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Abstract 

 

Denna studie undersökte hur elever upplever och erfar sambandet mellan gemenskap och 

prestation. Studien tog avstamp i den forskning som visat på ett positivt samband mellan 

dessa båda variabler. Till skillnad från tidigare forskning valde dock denna studie att fokusera 

på gymnasieelever. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv genomfördes kvalitativa 

forskningsintervjuer med sex elever från en gymnasieskola i sydvästra Sverige. Analysen av 

elevernas utsagor resulterade i tre framträdande teman; grundläggande behov, att samlas kring 

något samt gemenskap och prestation. Utifrån detta resultat diskuterades bland annat hur 

gemenskap som ett grundläggande behov stärker självkänslan och påverkar ens välmående, 

betydelsen av att som individ bli accepterad av sin omgivning, att samlas kring en kreativ 

aktivitet samt tron på den egna förmågan. 

 

Nyckelord: Gemenskap, grundläggande behov, grupptillhörighet, prestation 
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Introduktion 
 

Att tillhöra en grupp och vara en del av något större är av oerhört stor betydelse för 

människan (Tajfel, 1982; Baumeister & Leary, 1995; Staub, 2011). En positiv gemenskap är 

rentav ett grundläggande mänskligt behov (Baumeister & Leary, 1995; Staub, 2011). 

Människan är en social varelse som är beroende av människor i sin omgivning för både 

fysiskt och psykiskt välmående (Ross, 2002; Hale, Hannum & Espelage, 2005; Shields, 2008; 

Kitchen, Williams & Chowhan, 2012). 

Gemenskap och grupptillhörighet är inte minst centralt inom skolans värld. I skollagen 

står det exempelvis att utbildningen ska främja en social gemenskap (SFS 2010:800). Vikten 

av gemenskap belyses även av Skolverket vid frågor gällande skolans värdegrund 

(Skolverket, 2013). På Skolverkets hemsida, angående arbetet för likabehandling, går det 

bland annat att läsa om hur gemenskap och tillhörighet gynnar elevers kunskapsutveckling: 

 

Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan personalen och barn/elever ska främjas i 

förskola och skola. Aktiviteter som främjar relationer kan leda till en känsla av gemenskap som stärker 

känslan av tillhörighet till förskolan och skolan. Det är betydelsefullt för både barnen och eleverna och de 

som arbetar i skolan och det påverkar barns och elevers kunskapsutveckling. Elever ska göras delaktiga i 

aktiviteter för att främja en god atmosfär på skolan. Med stöd av personalen kan de få ansvar för, t ex 

elevcafé och aktiviteter för klassen. Att känna gemenskap i arbetet och bli bekräftad genom att tilldelas 

ansvarsfulla uppgifter stärker sammanhållningen och kompisandan på ett sätt som bidrar till förbättring av 

skolans miljö (Skolverket, 2014). 

 

Nu visar även forskning att det finns ett positivt samband mellan känslan av gemenskap 

och prestation (Oyserman, Brickman, Bybee & Celious, 2006; Kirkhaug, 2010; O’Keeffe, 

2013). Ur en lärar- och skolsynpunkt ligger det självklart ett värde i att ta reda på mer om 

detta samband. Övervägande forskning inom området är dock kvantitativ och belyser sällan 

frågan ur elevens perspektiv. Av denna anledning skulle det vara av intresse att göra en 

kvalitativ undersökning med syfte att bidra till en mer nyanserad förståelse för detta samband. 

Genom att gå ner på individnivå och söka tillträde till den enskilde individens medvetande 

och livsvärld skulle möjlighet ges att kunna visa på variation, motsägelser och mänsklig 

mångsidighet. 
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Tidigare forskning 
 

O’Keeffe (2013) belyser hur viktigt det är för högskolestudenter att utveckla en känsla av 

tillhörighet inom skolan och menar att detta är en avgörande faktor när det kommer till elever 

som löper risk för att hoppa av sina studier i förtid. Att börja studera på en högskola innebär 

stora förändringar i ens individs vardag, förändringar som bland annat kan handla om att flytta 

till en ny ort och skiljas från familj och vänner. Individen behöver plötsligt anpassa sig till ett 

nytt akademiskt liv, hantera krav från olika lärare och skaffa nya vänner. Alla dessa faktorer 

kan leda till stress som i sin tur leder till att individen hoppar av sina studier. Elever som 

känner sig avvisade och upplever att de inte passar in löper större risk att hoppa av. Även 

elever med psykisk ohälsa är en riskgrupp. För att minimera dessa risker menar O’Keeffe 

