eleverna har övervägande svarat att de inte trivdes i sin tidigare skola utan att de trivs 

bättre på Resursskolan. De flesta eleverna går till skolan varje dag. Till en början uppfattade de 

placeringen på Resursskolan som ett straff, men det har vänt och tycker nu att det är en bra skola 

som det är okej att gå på. Eleverna har gett en mängd olika svar på hur Resursskolan är 
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annorlunda än en vanlig skola. Bland annat har de tagit upp faktorer som personalen, beröm och 

uppskattning, sin egen prestation i skolan, kamrater och den sociala miljön. Eleverna har en 

hoppfull framtidstro med drömmar och förhoppningar som de hoppas och tror att de ska klara 

av” (Frank, 2004, s. 38). 
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”Jag var hopplös innan, men sen jag började här känner jag att jag förstår varför jag ska 

lära mig saker – En studie om ungdomars upplevelser om pågående vistelse på 

resursskola.  

Nivå: C uppsats 

Författare: Malin Månsson och Cassandra Nilsson. 

 

Syftet: ”Syftet med studien är att undersöka elevernas positiva respektive negativa upplevelser om 

sin vistelse på resursskola i jämförelse med hemskolan” (Nilsson & Månsson, 2009, s. 11). 

 

Resultat och slutsatser: Åtminstone en positiv egenskap hos sig själva kunde eleverna nämna. 

Lärarna arbetade hela tiden med att berömma, berätta och poängtera för eleverna hur duktiga och 

hur bra de var. Tack vara detta kände eleverna sig duktiga, de kände även att det kändes bra att få 

mycket beröm. Eleverna själva nämner det vid intervjuerna att positiv feedback är något som de 

är i behov utav. Det har visat sig viktigt att lärarna ständigt uppmuntrar eleverna till att fortsätta 

och göra bra ifrån sig. Det blir då en positiv upplevelse för dem att vistas i skolan och de känner 

då att de vill engagera sig mer i skolan. De intervjuade i denna studie har förklarat att beröm 

under lektionstid leder till en bättre självkänsla för dem. Ungdomarna i studien berättar om hur 

bra de känner sig då de får beröm. De känner även att motivationen ökar då de får beröm och 

engagerar sig därmed i sitt skolarbete (Nilsson & Månsson, 2009). 

 

I och med att alla elever på resursskolan har sina problembeteenden tyckte eleverna att det 

negativa med skolan var att det ibland kunde bli stökigt p.g.a. detta. Därför tyckte eleverna att 

sammansättningen av elever inte alltid var så lyckad. Gällande rasterna tyckte eleverna att det var 

negativt att det var få elever då det fanns färre att umgås med i förhållande till hemskolan 

(Nilsson & Månsson, 2009). 

 

Förståelse från lärarnas sida gentemot eleverna och förtroende sinsemellan gör att eleverna på 

resursskolan kan prata med dessa lärare vilket är något som får eleverna att må bättre. Då de 

jämför med lärarna på hemskolorna hade dessa inte någon förståelse för deras beteende och 

utveckling utan förstärkte bara den negativa självbilden. Att ha en lärare som förstår en är något 

som ungdomarna generellt anser vara viktigt (Nilsson & Månsson, 2009). 

 

Ungdomarna visade uppskattning till undervisningen i mindre grupp då de kände att det fanns 

mindre distraktion i klassrummet vilket underlättade för deras inlärning. Eleverna ansåg också att 
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lektionerna var bättre då det fanns möjligheten att få mer hjälp i de små grupperna. Resultat visar 

att ungdomarna inte utsätts för situationer de inte klarar av, vilket enligt ungdomarna beror på att 

lärarna är överseende med deras problematik. Innan en uppgift delas ut är de väldigt bra på att gå 

igenom uppgiften ordentligt med tydliga instruktioner vilket eleverna också uppskattade (Nilsson 

& Månsson, 2009). 

 

Det framgår av studien att ungdomarna känner att det är skönt att kunna prata med sina lärare 

och att de även känner att de kan lita på dem. En person som man kan lita på är enligt 

ungdomarna en bra kompis vilket de säger att de har på den här skolan (Nilsson & Månsson, 

2009, s. 29). 

 

Enligt de intervjuade ungdomarna har de en positiv framtidstro. Alla medverkande ungdomar ser 

sig själva med ett yrke när de slutfört skolan. Målen som eleverna velat nå för att utöva de olika 

yrkena känner ungdomarna har möjliggjorts genom skolan och lärarna som medverkat till att 

utvecklad den kunskap de behövt. Det som de lärt sig och informationen de fått under sin 

skolgång känner de att de kommer ha nytta av i framtiden i sitt vuxna liv (Nilsson & Månsson, 

2009). 
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”Spelet om Svarte Petter”  

Nivå: C uppsats 

Författare: Lotten Gustafsson och Lisa Karlsson 

Syftet: ”att belysa hur de elever som inte passar in i den ordinarie skolan upplever detta. Vidare 

syfte är att påvisa vilken funktion resursskolan får för dessa elever”  

 

Resultat och slutsatser: Elever som gick på resursskolan kände att de inte passade in i den vanliga 

skolan på grund av att de inte uppfyllde kraven och förväntningarna som skolan hade på en elev.  

De kände sig utanför och eftersom de inte passade in betraktades deras farhågor som 

annorlunda. Att gå på resursskolan fick informanterna att känna sig utpekande och en bekräftelse 

på att de vara annorlunda och inte passade in (Gustafsson & Karlsson, 2007). 

 

Enligt (Gustafsson & Karlsson, 2007) var det inte flytten till resursskolan som utlöste känslorna 

av utanförskap och avvikande, utan det var en känsla av att inte passa in i den vanliga skolan som 

framkallade känslorna. På resursskolan fick informanterna möjlighet att känna sig anpassad på 

grund av att skolan var individanpassad.  

  

Upplevelsen av situationen med extra hjälp fick å andra sidan informanterna att känna sig 

annorlunda samtidigt som den extra hjälpen innebar stöd och trygghet. Detta tack vare den nära 

kontakten med elever och personal samt den uppmärksamhet och det stöd eleverna fick i en liten 

grupp (Gustafsson & Karlsson, 2007). 

 

Enligt författarna till uppsatsen ”Spelet om Svarte Petter” har resursskolan en funktion som en 

extra familj som erbjuder förebilder och det i form av goda lärare. Eleven får en möjlighet till att 

förändra sig och sin självbild tack vare att lärarna ser det positiva hos varje enskild elev och 

förmedlar denna bild till eleven. En av skolans viktigaste uppgifter är att motivera eleverna till att 

lägga fokus på skolarbetet samt att skolan lära dem att fungera i sociala sammanhang med både 

vuxna och jämnåriga (Gustafsson & Karlsson, 2007). 
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”Resursskolan - Före detta elevers upplevelser av hemskola, särskiljande och 

resursskola”  

Nivå: C uppsats 

Författare: Elisabeth Ström och Linda Adolfson 

Syfte: ”att undersöka hur före detta elever på resursskola upplevt sin skolgång i avseende 

hemskola, särskiljande och resursskola” (Adolfsson & Ström, 2007, s. 5) 

 

Resultat och slutsatser: Författarna som har bedrivit denna forskning har kommit fram till att 

informanternas misslyckande i den vanliga skolan berodde på en mängd olika faktorer som t.ex. 

stora klasser, få pedagoger, brist på bekräftelse och beröm av det som eleverna kan och är bra på.   

På grund av att problemen var i fokus ständigt gavs det små möjligheter för informanterna att 

själva kunna påverka situationen samtidigt som brist på hjälp och stöd saknades (Adolfsson & 

Ström, 2007)  

 

Enligt (Adolfsson & Ström, 2007) ökade informanternas negativa beteende när de kände sig 

misslyckade och upplevde utanförskap. Utanförskapet som informanterna kände på grund av sina 

beteenden stärktes av miljöns tillrättavisningar det vill säga en ond cirkel. 

 

Enligt författarna har resursskolan betytt mycket för eleverna genom det stöd och den bekräftelse 

som gavs för att kunna klara av sin skolgång. Samtidigt tycks resursskolans metoder och miljö ha 

påverkat informanternas sociala relationer på ett positivt sätt.  

Något annat som (Adolfsson & ström, 2007) belyser är att personalen på resursskolan har haft 

väldigt stor betydelse för eleverna som ingick i deras undersökning. 
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 ”Resursskola – en möjlighet för barn med sociala och emotionella svårigheter”  

Nivå: C uppsats 

Författare: Olof Lunnergård  

Syftet: ”är att undersöka hur en resursskola fungerar samt att jämföra en resursskola i staden med 

en resursskola på landet” (Lunnergård, 2003, s. 7). 

 

Resultat och slutsatser: De som kommer till en resursskola är barn som av någon anledning inte 

klara av att gå i en vanlig klass. Dessa elever kan t.ex. ha ADHD eller bara komma från familjer 

med trassliga hemförhållanden. Eleverna på en resursskola behöver mer personal och är mycket 

resurskrävande. Genom att det finns många vuxna runt omkring barnen som är känslomässigt 

eller socialt störda på något sätt får de den hjälp och det stöd de behöver (Lunnergård, 2003). 

 

De intervjuade lärarna tyckte att man skulle fokusera i första hand på sociala metoder för att få 

dessa elever att bli fungerande sociala varelser innan man kunde gå vidare och arbeta med 

ämnena i skolan. Att jobba med elevernas självkänsla var något som lärarna också prioriterade 

(Lunnergård, 2003). 

 

Det övergripande målet för undervisningen på en resursskola är att eleven skall kunna gå tillbaka 

till en vanlig klass. Genom den stora personaltätheten kan varje elev ges mycket lärartid. Fokus i 

undervisningen ligger på det som eleven är bra på och inte på elevens brister. Undersökningen 

visar att dessa metoder hjälper barnen då de från att tidigare ha skolkat och inte brytt sig om 

skolarbetet till att i resursskolan vara närvarande och göra sitt skolarbete. Genom detta får 

eleverna successivt tillbaks självförtroendet (Lunnergård, 2003). 

 

En annan slutsats av studien var att samarbetet mellan skolan, föräldrarna och eleven är viktigt 

för att skolgången skall fungera. I detta samarbete mellan skolan och föräldrarna tyckte de 

intervjuade lärarna att det var viktigt att inga beslut togs utan att eleven var närvarande 

(Lunnergård, 2003). 

 

Generellt sett är det ingen stor skillnad på eleverna som kommer till resurskolan i staden jämfört 

med på landet generellt är att de ofta har koncentrationsvårigheter, svårt att fungera i större 

grupper, utåtagerande eller introverta och med olika medicinska diagnoser. Undersökningen visar 

att resursskolan på landet hade färre elever med diagnoser. Lärarna på resursskolan i stan 

bedömde att många av deras elever var i riskzonen för kriminalitet och brott. Eleverna i stans 
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resursskola var oftare barn till socialtutslagna föräldrar vilket inte var fallet på landet. Det var 

vanligare att de elever som gått i resursskola på landet kunde återgå till den ordinarie skolan än en 

elev som gått i stans resursskola (Lunnergård, 2003). 

 

”Resursskolans betydelse -för eleverna”  

Nivå: C uppsats 

Författare: Christina Petterson och Margareta Peterson  

Syfte: ”Vi ville i vår studie få inblick i vilken betydelse och påverkan resursskolan har haft för 

eleverna som gått där” (Pettersson & Petersson, 2005, s. 9). 

 

Resultat och slutsatser: Samtliga elever har inte trivts i hemskolan och de upplever att miljön varit 

stökig. De har känt sig orättvist behandlade i hemskolan och fått negativ uppmärksamhet. Ingen 

av eleverna uppges ha haft bra relation till sina lärare eller elever. Några elever sade sig ha varit 

mobbade av eleverna i hemskolan. Föräldrarna tycker att deras barn inte fått den hjälp de behövt 

i hemskolan (Pettersson & Petersson, 2005). 

 

Eleverna har inga minnen av hur det föreslagits att de skulle byta från traditionell skola till 

resursskola, de upplever att de inte varit delaktiga i detta val (Pettersson & Petersson, 2005). 

 

Eleverna upplever att resursskolan har gett dem en ny chans att visa vad de kan. Eleverna har 

haft olika individuella behov vilka i resursskolan har kunnat bemötas, t.ex. social träning är något 

man kunnat arbeta med genom att i resursskolan skapa flexibla lärosituationer. När eleverna har 

lyckats i sina relationer till andra elever och lärare har de känt tillhörighet. Genom att 

skolpersonalen visat sig intresserade och brytt sig om eleverna har det lett till att de fått 

motivation. Eleverna har på resursskolan hittat vad de är bra på och vilka saker de behöver 

förbättra, de har blivit mottagliga för att lära (Pettersson & Petersson, 2005). 

 

Eleverna upplever att de i resursskolan har mer inflytande över sitt lärande då de kan påverka i 

jämförelse med hemskolan där man bara skulle följa lärarens upplägg. I resurskolan har eleverna 

fått bättre självförtroende och de känner sig trygga här detta till följd av situationer och händelser 

i skolan. Eleverna har i resursskolan kunnat bryta gamla mönster och kunnat inta nya roller. 

Eleverna har på resurskolan fått känna gemenskap och att de har en social tillhörighet (Pettersson 

& Petersson, 2005). 
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4.3 Reflektion kring tidigare forskning 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning inte haft fokus på elevers självkänsla men i alla arbeten 

har man kommit in på ämnet självkänsla. Intressant är att samtliga arbeten uppmärksammat 

elevernas reaktioner på bekräftelse, beröm, känslan av att lyckas och att fungera i ett socialt 

sammanhang vilka är faktorer som kan leda till ökad självkänsla. Till följd av detta har eleverna 

börjat tycka om sig själva och tro på sig själva vilket motiverat eleverna till att lyckas i 

resursskolan. Eleverna i de olika studierna nämner själva detta som en positiv skillnad mellan den 

gamla skolan och den nya dvs. att de blir sedda, får beröm, att de känner gemenskap och 

acceptans och att de kan få det lugnt i en mindre grupp. 
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5 Teori om självkänsla 

I det följande presenteras hur begreppet självkänsla beskrivs i litteraturen och hur begreppet 

självkänsla skall tolkas i denna uppsats. 

5.1 Definitioner av begreppet självkänsla 

Enlig Ahlgren används begreppen ”självärdering, självkänsla och självrespekt (self-esteem, self-

evaluation, self-worth, self-acceptance) som synonyma begrepp för den allmänna positiva eller 

negativa inställning man har till sig själv” (Ahlgren, 1991, s. 30). Även självuppfattning, självbild, 

självrespekt är begrepp som används när man talar om den känsla man har till sig själv. Detta 

visar på att det finns en viss svårighet i att enas om ett enda ord för detta begrepp. I detta arbete 

har ordet självkänsla valts för detta psykologiska fenomen för att inte förvirra läsaren med olika 

synonyma begrepp. 

 

Nedan presenteras hur begreppet självkänsla definieras i litteraturen. Kapitlet avslutas med 

författarnas egna tankar om självkänsla.  

 

Människan kan inta ett utifrånperspektiv som ger möjlighet till reflektion och värdering. Genom 

utveckling och erfarenheter samlar vi information om oss själva. Före skolåldern äger vi en 

mångfasetterad databas med etiketten jag själv. Självbilden är något som gradvis byggs upp eller 

rivs ner och byggs om i takt med ny inkommande information om självet (Johnson, 2003) . “En 

självbild kan vara positiv eller negativ, men aldrig hög eller låg” (Johnson, 2003 s15). 

 ”Självkänsla anger vårt känslomässiga förhållande till oss själva; hur vi värderar vår självbild och 

hur vi känner inre tillfredställelse och tillit till oss själva. Självkänsla kan vara hög eller låg men är 

en realtivt bestående och stabil grundegenskap. Självkänslan ingriper också självrespekt och 

självacceptans. Självkänslan står för vår evaluering av vad eller hur vi är” (Johnson, 2003, s. 15). 

Självkänsla handlar om hur vi som personer känslomässigt känner inför oss själva, hur vår känsla 

inför oss själva är. Det finns personer som inte känner någon glädje inför sig själva utan känner 

tvärt om p.g.a. att de inte fått möjligheten eller haft förutsättningar för att utveckla en god 

självkänsla. Personer med dålig självkänsla kritiserar hela tiden sig själva och vad de gör vilket 

sker som en inre dialog i form av uttryck som: vad dålig jag är, jag är verkligen misslyckad som 

inte klarar det här o.s.v. Vissa personer kan även känna att de inte duger utan att veta hur de skall 
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ta sig ur det. Att ständigt leva med en oro att inte duga och med en inre kritik mot sig själv är en 

beskrivning på hur personer med svag självkänsla har det. De kan även känna sig vilsna, sakna 

riktning och känna att de tappar bort sig själva. Ibland kan de även bära på en rädsla av att bli 

”avslöjade” att de har dålig självkänsla. Något som även är vanligt för dessa personer är en 

ständig pågående jämförelse där man ser alla andra som bättre och man upplever sig själv som 

värdelös. Det finns även de som har så dålig självkänsla att de utåt sett försöker ge en självsäker 

bild och kan då uppfattas som stroppiga, när de i själva verket är rädda för närhet och för att inte 

bli accepterade (Cullberg Weston, 2005). 