(2013) att det är viktigt att elever känner tillhörighet inom skolan och för det krävs en 

omhändertagande, stödjande och välkomnande skolmiljö med ett rådgivningscentrum 

tillgängligt för alla elever. Varje elev behöver känna sig sedd av sin omgivning. En enda 

närmre relation till någon på skolan kan räcka för att fylla detta behov. Elever behöver även 

känna sig sedda av skolan, även här räcker det att utveckla en närmre relation till åtminstone 

en person som arbetar inom den akademiska institutionen. Denna relation kan leda till att 

elever känner sig bekräftade, värdefulla och får ett bättre självförtroende. Relationen kan även 

leda till att elever börjar uppvisa en högre akademisk och kognitiv utveckling samt en strävan 

efter en högre utbildning. För att känna tillhörighet menar O’Keeffe (2013) att det även är 

viktigt att anpassa sig till skolans normer. Akademisk framgång beror till stor del på hur väl 

en elev spelar ”den akademiska rollen”, dvs. hur väl eleven förstår de förväntningar som 

skolan och lärarna ställer samt hur dessa ska bemötas. Detta till trots är det oerhört viktigt att 

skolan välkomnar och uppmuntrar till mångfald och olikhet, elever som upplever att de 

behöver kompromissa med sin identitet för att kunna passa in i kulturen som råder på skolan 

har svårare att känna tillhörighet med densamma. 

Även Oyserman, Brickman, Bybee och Celious (2006) intresserade sig för vilken 

betydelse känslan av en gemenskap har för individen. De valde däremot att avgränsa sig och 

fokusera på den forskning som visar att känslan av en etnisk grupptillhörighet har en positiv 

inverkan på akademisk framgång och engagemang. I sin studie undersökte därför Oyserman 

et al. (2006) vilken roll fysiska markörer, exempelvis hudfärg, har för känslan av en etnisk 

grupptillhörighet. Deras hypotes var att känslan av tillhörighet underlättas av att rent fysiskt 

se ut som en gruppmedlem, något som i sin tur verkar gynnande på den akademiska 

prestationen, medan motsatsen snarare utmanar denna känsla. Vidare ville de undersöka 
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huruvida det finns en skillnad mellan könen eller inte. Oyserman et al. (2006) genomförde två 

studier på ungdomar från två olika etniska grupper i Detroit, USA. I den första studien deltog 

102 afroamerikanska ungdomar i åldrarna 13-17 år, varav 52 var pojkar. Deltagarna fick 

själva uppskatta sin hudfärg; mörk, mellan eller ljus. Detta jämfördes sedan med deras 

genomsnittliga betyg, med deras tro på den egna akademiska förmågan samt med hur de 

upplevde sig bli socialt accepterade av sin omgivning. Resultatet visade ett signifikant positivt 

samband mellan mörk hudfärg och höga betyg. Vidare visade resultatet ett signifikant negativt 

samband mellan ljus hudfärg och tron på den egna akademiska förmågan. Slutligen visade 

resultatet ett signifikant negativt samband mellan ljus hudfärg och upplevd social acceptans. 

Dessa resultat gällde enbart pojkar, inga signifikanta samband syntes hos flickor. Detta 

menade Oyserman et al. (2006) kan bero på att pojkar, enligt gruppens normer, inte anser det 

vara manligt att satsa på sina studier. I den andra studien deltog 66 latinamerikaner, varav 31 

var pojkar. Även här visade sig ett positivt samband, enbart hos pojkar, mellan att se ut som 

en latinamerikan, enligt deltagarnas egna uppfattningar om sitt utseende, och betyg samt 

akademiskt engagemang. 

Gemenskap är inte enbart av betydelse för den akademiska prestationen. Kirkhaug 

(2010) genomförde en studie i Norge mot bakgrund av den forskning som visar att ledarens 

karisma och utstrålning har en positiv inverkan på arbetsprestationen hos anställda inom 

normativa organisationer, exempelvis kyrkor och sjukhus. Studien syftade till att undersöka 

huruvida känslan av gemenskap i själva verket kan vara ännu mer betydelsefull i detta 

avseende. Kirkhaug (2010) var framförallt intresserad av att titta närmre på normativa 

organisationer där även akademikerutbildning är ett krav, detta på grund av att kompetensen 

hos dessa anställda ofta är likvärdig med den hos ledaren. Av denna anledning utfördes 

studien på kyrkoanställda då en religiös organisation, enligt Kirkhaug (2010), uppfyller båda 

dessa kriterier. I studien deltog 98 personer, varav 30 procent var kvinnor och 70 procent var 

män. Deltagarna fick fylla i en enkät som mätte hur de upplevde sin arbetsprestation, 

gemenskap samt ledarens karisma. Resultatet visade ett positiv samband mellan känslan av 

gemenskap och de kyrkoanställdas arbetsprestation samt att detta positiva samband var mer 

signifikant än sambandet mellan ledarens karisma och prestationen hos de anställda. 

Baserat på tidigare forskning utformade Cohen och Garcia (2008) en modell gällande 

hur individens sociala identitet eller gruppidentitet kan påverka prestationen; Identity 

Engagement Model. Modellen grundar sig i att en individs prestation eller psykologiska 

tillstånd, när denne befinner sig i en social miljö, alltid interagerar med omgivningen. När en 

individ äntrar en viktig social miljö, exempelvis ett klassrum, ställer sig individen frågan om 
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dess identitet, exempelvis sociala identitet, är engagerad och kan riskera att associeras med ett 

negativt resultat. Om svaret på denna fråga är ”ja” tenderar individen att bli vaksam på sin 

omgivning. En minoritetsstudent kan exempelvis vara rädd för att bekräfta en negativ 

stereotyp gällande sin grupp och börja tolka lärarens icke-verbala beteenden som tecken på 

fördomsfullhet. Denna vaksamhet fyller ett anpassningssyfte, om individen hittar bevis som 

talar emot en nedvärdering tenderar eleven istället att kunna fokusera mer på uppgifts- och 

individrelaterade faktorer vilket leder till en förbättrad prestation. Om sådana bevis emellertid 

inte står att finna börjar eleven i nästa steg att ifrågasätta huruvida den besitter förmågan och 

viljan att hantera detta hot. Om individen bedömer sig inte kunna hantera hotet kan 

prestationen bli lidande. Om individen däremot gör motsatt bedömning kan prestationen 

förbättras. Denna process kan leda till en negativ cirkel; känslan av hot sänker prestationen, 

vilket ytterligare ökar känslan av hot och sänker prestationen. Detta kan ske redan då 

individen börjar bli vaksam på sin omgivning; individen ser tecken på fördomar och blir 

vaksam, vilket leder till ökad känslighet mot denna typ av tecken. 

Likt ovan nämnda studier är även denna studie intresserad av att titta närmre på 

sambandet mellan gemenskap och prestation. Denna studie skiljer sig däremot från tidigare 

studier på flera sätt. För det första är ingen studie ovan nämnd utförd i Sverige. Bland annat så 

är studien av Oyserman, Brickman, Bybee och Celious (2006) genomförd i USA, ett land vars 

kultur skiljer sig en hel del från den kultur vi har i Sverige. Dessutom fokuserar Oyserman et 

al. (2006) på etnisk grupptillhörighet, vilket inte denna studie kommer att göra. Vidare 

undersöker O’Keeffe (2013) högskolestudenter medan Kirkhaug (2010) tittar närmre på en 

arbetsplats. Även dessa studier skiljer sig således från den här studien som istället kommer att 

fokusera på gymnasieelever. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att, utifrån elevers utsagor och resonemang, skapa en ökad och mer 

nyanserad förståelse för hur dessa elever upplever och erfar sambandet mellan gemenskap och 

prestation. Detta kommer att ske genom kvalitativa forskningsintervjuer med sex 

högpresterande elever från en gymnasieskola i sydvästra Sverige. Genom att låta dessa elever 

resonera kring gemenskap och prestation är förhoppningen att finna likheter, variationer och 

motsägelser i deras resonemang för att på så vis kunna bidra till en mer nyanserad bild av hur 

eleverna upplever och erfar detta samband. 
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Utifrån detta syfte ställs följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur resonerar eleverna kring gemenskap? 

2. Hur resonerar eleverna kring prestation? 

3. Hur resonerar eleverna kring sambandet mellan gemenskap och prestation? 

 

Begreppsdefinition 

 

Gemenskap 

 

Begreppen gemenskap och grupptillhörighet kommer i denna studie att användas synonymt. 

Forskning visar att just dessa två begrepp är nära sammankopplade; känslan av 

grupptillhörighet föder också känslan av gemenskap, detta då gruppen gör det möjligt att 

tillgodose olika känslomässiga behov hos en individ (McMillan & Chavis, 1986; Pooley, 

Cohen & Pike, 2005). En socialpsykologisk definition av en grupp är att dess medlemmar är 

mer eller mindre beroende av varandra samt att det finns en ömsesidig påverkan dem emellan 

(Taylor, Peplau & Sears, 2006). McMillan och Chavis (1986) definierar gemenskap som en 

individs känsla av tillhörighet, känsla av att vara betydelsefull för gruppen samt förhoppning 

om att gruppen på något sätt kan bidra till att uppfylla vissa behov. Då intresset för denna 

studie ligger i båda dessa tätt förenade fenomen kommer för enkelhetens skull inte begreppen 

att särskiljas åt. Att göra så kan däremot vara ett förslag inför framtida studier. 

 

Högpresterande elever 

 

För att göra någon form av avgränsning har beslut tagits att i denna studie titta närmre på 

elever där sambandet mellan gemenskap och prestation kan tänkas vara positivt, dvs. hos 

högpresterande elever. Förhoppningen är att något i dessa elevers resonemang kan bidra till 

att sprida ljus över detta samband. Att mäta en elevs grad av gemenskap kommer dock inte 

helt utan problem och är följaktligen ingenting som denna studie kommer att ge sig i kast 

med. Huruvida sambandet verkligen är positivt eller inte hos de intervjuade eleverna går alltså 

inte att avgöra, vilket denna studie erkänner. Prestation, däremot, kommer i denna studie att 
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mätas med hjälp av betyg. Högpresterande elever kommer därför att representeras av elever 

vars genomsnittliga betygsnivå är medel eller högre, dvs. C eller högre. 