 

Förr ansågs självkänsla vara något som var relativt oföränderligt i en del av ens personlighetsdrag 

men detta synsätt har ersatts av ett nytt där man ser självkänsla som något dynamiskt och som 

formas av våra erfarenheter och av de människor som vi interagerar med under livets gång 

(Raustorp, 2006). 

 

Ahlgren (1991) beskriver att det finns svårigheter att särskilja de olika begreppen åt 

självvärdering, självkänsla, självrespekt och självförtroende. Inställningen till sig själv grundas 

genom egna och andra människors värderingar av individens egenskaper och förmågor samt att 

det anger i vilken omfattning individen tror sig vara kompetent, betydelsefull, framgångsrik och 

kan ha kontroll på olika situationer.  

 

”Attityden grundar sig på ett kognitivt ställningstagande men också på en emotionell upplevelse. 

Man kan acceptera begränsade egenskaper och förmågor utan att inta en negativ attityd till sig 

själv, om man upplever att man är accepterad som den man är av omgivningen” (Ahlgren, 1991, s. 

31) 

 

Enligt Hallberg (2011) är självkänsla de tankar man har om den man är och om sig själv. Om du 

är bra eller dåligt på att göra olika saker har inget att göra med självkänsla utan självkänsla handlar 

om att man kan känna att man är värdefull bara genom att vara. Har man känslor av att inte duga 

är det något som går att träna upp. Hur man lever sitt liv och hur bar man mår beror till stor del 

av hur ens självkänsla ser ut. Då man har bra självkänsla leder det till att man klarar av att säga 

både ja och nej till erbjudanden, man vågar lära känna nya människor, man gör saker som är bra 

för en. Har man å andra sidan negativ självkänsla kan de få till konsekvens att man t.ex. låter bli 

att gör det man vill göra och gör saker för att andra vill det medan man själv egentligen inte vill 

det (Hallberg, 2011). 
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Grunden för att en människa skall utveckla en sund självutveckling i livet är att barnet: 

”blir sedd och bekräftad, föräldrarna finns känslomässigt tillgängligt, att föräldern är stresstålig och 

kan ge trygghet, respekt för barnets inre gräns och hjälp att etablera gränser i förhållande till andra 

personer, att förstå vad som händer och uppleva att kroppsliga behov tillfredställs, att få känna att 

de fysiska behoven ses som rimliga och att föräldrarna kan hantera och möta barnets känslor” 

(Raustorp, 2006, s. 11). 

 

Nedan beskriver Hallberg (2011) hur bra självkänsla kan yttra sig: 

”Om en person har bra självkänsla kan detta utryckas på följande sätt: känner att man duger trots 

att man inte är bra på allt eller ser ut som idealbilderna av tjejer och killar, känner att man har rätt 

att ta plats, att synas och höras och att man känner sig respekterad, vågar tala om hur man mår 

eller vad man tycker, accepterar att alla inte kan tycka om en, känner att man har rätt att säga både 

ja och nej till saker, kan be om hjälp när man behöver, känner att man är värd att må bra, att man 

sköter om sig själv och gör saker som får en att må bra, törs prova nya saker och nya situationer, 

vågar misslyckas, törs ta kontakt med människor, kan ge både positiv och negativ kritik till andra, 

törs stå för den man är, törs stå för det man gör och det man har gjort, kan erkänna misstag och be 

om förlåtelse om man gjort någon illa, inser att man gör så gott man kan, kan belöna och 

berömma sig själv” (Hallberg, 2011). 

Nedan beskrivs hur dålig självkänsla kan yttra sig: 

”Då en person å andra sidan har dålig självkänsla kan detta yttra sig på följande sätt: känner sig 

dålig, att man inte tycker att man är värd något, gör saker som inte är bra för en, undviker att 

umgås med andra, undviker aktiviteter, att prova nya saker, försöker vara andra till lags i vänskaps- 

och kärleksrelationer, inte tar plats och inte tar för sig i olika situationer, ofta är svartsjuk eller 

avundsjuk på andra, blir förkrossad om man misslyckas med något man gör” (Hallberg, 2011). 

I vissa fall kan det även yttra sig i att en person slåss, fryser ut, mobbar eller är taskig mot andra. 

Ibland händer det också att man försöker dölja dålig självkänsla genom att försöka vara väldigt 

bra eller bäst och att man skryter mycket om sig själv. I vissa fall kan det även vara så att en 

person som är bra på jobbet eller i skolan, har många vänner och ser till synes lycklig ut har dålig 

självkänsla, därför kan det vara svårt att upptäcka dålig självkänsla ibland (Hallberg, 2011). 

 

Social, kognitiv och fysisk självkänsla är de olika områden som självkänslan består av och denna 

är hierarkiskt uppbyggd. Nivån på dessa områden har identifierats som en viktig faktor för att 

förutsäga en individs reaktioner på feedback, motivation och olika beteenden. Därför är det 

viktigt för alla som arbetar med beteendemodifikationer att kunna läsa av informationen som 

man får av en individs självkänsla. I skolan kan detta vara viktig information i t.ex. matematik-, 
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idrotts- och slöjdundervisningen, även för elevvårdspersonalen är detta viktigt för att kunna tolka 

och förstå en elevs beteende (Raustorp, 2006). 

 

5.2 Självkänsla i denna uppsats 

Med självkänsla avses i denna uppsats en människas positiva och negativa känslor och tankar om 

sig själv. Självkänsla kan vara situationsbundet kan förändras med tiden och kan påverkas av 

omgivningen. I en period i livet när man har många vänner, har det bra med familjen och det går 

bra i skolan, då har man bra känslor inför sig själv och bra självkänsla. Medan i ett annat skede i 

livet kanske man inte har vänner utan blir mobbad, man har det dåligt med familjen och har inte 

något jobb. Efter en tid kan det leda till att man känner dåligt inför sig själv, tycker att man är 

värdelös, sämst och att man inte förtjänar att leva etc. Självkänslan kan summeras i en allmän eller 

total självkänsla den som ibland kallas för global självkänsla det är den samlade självkänsla för 

individen som beror på de känslor man får inför sig själv utifrån olika situationer, så som s.k. 

social självkänsla som en person får av att bli bekräftad av vänner och människor i dess 

omgivning. Även så kallad fysisk självkänsla kan höja den totala globala självkänslan i form av att 

individen känner sig nöjd med sin kropp och dess prestationsförmåga. Den kognitiva eller 

akademiska självkänslan bidrar också till den globala självkänslan och är relaterad till goda studier 

resultat och den självbild detta ger.  

 

5.3 Hur mäter man självkänsla 

Det finns flera exempel på hur självkänsla kan mätas, i tidigare forskning har det gjorts genom 

enkäter och intervjuer. Många arbeten gällande undersökningar av självkänsla har blivit 

inspirerade av Rosenberg (1989) som utformat ett självkänslotest som använts i en 

enkätundersökning där 5,024 gymnasielever deltog. Testet går ut på att man besvarar 10 frågor 

där man kan ringa in stämmer helt och hållet, stämmer, stämmer inte, stämmer absolut inte alls. 

Testet bestod av nedan följande frågor: 

 

1. Överlag är jag nöjd med mig själv 

2. *Ibland känner jag att jag inte duger alls. 

3. Jag känner att jag har ett antal goda egenskaper. 

4. Jag är kapabel att utföra saker lika bra som andra. 
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5. *Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över. 

6. *Jag känner mig verkligen värdelös ibland. 

7. Jag känner att jag är en värdefull person, åtminstone lika som andra. 

8. *Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv. 

9. *Överlag känner jag att jag är ett misslyckande.  

10. Jag har en positiv inställning till mig själv. 

När testet sedan gjorts får man ett visst antal poäng för varje svar och det finns då en tabell eller 

en skala där man kan läsa av och tolka poängen. På skalan får man olika poäng, för stämmer helt 

och hållet (3p), stämmer (2p), stämmer inte (1p), stämmer absolut inte alls (0). För de frågor som 

är markerade med stjärnor (*) är poängen tvärt om du får (3p) för stämmer absolut inte alls osv. 