 

Teori 

 

Gemenskap är ett fenomen som allmänt vedertaget kan sägas ha stor påverkan på individen. 

Känslan av en positiv grupptillhörighet anses rentav vara ett grundläggande mänskligt behov 

(Baumeister & Leary, 1995; Staub, 2011). Varje individ behöver ingå i positiva relationer 

med andra människor och känna sig som en del av en gemenskap. Detta behov gäller alla 

typer av grupper; både familj och vänner som nation och etnisk härkomst (Staub, 2011). En 

individs grupptillhörighet är i sin tur avgörande för känslan av en positiv identitet, något som 

också är ett grundläggande mänskligt behov (Staub, 2011). Även den sociala identitetsteorin 

grundar sig på antagandet att vår självkänsla beror på vilka grupper vi tillhör och hur dessa 

värderas av omvärlden (Tajfel, 1982). 

Flera studier har kunnat visa på ett positivt samband mellan gemenskap och hälsa. 

Genom enkätundersökningar i Kanada har forskare kunnat konstatera att känslan av 

tillhörighet till det lokala samhället går hand i hand med både upplevd fysisk och psykisk 

hälsa (Ross, 2002; Shields, 2008; Kitchen, Williams & Chowhan, 2012). Även Hale, Hannum 

och Espelage (2005) kunde i sin studie se ett positivt samband mellan amerikanska 

högskolestudenters känsla av gemenskap och upplevda fysiska hälsa samt ett negativt 

samband mellan deras känsla av gemenskap och upplevda symptom på fysisk ohälsa. 

 

Ingrupper och utgrupper 

 

För att ge denna studie en stabil grund att stå på, samt för att bättre förstå vårt undersökta 

fenomen, följer här en övergripande genomgång av synen på grupper ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Enligt socialpsykologin kategoriserar vi ständigt människor i olika grupper, både 

oss själva och andra, en process som mestadels är automatisk, omedveten och ofrivillig 

(Tajfel, 1982). Syftet med denna kategorisering menar Tajfel (1982) är att ge individen en 

ökad förståelse för sin omvärld för att på så vis förenkla dennes vardag. 

En människas omvärld är oerhört komplex och består av en så ofantlig mängd intryck 

att en förenkling helt enkelt måste ske för att undvika kaos (Tajfel, 1982). En individs 

förståelse och möjligheter att hantera sin omvärld grundar sig därför i användandet av så 
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kallade scheman (Taylor, Peplau & Sears, 2006). Scheman definieras som en strukturerad 

uppsättning kognitioner rörande ett visst koncept samt innefattar all vår kunskap om 

konceptet, relationen mellan olika kognitioner gällande detsamma och specifika lagrade 

exempel. De kan bland annat handla om vissa människor, grupper, typer av händelser och 

sociala roller. Våra scheman skapas baserat på våra erfarenheter och placeras in i ett 

organiserat nätverk som sedan fungerar som ett mycket snabbt och effektivt tolkningsverktyg. 

Då vi gör en kategorisering kommer alla scheman inom denna kategori att aktiveras 

automatiskt. När vi exempelvis möter och kategoriserar en människa använder vi oss således 

av den information som redan finns lagrad i våra scheman och slipper på så vis göra en helt 

ny tolkning av situationen (Taylor, Peplau & Sears, 2006). 

Denna kategorisering, som ofta leder till grova generaliseringar, har som följd att vi 

grupperar människor i ingrupper, grupper som vi ingår i, respektive utgrupper, grupper som vi 

inte ingår i (Tajfel, 1982). Detta i sin tur leder till framförallt tre viktiga konsekvenser; 

ingruppsfavorisering, förväntad likhetseffekt samt utgruppshomogenitetseffekt. 

Ingruppsfavorisering innebär att vi tenderar att gynna och favorisera personer som ingår 

i våra egna grupper, något som ofta sker på bekostnad av medlemmarna i övriga grupper 

(Tajfel, 1982). Vi belönar medlemmarna i ingruppen mer, förväntar oss en mer gynnsam 

behandling från dem och anser dem vara mer övertygande än utgruppens medlemmar. Vi gör 

mer positiva attributioner gentemot ingruppen; när ingruppen lyckas beror det på god förmåga 

medan utgruppens framgångar snarare beror på tur. När ingruppen misslyckas så beror det 

däremot på otur medan utgruppens misslyckanden beror på att deras förmåga inte varit 

tillräcklig. Skulle ingruppen begå en olämplig handling försvaras denna handling som 

självförsvar medan en liknande handling av utgruppen skulle bero på att de helt enkelt är 

dåliga människor. En förväntad likhetseffekt innebär att vi anser medlemmarna i ingruppen 

vara mer lika oss än medlemmarna i utgruppen när det kommer till bland annat attityder och 

åsikter, detta medan medlemmarna i utgruppen anses vara väldigt olika oss. 