Skalan sträcker sig från 0-30. Värden mellan 15 och 25 kan ses som normalvärden. Poäng under 

15 kan ses som dålig självkänsla (Rosenberg, 1989). 

 

I Ahlgrens´s undersökning (1991) av elevers självkänsla gjordes intervjuer och enkäter för att 

studera elevernas självkänsla, där dessa sedan analyserades med avseende på fyra punkter: 

kroppskonstitution och fysiks förmåga, teoretisk förmåga (avseende teoretiska ämnen), praktisk 

estetisk förmåga (avseende praktisk – estetiska ämnen), social förmåga (avseende 

klassrumssituationer). Denna undersökning begränsades till att mäta elevernas självkänsla av sig 

själv inom skolan. Enkäterna följdes sedan upp av intervjuer för att kunna analysera elevernas 

självkänsla ur ett annat perspektiv som inte kan göras via enkäter (Ahlgren, 1991). 

En variant på denna metod kommer att användas för datainsamling för den här uppsatsen.  
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6 Metod 

Under den här rubriken presenteras studiens utformning och tillväga gångs sätt i förhållande till 

syftet. 

6.1 Urval 

Då det inte finns så många resursskolor att tillgå i den valda kommunen och utifrån 

tidsperspektiven tillfrågades en skola där en kontakt var etablerad. Antalet elever och lärare som 

deltog i undersökningen bestämdes utifrån hur många som accepterade att delta. Av sju 

tillfrågade elever valde fyra att delta i studien.   

  

6.2 Datainsamlingsmetoder 

6.2.1 Enkät 

Enkäter är en slags frågeundersökning där i princip samma frågor ställs till alla svarspersoner och 

där de vid varje fråga får välja mellan ett antal i förväg bestämda svarsalternativ. Vanligtvis är 

dessa underökningar kvantitativa och man vill kunna generalisera resultaten från 

urvalsundersökningen till hela populationen. De behöver inte alltid vara det som i denna 

undersökning då endast ett fåtal elever svarat på enkäterna i syfte att se hur deras självkänsla är. 

Något som vanligtvis bör undvikas i en enkät är vet inte svar och mittenalternativ då det finns 

risk att denna kryssas för p.g.a. att personen inte orkar besvara frågan (Esaiasson, 2007). Därför 

valdes inget mittensvarsalternativ för frågorna utan här gavs endast möjlighet till stämmer och 

stämmer inte alternativ. 

 
För frågorna till enkäten (se s 23) användes samma frågor som användes för att mäta självkänslan 

hos elever i Rosenberg (1989). I samråd med handledare bestämdes det att istället för en 

fyragradig skala med stämmer starkt och svagt svar som det var i det ursprungliga 

självkänslotestet skulle vara stämmer och stämmer inte alternativ användas. För stämmer svar 

fick man 1 poäng, för stämmer inte svar fick man 0 poäng. På fråga 2,5,6,8,9 var poängen 

omvända och man fick då 1 poäng för stämmer inte och 0 poäng för stämmer. På den 10 gradiga 

skalan tolkas att poäng från 0-5 kan ses som dålig självkänsla. Poäng från 6-10 kan ses som bra 
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självkänsla. Anledningen till valet av just dessa enkäter var att de kunde göras snabbt på bara 3-4 

minuter vilket var bra då vissa elever på resursskolan har svårt med koncentrationen. 

6.2.2 Samtalsintervju 

Det finns olika användningsområden för samtalsintervjuer och ett av dessa användningsområden 

är när man ”vill veta hur människor själva uppfattar sin värld” (Esaiasson, 2007, s. 285). Detta är 

vad som är syftet med uppsatsen dvs. att undersöka självkänslan, se allt ur elevens perspektiv och 

ta reda på hur de upplever sin självkänsla. Därför sågs samtalsintervjuer som ett lämpligt val för 

den här uppsatsen. 

 

En annan anledning till valet av samtalsintervju som metod är att med intervjuer kan tonfall, 

mimik och pauser ge information som i ett skriftligt svar inte skulle uppenbaras. Något som 

också är bra med en intervju är att svaren inte bara måste accepteras och tolkas utan svaren kan 

genom följdfrågor vidareutvecklas och fördjupas. Det svåra och negativa med intervjuerna är att 

det är väldigt tidskrävande och under korta projekt finns inte möjlighet att intervjua mer än ett 

fåtal personer. Att formulera ”bra” frågor kan vara väldigt svårt inför intervjuer. Ytterligare en 

utmaning är att svaren kan vara tidskrävande att sammanställa och svåra att analysera. 

Intervjuerna förbereddes i form av att välja ut teman och frågeställningar, utforma specifika 

frågor, välja analysmetoder på sakliga grunder, göra en tidsplan och framför allt göra några 

testintervjuer (Bell, 2006). 

 

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide som utformades med avseende på undersökningens 

problemformulering som i detta fall har att göra med självkänslan hos elever i resursskolan. För 

att göra detta valdes frågor som var lätta att förstå och utan akademiskt språk. Istället vara det 

folkliga och kort formulerade. Ett tecken på att en intervju är bra är då frågorna är korta och 

svaren långa och man skall i regel undvika att ställa allt för många ”varför frågor” då det kan ge 

en känsla av ett slags förhör. Man kan istället ställa frågor som: vad hände då? Hur gick det till? 

Vad hände då? o.s.v. (Esaiasson, 2007). Frågorna skall vara öppet formulerande och inte ledande 

så som ”kan du berätta för mig” eller ”kommer du ihåg”? De viktigaste frågorna är de så kallade 

tematiska frågorna där personen får tillfälle att berätta om företeelsen som står i fokus för 

intervjuerna (Esaiasson, 2007), i detta fall det som har med självkänsla att göra. Till svaren på de 

tematiska frågorna kan man komma med så kallade följdfrågor så som: kan du utveckla ditt 

resonemang? Har du fler exempel när du känt så? Det som ovan beskrivits hades i åtanke och var 

utgångspunkten för utformningen av intervjufrågorna. 
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6.3 Procedur 

Varje elevintervju inleddes med att eleven fick fylla i enkäten. Därefter började intervjun med 

intervjuguiden som mall. Intervjuerna spelades in, en av intervjuarna förde minnesanteckningar 

medan den andra ansvarade för att leda intervjun. Alla fyra intervjuer genomfördes på samma sätt 

och genomfördes i ett grupprum på skolan där ingen kunde störa. 

 

De två lärarintervjuerna genomfördes på liknande vis förutom att de inte fick svara på någon 

enkät. 

 

Efter avslutade intervjuer transkriberades de inspelade intervjuerna för att lättare kunna 

analyseras. 

6.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Under den här rubriken presenteras de forskningsetiska regler som använts och som tillämpades 

vid intervjuerna av elever på en resursskola. 

6.4.1 Forskning som involverar barn 

Enligt Codex ska ”barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes 

del informeras och samtycka till forskningen” (Codex, 2011). Vilket var fallet i denna 

undersökning då tre av de intervjuade var 15 år. ”I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om 

och samtycka till forskningen” (Codex, 2011), vilket var fallet för en av eleverna då denne ännu 

inte fyllt 15 år. Samtycke från vårdnadshavare och barn inhämtades för att godkänna att 

intervjuerna spelades in och för att intyga att dessa endast skulle användas för forskning. Även 

om vårdnadshavarna givit sitt samtycke till forskning är det barnet som har det slutgiltiga ordet 

och om denne motsätter sig att delta är det dennes ord som gäller (Codex, 2011).  

6.5 Tolkning och presentation av resultaten 

De rådata som samlas in via enkäter och intervjuer ska sedan sammanställas, bearbetas och 

analyseras. En läsare eller en forskare har begränsad användning av 300 intressanta intervjusvar 

eller enkäter om dessa inte kategoriseras på ett bra sätt. Det som utmärker sig, likheter, skillnader, 

mönster och grupperingar är sådant man alltid letar efter (Bell, 2006). I det här arbetet kommer 

data att kategoriseras i form av tematiseringar. Tolkning och bearbetning av data kommer att ske 

utifrån en kvalitativ förhållningsätt.  



30 

 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Då enkäterna är inspirerade av Rosenberg (1989) som gjort självkänslotestet på tusentals personer 

och detta test är erkänt och använt världen över kan det ses som att det är ett trovärdigt test som 

mäter det som avses. Resultaten å andra sidan kan inte ses som generaliserbara p.g.a. att bara tre 

elever gjort testet på resursskolan. För att kunna generalisera skulle det behövts betydligt fler 

elever som gjort testet och från olika resursskolor, dvs. ett representativt urval ur hela 

populationen elever i resursskolor. 

 
Undersökningen utgår från antagandet att informanterna svarat ärligt på frågorna. Då många av 

svaren stämmer överens med tidigare forskning kan det ses som att informanterna varit 

trovärdiga. Eftersom endast tre elever intervjuats för denna uppsats är resultaten inte 

generaliserbara för hela populationen. Det skulle också behövts intervjuer med elever på olika 

resursskolor för att kunna få ett representativt urval och kunna dra några generella slutsatser. 
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna och enkäterna.  

7.1 Intervju resultat 

Nedan beskrivs resultaten från de tre elevintervjuerna och de två lärarintervjuerna som 

genomförts. Innehållet i intervjuerna har kategoriserats utifrån tendenser, likheter, olikheter och 

specifika mönster med hänsyn till uppsatsens frågeställningar. 

 

7.1.1 Vad innebär självkänsla? 

Då syftet med undersökningen är att studera hur ungdomar upplever sin självkänsla i 

resursskolan beskrivs nedan hur eleverna och lärarna tolkar och beskriver sitt sätt att se på 

begreppet självkänsla. 

Elevernas uppfattning om självkänsla 

Av de tre intervjuade eleverna framkommer varierande svar gällande begreppet självkänsla och 

vad det innebär för dem. En av informanterna beskriver självkänsla som något som påminner om 

självförtroende och uttrycker sig som följande: ”Självkänsla är att man är säker på det man gör, man 

har en självkänsla att man klarar av det. Man kan säga jag har självkänsla att jag kommer att klara av det 

här” (elevintervju 1). 

 

Den andra informanten beskrev självkänsla som den definieras i teori och tycker att en person 

som inte låter sig påverkas av nedvärderande kommentarer från andra, har bra självkänsla, även 

att man har en positiv och bra inställning till sig själv och vågar stå för den man är innebär att 

man har bra självkänsla. ”Att man är sig själv och att man inte gömmer sig för sig själv. Att man är positiv 

och inte hela tiden negativ. T.ex. om man är jätte snygg och någon säger till dig att du är jätte ful om man bara 

går därifrån och så får man tycka vad man själv vill. Man har ändå ett självförtroende som stärker mot sig och så 

tror man bara på sig själv och säger jag är jättesnygg. Det viktigaste är vad man själv tycker” (elevintervju 2).  

Den tredje informanten hade ingen aning om vad självkänsla var och sade att det är ”svårt att 

beskriva” (elevintervju 3). 
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Lärarnas uppfattning om självkänsla 

Av de intervjuade lärarna framkommer liknande definitioner på begreppet självkänsla, en lärare 

ser på självkänsla som en trygghet i sig själv och att vara nöjd med den man är. ”Vågar stå för sina 

åsikter // vågar säga vad man känner och att de vågar säga att dom inte förstår”(intervju lärare 1). Den andra 

läraren anser att självkänslan handlar om att bli sedd och bekräftad och tror att självkänslan beror 

på och byggs upp av relationerna och miljön runt omkring en. Självkänsla ”är något som byggs upp 

genom framför allt närhet, trygghet och kärlek från familjen” (intervju lärare 2).  

 

7.1.2 Vad kan orsaka dålig självkänsla? 

Genom att analysera svaren från intervjuerna framkommer följande resultat på faktorer som kan 

tänkas leda till dålig självkänsla. 

Sociala relationer  

Gemensamt för de intervjuade eleverna är att de i sin förra skola haft någon form av problem i 

sina relationer till andra elever. I intervjuerna nämns att de dåliga relationerna är något som får 

dem att må dåligt och tycka illa om sig själva. ”Kunde inte samarbete med alla, kunde inte vara med alla. 

Jag hade det mycket svårt. Jag var väldigt ensam // kände mig dum, hatad och ful” (elevintervju 2). En annan 

elev berättar följande: ”Det som jag mådde dåligt av var att folk mådde dåligt av att jag fick utbrott på dem” 

(elevintervju 3). 

 

Dålig prestation i skolan 

I samtliga intervjuer berättar eleverna om hur dåligt de överlag presterade i förra skolan vilket 

ledde till ständiga misslyckanden i ämnena. Detta gav känslan av att inte vara nöjd med sig själv. 

”Jag upplevde att skolan gick dåligt // jag trodde inte att jag skulle klara av skolan”(elevintervju 1). ”Jag tycker 

själv att det gick rätt så dåligt”(elevintervju 2). 

 

7.1.3 Vilka pedagogiska metoder kan stärka självkänslan? 

Här nedan beskrivs hur lärarna resonerar kring metoder för att stärka självkänslan hos eleverna 
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Lärarnas metoder 

De intervjuade lärarna säger sig jobba för att stärka elevernas självkänsla via den ämnesbaserade 

undervisningen. Lärarna säger sig arbeta med att stärka självkänslan hos eleverna i resursskolan. 

Detta är möjligt då omgivningen i en resursskola kan anpassas efter elevens förutsättningar och 

behov vilket bidrar till att eleven får större möjlighet att lyckas. ”just att miljön är mindre och det 

fungerar bättre för eleverna när de kommer till ro” (lärarintervju 1). ”Hjälpa eleven att se sina lyckanden i 

klassummet handlar det ofta om att lyckas vilket över tid stärker självkänslan” (lärarintervju 2). 

 

Ur lärarintervju 2 framgår det att elever som vistas på resursskola ofta eller delvis har dålig 

självkänsla till följd av svåra familjeförhållanden, misslyckade vänskapsrelationer och att det gått 

dåligt i skolan. Därför inriktar sig denna lärare också på den sociala biten för att genom ökad 

social förmåga stärka självkänslan. ”På så sätt skapas känsla av trygghet av att vara välkommen och 

önskad” (lärarintervju 2). 

7.1.4 Vad stärker självkänslan ur elevens perspektiv 

Här nedan presenteras vad som framkommit gällande vad som får eleverna att må bra och känna 

sig nöjda med sig själva. dvs. ett tecken på självkänsla. 

 

Beröm 

Två av de intervjuade eleverna berättar att de i den nya skolan får mycket mer beröm än i den 

gamla skolan. De berättar hur bra det kändes att få beröm för att man gjort någonting bra, hur 

deras motivation höjdes och hur de ville prestera mer p.g.a. detta.  ”Varje gång jag gör något bra ifrån 

mig får jag beröm och när det går dåligt peppar de upp mig så att jag ska göra bättre nästa gång. När jag får 

beröm känner jag mig bra inombord”(elevintervju 1).”Jag brukar få beröm när jag har klarat av ett prov, då vill 

man mer klara proven. När man inte får beröm känns det inte lika rolig. När man får beröm då kämpar man 

mera, det är riktigt kul att få beröm när man har gjort något bra ifrån sig” (elevintervju 3). 

 

Att bli förstådd och accepterad för den man är 

Två av de intervjuade eleverna har gemensamt att de känner sig förstådda och accepterade på 

denna skola i jämförelse med den gamla där de inte kunde vara sig själva och inte kände sig 

accepterade. ”Här kan man prata och vara öppen med alla. I den förra skolan kunde man inte vara sig själv 

man var tvungen och ljuga om sig själv man var tvungen och byta identitet helt enkelt” (elevintervju 2). ”många 
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lärare hjälper mig att förstå mig för den jag är. Det är många som inte kan acceptera det men på den här skolan 

accepterar dom mig” (elevintervju 3). 

 

Att känna sig välkommen och önskad 

Upplevelsen av att bli vänligt behandlad, känna sig välkommen och önskad av elever och lärare är 

något som alla de intervjuade eleverna säger sig må bra av. Det är även något som får dem att bli 

motiverade att komma till skolan. ”Eleverna fick mig och gå till skolan och trivas och må bra” (elevintervju 

1). ”dem är väldigt snälla och väldigt trevliga mot mig både elever och lärare.// som jag vet så gillar dom mig, vill 

prata med mig och vill skoja med mig” (elevintervju 2). ”Det som får mig att må bra är när eleverna blir glada för 

att se en eller om lärarna hälsar snällt på en. Som t.ex. när dem säger vad kul att du kom till skolan det är en 

grej som får mig att må bra” (elevintervju 3)  

 

Tryggt med små grupper 

En av eleverna berättar om hur tryggt det känns och hur bra man mår på den nya skolan, dels för 

att det är en lite skola med få elever och dels för att man arbetar i små grupper ”Man känner sig 

väldigt trygg där också samtidigt, eftersom att det inte är många elever” (elevintervju 2). 