Utgruppshomogenitetseffekten innebär att vi dessutom generaliserar och bedömer utgruppens 

medlemmar vara väldigt lika varandra medan ingruppen däremot anses bestå av helt unika 

individer (Tajfel, 1982). 

Varför uppstår dessa konsekvenser? Enligt den sociala identitetsteorin beror det på att vi 

alla har en social identitet som grundar sig i de grupper vi tillhör (Tajfel, 1982). Individens 

självkänsla beror till stor del på detta medlemskap samt på hur ingrupperna värderas av 

omvärlden; om en ingrupp värderas högt så höjs också självkänslan och vice versa. Genom att 

favorisera den egna gruppen så höjs gruppens status, något som alltså leder till en högre 
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självkänsla. Att dessutom nedvärdera utgruppen leder till att den egna gruppens status höjs 

ännu mer och även självkänslan höjs ytterligare (Tajfel, 1982). 

 

Gruppbeteenden 

 

Forskning inom socialpsykologi kring individers gruppbeteenden visar att närvaron av andra 

människor påverkar en individs prestation, i antingen positiv eller negativ riktning. 

Fenomenet att prestera bättre när andra är närvarande kallas social facilitation medan 

motsvarande kallas social inhibition. Enligt Zajonc (1965) beror detta på att blotta närvaron 

av andra människor gör en individ upphetsad, en fysiologisk aktivering sker, vilket leder till 

att motivationen och driften att prestera ökar. Huruvida denna ökade upphetsning underlättar 

eller stör individens förmåga att prestera beror på själva uppgiften som ska utföras. Om 

uppgiften kräver en respons som är väl inlärd eller rent av medfödd, en så kallad dominant 

respons, kommer prestationen att förbättras. Däremot om uppgiften upplevs som komplex och 

kräver en dåligt inlärd respons kommer snarare prestationen att försämras (Zajonc, 1965). 

Ytterligare en förklaring till att närvaron av andra människor motiverar till en ökad prestation 

är att vi helt enkelt vill göra ett positivt intryck och bli positivt bedömda av vår omgivning, en 

reaktion som kallas evaluation apprehension (bedömningsrädsla) (Blascovich, Mendes, 

Hunter & Salomon, 1999). Medvetenheten om att bli bedömd av andra kan ha samma 

inverkan på prestationen; den förbättras vid en väl inlärd uppgift och försämras vid en 

komplex sådan. En tredje förklaring är att en konflikt uppstår kring hur individen ska rikta sin 

uppmärksamhet; det blir en fråga om att uppmärksamma omgivningen eller att 

uppmärksamma uppgiften som ska utföras. En enkel eller väl inlärd uppgift kräver mindre 

uppmärksamhet än vad en svår uppgift gör. Konflikten blir således enklare att lösa vid en 

enkel uppgift och individen kan därför prestera bättre. Slutligen finns en fjärde förklaring till 

dessa fenomen; att närvaron av andra framkallar någon av två skilda psykologiska 

responsmönster. När individen anser sig inte besitta tillräckligt med resurser för att hantera 

vad uppgiften kräver så väcks en hotrespons, vilket leder till att kroppen förbereder sig för att 

hantera fara. När däremot individen anser sig klara av att hantera dessa krav, vid en enkel 

eller väl inlärd uppgift, så väcks istället en utmaningsrespons, en respons som är mer 

fysiologiskt effektiv än den förra (Blascovich, Mendes, Hunter & Salomon, 1999). 

Social facilitation och social inhibition uppstår när individens prestation kan urskiljas 

och bedömas, dels av individen själv, dels av andra i individens omgivning. När individens 



11 
 

prestation däremot inte kan urskiljas ur en grupps totala prestation, och därmed inte bedömas 

individuellt, kan istället individen uppvisa något som kallas social loafing (social maskning) 

(Karau & Williams, 1993). Social loafing innebär alltså att en individ inte presterar lika 

mycket när denne är en del av en grupp som tillsammans ska prestera som när individen ska 

prestera och bedömas enskilt, den egna insatsen minskar alltså vid grupprestationer. Huruvida 

social loafing inträffar eller inte beror huvudsakligen på hur starkt individen värderar sin egen 

insats när det kommer till gruppens framgångar samt på hur mycket individen värderar de 

eventuella resultat som följer på gruppens framgångar (Karau & Williams, 1993). Fenomenet 

grundar sig i att individen tror sig kunna ”försvinna i mängden”, att ingen annan kommer 

kunna urskilja den enskilda prestationen för bedömning. Följaktligen, ju mindre grupper, 

desto mindre sannolikhet att social loafing förekommer. Om varje individs prestation görs 

identifierbar, på så vis att individen själv tror att prestationen kan bedömas av andra, så kan 

social loafing elimineras helt. Effekten av att göra individens prestation identifierbar kan även 

förklara det faktum att social loafing är vanligast förekommande då en individ arbetar ihop 

med främmande människor, mindre förekommande ihop med bekanta samt försvinner helt 

ihop med nära vänner eller i andra högt värderade grupper. Det är även mindre sannolikt att 

social loafing förekommer vid uppgifter som individen finner meningsfulla, intressanta eller 

komplexa (Karau & Williams, 1993). Social kompensation är ytterligare en effekt i samband 

med social loafing som innebär att en individ presterar extra bra för att kompensera för sina 

gruppmedlemmar. Effekten kan uppstå om individen värderar resultatet av gruppens 

framgångar högt och samtidigt anser att de andra i gruppen inte presterar tillräckligt bra 

(Karau & Williams, 1993). 