 

En vuxen som bryr sig 

I samtliga intervjuer är det återkommande att både i den förra skolan och i den nya skolan 

fanns/finns en lärare som är speciellt viktig för eleven och betydelsen av att få bekräftelse av en 

vuxen betonas i alla intervjuerna. Denna lärare framstår för eleverna som en väldigt betydelsefull 

person som gör dem glada och som inte blir arg på dem. ”Jag hade en lärare i spanska som jag gillade 

hon var sträng men ställde alltid upp när det hade hänt någonting. Hon fanns alltid där även om man hade tjafsat 

med henne” (elevintervju 1). ”Jag har en lärare som är min mentor, vi skojar ganska mycket och ingen blir arg” 

(elevintervju 2). ”Det som fick mig att må bra var att jag fick så mycket hjälp av min kurator som ställde upp och 

lade ner tid på mig mer än vad han gjorde på dem andra” (elevintervju 3). 

 

Att lyckas och känna sig duktig 

En av eleverna berättar om hur bra och nöjd man blir över sig själv när det går bra. Det ger enligt 

den intervjuade hopp om framtiden ”Känner mig nöjd med att skolgången går bra och att jag kan få 

betygen för att gå in på den linje jag vill” (elevintervju 3).  
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Eleverna berättar om att de har ett ämne som de tycker mer om för att de känner att de är bra på 

detta. ”Jag var väldigt duktig på musik, bra på att spela piano” (elevintervju 2). ”Det jag mest tycker om är 

musiken efterson jag själv håller på med musik” (elevintervju 3). En av eleverna menar att alla har något 

som de är bra på och något som de är dåliga på och därför undviker man de lektioner som man 

är dålig på och tvärt om går på de lektioner som man är bra på. ”Jag skolkade på engelskan och var på 

alla mattelektionerna medan andra skolkade på matten. Alla hade en svaghet som de inte ville gå på”(elevintervju 

1). 

 

7.2 Enkät resultat 

Nedan presenteras vad som av enkäterna kan avläsas. 

 
Enkäterna (se bilaga 1) visar på att eleverna har både positiva och negativa tankar om sig själva. 

De positiva tankarna eleverna totalt sett har om sig själva är mer än de negativa tankarna. 

 
Av tabellen (se bilaga 2) kan avläsas att elev 1 hade bra självkänsla då denne fick 7 poäng i 

självkänslotestet. Gränsen för bra självkänsla i denna enkät är 6 poäng. Elev 2 fick 5 poäng vilket 

enligt självkänslotestet ses som dålig självkänsla och elev 3 fick 9 poäng vilket kan ses som bra 

självkänsla. 

Elev 2 som enligt självkänslotestet ansågs ha dåligt självkänsla var den elev som i intervjuerna 

upplevdes ha haft mest negativa tankar om sig själv. 
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8 Diskussion 

Det här kapitlet inleds med en kort sammanfattningen av uppsatsens huvudsakliga resultat i 

förhållande till syfte och frågeställningar. Sedan följer en diskussion av resultaten från föregående 

kapitel. 

8.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen var att studera om elever i en resursskola har bra eller dålig självkänsla. 

Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar som var följande: vad innebär självkänsla för 

elever på resursskolan, vad behövs för att elever i resursskola skall uppleva positiv självkänsla, 

vad kan försämra självkänslan för elever och vilka metoder använder sig lärarna av för att stärka 

elevers självkänsla i resursskolan? 

 

Av enkäten framkom att två elever hade bra självkänsla och en elev hade dålig självkänsla. 

 

Sammanfattningsvis visar studien på att kunskapen hos eleverna är varierande gällande 

innebörden av självkänsla då en elev förväxlar begreppet med självförtroende, en annan elev 

beskriver det som det beskrivs i teori och en tredje elev inte har en aning om vad självkänsla är. 

 

I denna uppsats har det genom analys av elevintervjuerna framkommit att beröm, att bli förstådd 

och accepterad för den man är, att känna sig välkommen och önskad, att känna trygghet i små 

grupper, att ha en vuxen som bryr sig och som inte blir arg, att lyckas och att vara bra är faktorer 

som kan spela roll och inverka på om en elev ska känna positiv självkänsla. 

 

Det har även framkommit att dåliga sociala relationer och ständiga misslyckanden kan vara 

grunden till dålig självkänsla. 

 

Vidare har det av lärarintervjuerna framkommit att de använder sig av pedagogiska metoder i 

undervisningen för att stärka elevernas självkänsla. Genom att anpassa elevens miljö för dess 

förutsättningar och behov ges det större möjligheter att lyckas i skolarbetet och därmed stärks 

självkänslan. Att aktivt bygga upp en välkommande och bejakande social miljö var också en 

metod för att stärka självkänslan.  
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8.2 Diskussion om innebörden av självkänsla 

”Självkänsla anger vårt känslomässiga förhållande till oss själva; hur vi värderar vår självbild och 

hur vi känner inre tillfredställelse och tillit till oss själva” (Johnson, 2003, s. 15). Självkänsla 

handlar om hur vi som personer känslomässigt känner inför oss själva, hur vår känsla inför oss 

själva är (Cullberg Weston, 2005).  

 

Enligt Ahlgren (1991) finns det vissa svårigheter att särskilja de olika närbesläktade begreppen. 

Självvärdering, självkänsla, självrespekt och självförtroende är alla begrepp som står för den 

inställning individen har till sig själv. Denna attityd grundas genom egna och andra människors 

uppfattningar om individens egenskaper och förmågor samt att det anger i vilken omfattning 

individen tror sig vara kompetent, betydelsefull, framgångsrik ha kontroll på olika situationer 

samt värde som människa/individ. 

 

Elevernas svar gällande självkänsla var varierande. En av informanterna beskrev självkänsla som 

något som påminner om självförtroende, en annan beskrev det som det definieras i teorin och en 

hade ingen aning om vad självkänsla var. Till detta kan man fråga sig, är det viktigt att veta vad 

självkänsla är? Trots att de intervjuade lärarna sade sig jobba med att förstärka självkänslan hos 

eleverna kan man undra om de undervisat om begreppet självkänsla eftersom de tre intervjuade 

eleverna svarade så olika på frågan om ”vad innebär självkänsla för dig?”. Då Lpo 94 tar upp 

självkänsla och menar på att den grundläggs i hemmet men att skolan också har en viktig roll 

gällande elevernas självkänsla kan det ses som att skolan bland annat har i uppdrag att jobba med 

elevernas självkänsla. Ännu viktigare blir skolans roll för de elever som har svåra social 

hemförhållanden eller inte alls har något ”riktigt” hem, för dessa elever kan det tänkas att skolan 

är enda stället där de kan utveckla en positiv självkänsla. Eftersom att självkänslan enligt Raustorp 

(2009) hos en elev kan vara en avgörande faktor för att den överhuvudtaget ska delta i 

undervisningen kan det ses som viktigt att stärka denna. Då man t.ex. ska lära sig om demokrati 

brukar man någon gång nämna begreppet demokrati och tillsammans med eleverna reflektera 

över detta begrepp, vilket då kan underlätta för eleven att bli en demokratisk medborgare. På 

samma sätt kan det tänkas att det skulle kunna underlätta för eleven att om man nu vill arbeta 

med elevernas självkänsla att man medvetandegör eleverna om denna. Då självkänsla verkar vara 

grunden för all inlärning, social interaktion och grunden för att må psykiskt bra kan det tänka sig 

vara bra att för detta syfte jobba djupare med självkänslan hos eleverna på en skola. Det är 

värdefullt att man i skolan använder sig av metoder som stärker självkänslan men det kan också 

tänkas viktigt att eleven vet vad självkänsla är och vad den beror av. Lär sig eleven detta kan 
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denne tänkas lära sig att ta hand om sig själv med avseende på självkänslan och undvika 

situationer som ger negativ självkänsla och söka sig till situationer/saker som stärker självkänslan. 

 

8.3 Diskussion vad kan orsaka dålig självkänsla 

Eleverna berättar att de i den förra skolan hade problem med relationerna till andra elever. 

Generellt sett är elever med hög självkänsla omtyckta av kamrater och i sociala situationer är 

dessa elever bra på att uttrycka sig verbalt Coopersmith (1967). I vissa fall kan personer med dålig 

självkänsla vara elaka mot andra eller undvika att umgås med andra Hallberg (2001). Då en av de 

intervjuade eleverna berättar att denne var elak mot andra elever i sin förra skola och mådde 

dåligt av detta kan det tolkas som att denne har dålig självkänsla. Å andra sidan kan det även 

tolkas som att eleven söker bekräftelse genom att vara elak mot andra elever. Detta beteende för 

att få bekräftelse visar även Pettersson & Petersson (2005) i sin uppsats dvs. att eleverna fått 

negativ uppmärksamhet och att de inte haft bra relationer till de andra eleverna i sin hemskola. 

 

En annan av de intervjuade eleverna sade sig inte ha några vänner i sin klass i hemskolan. Samma 

elev sade sig också känna sig ensam, hatad dum och ful, vilket också kan vara ett tecken på dålig 

självkänsla. Enligt Pettersson & Petersson (2005) har vissa elever som kommit till resursskolan 

varit mobbade vilket kan vara fallet för denna elev och kan tänkas ha orsakat dålig självkänsla hos 

denne. 

 

Samtliga elever har berättat om hur de ständiga misslyckandena i den förra skolan gett dem 

känslan av att inte vara nöjda med sig själv. Personer som har dålig självkänsla talar ofta om hur 

misslyckade de känner sig (Cullberg Weston, 2005), vilket var fallet för dessa elever då de gick 

dåligt för dem i skolan. Man kan fråga sig om det är skolan som gett dessa elever dålig självkänsla 

eller om det är den dåliga självkänslan som lett till misslyckanden och dålig prestation i skolan. 

Adolfsson & Ströms undersökning (2007) visar att elevernas misslyckanden berott på en mängd 

olika faktorer såsom för stora klasser, få pedagoger, brist på bekräftelse och beröm samt, fokus 

på det eleven var dålig på. Dessa faktorer kan antas varit en bidragande faktor som påverkat 

elevernas självkänsla. 
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8.4 Diskussion vilka pedagogiska metoder kan stärka självkänslan 

Lärarna berättar om att de genom ämnena stärker elevernas självkänsla i form av att de får lyckas 

i skolarbetet vilket över tid ger positiv självkänsla. Studien av Frank (2004) visar också att 

resursskolan var bra för elevernas självkänsla då de kunde utveckla en positivare självbild genom 

att de presterade bättre på resursskolan än i tidigare skola. Att eleverna inte utsattes för 

situationer som de inte klarade av var något som uppmärksammats i Nilsson & Månsson (2009). 

Även i deras undersökning arbetade lärarna med ämnena för att få eleven att lyckas och ge dem 

en ny självbild vilket gav dem en positiv självkänsla. Å andra sidan menar Hallberg (2011) att om 

man är bra eller dålig på att göra saker har inget med självkänsla att göra utan det handlar mer om 

att känna att man är värdefull bara genom att vara. Skulle det kunna vara så att den metod som 

fokuserar på att eleven ska känna sig nöjda med sig själva genom att prestera, kanske bara stärker 

självförtroendet då de ser att de kan lyckas och tillfälligt ger en bra självkänsla men när de inte 

presterar känner de att de inte duger och är värdelösa? Denna frågeställning har dykt upp under 

analysen av intervjuresultaten och skulle kunna vara ett tema för en egen undersökning. 

 

 

En av lärarna säger sig jobba med den sociala biten för att genom ökad social förmåga öka 

självkänslan. Lärarna i Lunnegård (2003) sade sig också arbeta med den sociala biten vilket var 

deras första prioritet. För att gå vidare och arbeta med ämnena menade lärarna att man först 

måste vara en socialt fungerande varelse. Även Pettersson & Peterson (2009) menar att den 

sociala kompetensen är något som man kunnat träna på i resursskolan tack vare de flexibla 

lärosituationerna. Då eleverna lyckats i sina relationer till lärare och andra elever har de känt 

tillhörighet. Denna undersökning har också visat på samma resultat att eleverna känner sig glada 

och nöjda med sig själva då de kan fungera socialt vilket ledde till bättre självkänsla. Eftersom det 

i tidigare forskning liksom i denna undersöknings resultat framgått att lärarna använder sig av 

sociala metoder för att stärka självkänslan, och då det av elevernas berättelser framgår att de mår 

och känner sig bra av de lyckade relationerna till elever och lärare, kan det tolkas som att det här 

är en bra metod att använda sig utav för att stärka elevers självkänsla. 

 

8.5 Diskussion vad stärker självkänsla ur elevens perspektiv 

Att få beröm visade sig vara något som fick de intervjuade att känna sig bra, detta ledde till att 

deras motivation höjdes och att de ville prestera mer i skolan. Samma resultat har också Nilsson 



40 

 

& Månsson (2009) påvisat och de menar att beröm under lektionstid ledde till bättre självkänsla. 

Raustorp (2006) menar att grunden för att utveckla en sund självkänsla bl.a. är att man blir sedd 

och bekräftad, vilket uppfylls när man får beröm. Flera undersökningar visar således att elevernas 

självkänsla stärks av beröm. 

 

Några av de intervjuade eleverna berättade att de inte blev accepterade och förstådda utav varken 

lärare eller elever i den ”vanliga”. När de sedan bytte till resursskolan kunde de vara sig själva och 

upplevde att de accepterades av både lärare och elever för de personer som de var. Att känna att 

man duger som man är och att känna sig förstådd är ett sätt att bli bekräftad vilket enligt 

Raustorp (2006) är något som stärker självkänslan. Enligt Nilsson & Månsson (2009) var 

förståelse från lärarnas sida gentemot eleverna något som fick eleverna att känna sig bättre, 

eleverna tyckte att det var viktigt att ha en bra lärare som var förstående. Eleverna i denna 

undersökning har bekräftat betydelsen av förstående lärare. Resursskolan verkar i detta avseende 

varit bra för dessa elever då de blivit förstådda och accepterade av både lärarna och eleverna 

vilket kan ha stärkt deras självkänsla. Man kan fråga sig varför inte lärarna på den ”vanliga” 

skolan kunde skapa denna relation. Enligt Lpo 94 skall skolan sträva efter att skapa de bästa 

förutsättningarna för en elevs bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I skolan skall eleven 

ges respekt för sin person och för sitt arbete men det verkar inte ha uppfyllts i tidigare skola då 

eleverna inte känt sig respekterade, inte accepterade för det de var och inte heller upplevde sig 

förstådda. 

 

 

De intervjuade eleverna sade sig må bra av att känna sig välkomna till skolan och önskade av 

lärare och elever. Vilket i sin tur skapade motivation att gå till skolan. Att bli sedd och bekräftad 

kan enligt Raustorp (2006) ge positiv självkänsla. Av detta kan man anta att eleverna fick bättre 

självkänsla då de blev sedda och bekräftade i form av att känna sig välkomna och önskade i 

skolan av både lärare och elever. Liknande resultat visar undersökningen gjord av Frank (2004) 

att eleverna trivdes bättre på resursskolan än i vanliga skolan. En av trivsel faktorerna var att de i 

resursskolan kände sig uppskattade dvs. en bekräftelse på att man är önskvärd av kamrater och 

lärare.  

 

En elev nämner hur tryggt och bra man mår av att vistas i små grupper. Även Nilsson & 

Månsson (2009) redovisar att eleverna uppskattade undervisningen i mindre grupp då det fanns 

mindre distraktion som underlättade för deras inlärning. Eleverna tyckte även att det var bra då 
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möjlighet fanns till mer hjälp från lärarna. Å andra sidan visar Frank (2004) och Gustafson & 

Karlsson (2007) i sina undersökningar att eleverna fick sämre självbild och självförtroende då de 

började i resursskolan, p.g.a. känslan av att inte passa in i den vanliga skolan och att de kände sig 

utestängda från den vanliga skolan då de placerades i liten grupp med extra hjälp. Att eleverna till 

en början kan känna sig annorlunda och få dålig självkänsla av att placeras på resursskolan kan 

förändras med tiden och bytas till en utveckling mot bättre självkänsla när elevens 

studieprestationer förbättras och tryggheten i gruppen ökar. 