 

Metod och material 
 

Med tanke på syftet för denna studie valdes kvalitativa forskningsintervjuer som metod då 

dessa öppnar upp för möjligheten till en djupare och mer nyanserad förståelse för det 

undersökta (Kvale, 1997). 

Intervjuerna utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med öppna 

frågor som lämnade gott om plats för den intervjuade att svara inom (Patel & Davidsson, 

2011). Även graden av standardisering var medel; frågornas ordningsföljd var densamma för 

varje deltagare, friheten fanns dock att hoppa mellan frågorna om så behövdes samt att ställa 

eventuella följdfrågor lämpliga för de olika deltagarna. Innan eleverna intervjuades godkändes 
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den färdiga intervjuguiden av handledarna för denna studie. Intervjuguiden testades även i en 

pilotstudie, detta för att ytterligare säkerställa att den var sammanställd på ett lämpligt sätt 

utifrån studiens syfte. 

I studien deltog sex elever, jämt fördelade över kön, från en gymnasieskola i sydvästra 

Sverige. Av de sex eleverna, som gick sitt första, andra respektive sista år på sin 

gymnasieutbildning, studerade en på samhällsprogrammet, en på musikprogrammet, två på 

dansprogrammet och två på teaterprogrammet. 

Deltagarna rekryterades genom att kontakt togs med flera lärare som informerades om 

studiens syfte med frågan om det var möjligt att få rekommenderat några passande elever. 

Möte bestämdes med de rekommenderade eleverna som, också efter noggrann information 

om studiens syfte, blev tillfrågade om att medverka i studien. Ytterligare elever rekryterades 

genom snöbollsmetoden; de rekommenderade eleverna rekommenderade i sin tur fler elever 

som också kontaktades. Efter muntligt samtycke från varje elev bokades slutligen en passande 

tid med var och en för enskilda intervjuer. Eleverna fick själva bestämma plats för 

intervjuerna; några valde att intervjuas i skolan medan några hellre ville intervjuas hemma. 

Varje intervju ägde rum under en veckas tid och tog ca 30 minuter att genomföra. Efter 

elevernas medgivande spelades även intervjuerna in. 

För en tydlig överblick transkriberades varje intervju och skrevs ut, något som gav runt 

sju A4-sidor text per intervju. En referenskodning gjordes för att skydda intervjupersonernas 

identitet, detta genom att benämna eleverna som IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 samt IP6. Vid 

analysen markerades varje tema i texten med en unik färg medan variationer och motsägelser 

inom samma tema istället siffermarkerades. 

 

Analysmetod 

 

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av meningskoncentrering, en fenomenologisk 

analysmetod enligt Kvale (1997). Metoden går ut på att den väsentliga innebörden i 

intervjupersonernas meningar urskiljs och omformuleras som kortare och mer koncisa 

uttalanden, så kallade centrala teman. Analysen utfördes i de fem steg som beskrivs av Kvale 

(1997). Först och främst gjordes en upprepad genomläsning av materialet, detta för att 

upprätta en helhetsbild över intervjupersonernas utsagor. Därefter delades texten in i så 

kallade naturliga meningsenheter, vilket innebar att de väsentliga meningarna, så som de 

uttryckts av intervjupersonerna, markerades och sammanställdes i väsentliga teman. Dessa 
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teman kunde både beröra sådant som studien ämnade få svar på samt annat av vikt som trätt 

fram under genomläsningen. Det tredje steget innebar att, genom en så fördomsfri tolkning av 

meningarna som möjligt, omformulera de naturliga meningsenheterna till mer centrala teman. 

I det fjärde steget ställdes frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte. En fråga kunde 

exempelvis vara ”Hur resonerar eleven kring betydelsen av gemenskap?”. Slutligen 

sammanställdes de teman som nu utformar resultatet av denna studie. 

 

Kvalitativ forskningsintervju 

 

Genom kvalitativa forskningsintervjuer ges intervjuaren, med hjälp av sina frågor, en 

möjlighet att blicka in i den intervjuades medvetande och nå förståelse för dennes upplevelser 

och erfarenheter av sin omvärld (Stensmo, 2002). 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun framförallt handlar om 

mänskligt samspel. Det är genom samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade som 

vetenskaplig kunskap produceras. De båda parterna samtalar om ett ämne av gemensamt 

intresse och det är i detta utbyte av synpunkter som ny kunskap frambringas. 