 

I samtliga intervjuer har det visat sig att det funnits en vuxen i skolan som brydde sig om eleverna 

både på resursskolan och den gamla skolan. Denna vuxna verkar haft en viktig och betydelsefull 

funktion för eleverna då de fått en vuxens bekräftelse och en person som de kan lita på. De säger 

sig också bli glada av denna vuxna person som inte heller blir arg på dem. Även Nilsson & 

Månsson (2009) kommer fram till att eleverna känner att det är skönt att kunna prata med sina 

lärare och att de kan lita på dem, de känner att lärarna är som en vän vilket får dem att må bra.  

Att bli bekräftad och känna trygghet i form av att lita på en person som inte blir arg kan leda till 

ökad självkänsla (Raustorp, 2006). Ungdomarna i denna studie kan tänkas fått en mer positiv 

självkänsla tack vare dessa lärare som bekräftat dem och funnits där för eleverna oavsett om de 

gjort dumma saker eller uppfört sig väl. Resultatet från studien visar vilken betydelse det kan ha 

för en elev att det finns en vuxen som bryr sig och ser dem, både med avseende på självkänslan 

och med avseende på att lyckas i livet och inte hamna på villovägar. 

 

Frank (2004) redovisar att eleverna genom sina framgångar i resursskolan fick en förändrad 

självbild som gav en positiv självkänsla. I likhet med detta menar en av eleverna från 

intervjuundersökningen att denne kände sig bra och nöjd över att lyckas och att det gav en 

framtidstro. Man kan tolka svaret som att självkänslan för vissa personer blir positiv utav att se 

sina framgångar. Å andra sidan menar Hallberg (2011) att det i vissa fall finns människor som 

presterar extremt bra men ändå innerst inne har dålig självkänsla. Detta förhållande kan tolkas 

som att självkänslan för vissa personer inte stärks av att lyckas. Varför vissa elever får bättre 

självkänsla av att lyckas och varför vissa inte får det kan vara intressant att undersöka. 

 

8.6 Enkätdiskussion 

Av enkäterna framkommer det att två elever har bra självkänsla och en elev har dålig självkänsla. 

Den elev som enligt enkäterna fick dålig självkänsla var den elev som i intervjuerna haft mest 
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negativ inställning till sig själv. Intressant hade varit om man vetat hur länge som eleverna gått på 

skolan vilket då skulle kunna varit en faktor som påverkat deras självkänsla. En hypotes skulle 

kunna vara att ju längre man vistats på skolan desto bättre självkänsla har man fått. Känslorna 

inför ett skolbyte kan tänkas få eleverna att känna sig som dåliga och om de hade vänner på 

skolan kan det tänkas jobbigt att lämna dem. Att tillhöra en avvikande grupp kan vara svårt och 

att berätta för kamrater att man går i en resursskola kan tänkas få en att skämmas. Enligt Frankt 

(2004) och Gustafsson & Karlsson (2007) fick eleverna sämre självbild och självförtroende just 

när de börjat på en resursskola. Det skulle kunna vara fallet för eleven med dålig självkänsla om 

det är så att denne inte gått på resursskolan så länge.  

 
En annan förklarings faktor kan vara vad man varit med om tidigare och av vilken anledning man 

hamnat på resursskolan. Är det så att man blivit mobbad under längre tid kan det tänkas att man 

har väldigt dålig självkänsla jämfört med en elev som har många vänner men av någon annan 

anledning hamnat på resrusskolan p.g.a. dåliga studieresultat. Av det som eleven med dålig 

självkänsla enligt självkänslotestet berättat i intervjun kan det tolkas som att denne blivit mobbad 

i sin ordinarie skola, vilket är något som kan ge negativ självkänsla. 

8.7 Metoddiskussion 

I det här stycket granskas det egna metodvalet kritiskt, hur lämpliga de valda metoderna varit för 

syftet. Nedan diskuteras också vilka problem som uppstått under arbetets gång, vilka starka sidor 

och vilka alternativa metoder som skulle tänkas vara lämpligare. 

 

Då studien skulle utföras på en resursskola sågs samtalsintervjuer som ett bra val för att man då i 

lugn och ro kunde sitta ned och samtala. Svarsenkäter var från början ett alternativ till 

intervjuerna men då eleverna kunde tänkas bli uttråkade eller inte svara på grund av att de var 

tvungna att skriva för långa svar valdes detta alternativ bort. Å andra sidan skulle det också vara 

möjligt att vissa elever hellre skulle valt att fylla i ett frågeformulär för att de inte kände sig 

bekväma att bli intervjuade av en främmande person. Man skulle kunna gett eleverna valet att bli 

intervjuade eller att fylla i ett frågeformulär beroende på vad som var bekvämt för eleven. 

Nackdelen var då att man inte skulle kunnat ställa följdfrågor på svaren från informanten. 

Gällande enkäterna kunde de göras inom loppet av minuter vilket sågs som bra för eleverna då de 

inte skulle behöva koncentrera sig för länge och tappa koncentrationen. 
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Vid utförandet av intervjuerna skedde ett kritiskt moment då en elev som intervjuades inte gav 

några svar utan bara svarade vet inte, ja och nej. Därför valdes den intervjun att tas bort då den 

inte tillförde någon information för undersökningen. Att denna informant reagerat på det här 

sättet kan tänkas berott på att det var för svåra och komplicerade frågor vilket gjorde att denne 

inte förstod frågorna. Det kan också tänkas att informanten inte kände sig bekväm med 

främmande personer och inte vågade svara på grund utav detta eller kanske upplevde intervjun 

som ett förhör vilket fick denna elev att känna sig obekväm. 

 

Två frågor som skulle kunnat läggas till i intervjuerna som kommit upp nu i efterhand är hur 

länge eleven gått i resursskolan och av vilken anledning denne kommit till resursskolan. Vilket då 

skulle kunnat kopplas till självkänslan. Denna information hade kunnat förbättra analysen av 

svarsresultaten och förståelsen av varje informants resultat av självkänslotestet.  

 

Om man hade haft möjlighet att mäta självkänslan innan eleverna började i resursskolan skulle 

det vara intressant att se om eleverna fått bättre självkänsla på resursskolan eller om den blivit 

sämre efter vistelsen på resursskolan, eller först sämre och över tiden bättre. 

8.8 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om det gör skillnad för en elevs självkänsla att inte veta 

vad självkänsla är och vad denna beror av jämfört med en elev som har kunskap om och insikt i 

frågan om självkänsla. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur mycket nyexaminerade lärare vet om självkänsla 

och dess betydelse för eleverna. 
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Bilaga 1 

Enkät total summa av alla svaren 

Påstående  Stämmer  Stämmer inte  

Över lag är jag nöjd med mig själv 

 

III  

Ibland känner jag att jag inte duger alls. 

 

I II 

Jag känner att jag har ett antal goda egenskaper. 

 

III  

Jag är kapabel att utföra saker lika bra som andra. 

 

II I 

Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över. 

 

II I 

Jag känner mig verkligen värdelös ibland. 

 

I II 

Jag känner att jag är en värdefull person, åtminstone lika som andra. 

 

I II 

Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv. 

 

III  

Överlag känner jag att jag är ett misslyckande. 

 

I II 

Jag har en positiv inställning till mig själv. 

 

III  
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Bilaga 2 

Enkätresultat för elev 1-3 

  Svar Intervju1 Svar intervju 2 Svar intervju 3 

Fråga nr Formulering S S.I S S.I S S.I 

1 Överlag är jag nöjd med mig själv. X(1p)  X(1p)  X(1p)  

2 *Ibland känner jag att jag inte duger alls.  X(1p) X(0p)   X(1p) 

3 Jag känner att jag har ett antal goda 

egenskaper. 

X(1p)  X(1p)  X(1p)  

4 Jag är kapabel att utföra saker lika bra som 

andra. 

 X(0p) X(1p)  X(1p)  

5 *Jag känner att jag inte har mycket att vara 

stolt över. 

X(0p)  X(0p)   X(1p) 

6 *Jag känner mig verkligen värdelös ibland.  X(1p) X(0p)   X(1p) 

7 Jag känner att jag är en värdefull person, 

åtminstone lika som andra. 

X(1p)  X(1p)  1(X)  

8 *Jag önskar att jag kunde ha mer respekt 

för mig själv. 

X(0p)  X(0p)  X(0p)  

9 *Överlag känner jag att jag är ett 

misslyckande. 

 X(1p) X(0p)   X(1p) 

10 Jag har en positiv inställning till mig själv. X(1p)  X(1p)  X(1p)  

Total summa för svaren: 7p 5p 9p 