Den kvalitativa forskningsintervjun vill åt den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). 

Syftet är att uppnå förståelse för hur intervjupersonen upplever och förhåller sig till centrala 

teman i sin livsvärld genom att, utifrån den intervjuades beskrivningar av densamma, tolka 

meningen i det sägs. Samtalet är på många sätt likt ett terapeutiskt samtal, med skillnaden att 

istället för att uppnå personlig förändring är syftet att uppnå intellektuell förståelse. Det är 

således viktigt att intervjuaren är lyhörd och känslig inför den intervjuades utsagor och aldrig 

ifrågasätter sanningshalten i det som sägs. Omvärlden kan framträda på olika sätt för olika 

individer och den enskilde individens livsvärld kan vara både mångsidig och motsägelsefull. 

Just detta, att kunna visa på variation, motsägelser och mänsklig mångsidighet genom att 

fånga individers olika sätt att uppfatta sin omvärld, menar Kvale (1997) är styrkan hos den 

kvalitativa forskningsintervjun. 

 

Fenomenologi 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i fenomenologin. Fenomenologi är läran om fenomen så 

som de framträder i människors medvetande (Stensmo, 2002). Med fenomen menas något 

som visar sig eller framträder. Enligt fenomenologin går det inte att med säkerhet uttala sig 
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om världen så som den existerar utanför människan. Omvärlden består endast av objekt som 

vi inte vet någonting om. Vad som däremot går att uttala sig om är hur världen framträder för 

människans medvetande. Objekten ger upphov till fenomen som människan blir medveten om 

genom sina sinnen. Fenomenen existerar således enbart i människors medvetande. Ren 

kunskap om objektet i sig går därför inte att uppnå, enbart kunskap om upplevelsen och 

erfarenheten av objektet, dvs. kunskap om objektet så som det framträder för människan 

(Stensmo, 2002). 

Avsikten med denna studie är inte att komma fram till någon objektiv sanning om 

fenomenet, dvs. sambandet mellan gemenskap och prestation. I linje med fenomenologins 

tankegångar ligger istället intresset i fenomenet så som det framträder för eleverna. Tanken är 

alltså att nå förståelse för sambandet genom att ta reda på hur de intervjuade eleverna 

upplever och erfar detta samband. 

Utöver fenomenologin finns i denna studie anknytningar till ytterligare vetenskapliga 

perspektiv. För att kunna tolka meningen i elevernas utsagor är även hermeneutiken ett 

ofrånkomligt inslag. Hermeneutiken är fenomenologins tolkningslära, en metod för tolkning 

av den mening människan tillskriver sitt upplevda och erfarna med syfte att skapa förståelse 

för detsamma (Stensmo, 2002). 

Då syftet med denna studie är att bidra till en mer nyanserad bild av hur elever upplever 

och erfar sambandet mellan gemenskap och prestation är det av vikt att fånga elevernas olika 

sätt att uppfatta detta samband. Av denna anledning finns även kopplingar till 

fenomenografin. Fenomenografi är en metod som syftar till att beskriva människors 

kvalitativt skilda uppfattningar om fenomen (Stensmo, 2002). Metoden gör det alltså möjligt 

att visa på variation i sätt att uppfatta omvärlden. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Denna studie följde Vetenskapsrådets etiska kod och de fyra krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, som ska verka för 

individskydd inom forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Inom utbildningsvetenskaplig 

forskning, som berör barn och ungdomar, är detta synnerligen viktigt (Stensmo, 2002). 

Eleverna informerades först och främst om studiens syfte samt att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. De blev även införstådda med 

att allt material skulle behandlas konfidentiellt och enbart användas för forskningsändamål. 
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Slutligen lämnade varje deltagare sitt samtycke till att deltaga i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Resultat 

 

Tre teman framkom under analysen; grundläggande behov, att samlas kring något samt 

gemenskap och prestation. 

 

Grundläggande behov 
 

Ett tema som utmärker sig i elevernas resonemang är hur gemenskap fungerar som ett 

grundläggande behov. Gemenskap är något som alla behöver för att må bra, en uppfattning 

som delas av samtliga elever och som illustreras bra genom följande uttalande av IP6: 

 

IP6: Samhörighet i en grupp, att man kommer överens med andra och att det är nånting alla behöver för 

att må bra. Om inte jag hade haft mina kompisar så hade jag… Det vet jag ju från tvåan när jag flyttade 

hit att det gick väl fram till höstlovet då jag mådde piss för att då hade jag inte kommit in i nån slags 

gemenskap utan där, nej, om inte jag har kompisar, jag klarar inte av min tillvaro, utan jag måste ha… 

 

Främst handlar detta om att gemenskap bidrar till en bättre självkänsla. I en gemenskap är det 

möjligt att både finna sig själv och de rätta förutsättningarna för personlig utveckling. En elev 

talar specifikt om hur gruppen gör henne mindre nervös när något är jobbigt. Att möta 

omgivningen som en del av en grupp gör att hon känner sig stärkt och mer självsäker. En 

annan elev framhåller att hon behöver någon annan för att känna sig stark och trygg i sina 

egna åsikter. För några elever handlar det vidare om att ens handlingar blir bekräftade i en 

gemenskap, något som även gör dessa handlingar mer värdefulla: 

 

IP5: Jag har en uppfattning om att utan gemenskap har man inte riktigt nåt att göra. Man kan ju ha saker 

man tycker är roligt, exempelvis golf, men utan en gemenskap med andra människor tror jag inte man 

skulle känna nåt syfte med det, i längden, även fast det kan va skönt ibland. Eller att jag ibland kan 

föredra att göra nånting själv men att jag har en plan med det, att sen göra det med nån annan. Det kanske 

är det som är syftet från början egentligen. 
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IP6: Jag måste alltid ha folk nära mig, även om det är okej att va med mig själv, även om jag inte har nåt 

emot det, så måste jag alltid ha nån nära som, veta att jag har nån där. Det är väl en säkerhet, det kanske 

är en osäkerhet i mig själv, att jag behöver nån som är en bekräftelse på att jag ändå duger, jag tror det, 

om jag tänker väldigt långt in. Man förändras ju hela tiden och genom nya kompisar så, man utvecklas ju 

genom dom också. […] Det känns som att jag blir en bättre människa eftersom jag tänker ur olika vinklar 

då, att det inte bara blir att jag tänker kring mig själv utan jag tänker kring en helhet. 

 

Samtliga elever menar att eftersom känslan av en gemenskap är grundläggande för en individs 

välmående kan denna känsla också uppstå väldigt lätt, ibland under enbart en viss situation för 

att sedan försvinna igen. De talar mycket om hur de flesta aktiviteter och göromål blir både 

roligare och mer meningsfulla tillsammans med andra människor. Motivationen att skapa och 

vara en del av en gemenskap finns där således ständigt. Detta resonemang exemplifieras 

tydligt av IP1: 

 

IP1: Verkligen i min klass är det så, ”gemenskap!”, det är liksom målet, att man ska ha gemenskap. […] 

Jag tror man bygger upp nån slags gemenskap oavsett hur stark eller svag den är. Det är ju inte så att 

gemenskap hela tiden måste va att man är bästa vänner, det kan ju va nåt annat också, det kan ju va, inte 

så att man måste ha den starkaste relationen med alla i gemenskapen, det är ju bara att ni ska kunna känna 

det här… 

 

Samma elev talar till och med om ”negativ gemenskap”; en slags motvillig gemenskap som 

kan uppstå mellan människor i en grupp som egentligen inte känner varandra, enbart på grund 

av att behovet av en gemenskap är så starkt och betydelsefullt för självkänslan. Eleven menar 

att en individ alltid kommer att prioritera detta behov, oavsett om det gynnar andra människor 

eller inte: 

 

IP1: Den har nog väldigt mycket betydelse, jag tror att gemenskap betyder jättemycket. Jag tror det är det 

som får en att känna att saker och ting är roligt och att man, ännu en gång tryggheten och allt sånt där tror 

jag verkligen spelar stor roll. Jag tror att gemenskap ger väldigt väldigt mycket. Jag tror att det får en att 

känna sig mer självsäker i saker man gör, att man blir mer självsäker som person. Jag tror att det är därför 

negativ gemenskap ibland skapas, just för att man behöver känna att man är en del av nånting tror jag, sen 

om det är nåt bra eller dåligt för andra… 

 

Tre elever menar att behovet av att känna gemenskap, för att i denna gemenskap kunna 

utveckla en positiv självkänsla, främst tillfredsställs genom att medlemmarna i gruppen möter 

varandra med en fördomsfri attityd och accepterar varandra för de individer de faktiskt är. 



17 
 

Dessa elever säger att de idag upplever en väldigt stark gemenskap i sina skolklasser och gör 

jämförelser med hur det var tidigare då de gick i grundskolan. De menar att de idag, på grund 

av den öppna och välkomnande miljö som råder på skolan, vågar vara sig själva, vilket bland 

annat innefattar att kunna klä sig i vilka kläder de vill utan att andra tittar konstigt på dem. En 

positiv gemenskap, och därigenom en stark självkänsla, är således avhängig huruvida andra 

människor accepterar en individ för sitt sanna jag eller inte. Dessa tankegångar framkommer 

bland annat genom följande citat: 

 

IP3: Om alla blir accepterade så blir det ju mycket bättre, det stärker gemenskapen, det gör det. 

 

IP4: Man vågar va sig själv lite mer. Jag har hört några berätta att dom var på (hänvisar till en annan 

gymnasieskola i kommunen) och skulle göra nåt, och då hade dom gått med dom kläderna som dom 

skulle ha gått med här, och här hade det inte varit nåt speciellt, men när man kom dit så tittade folk 

liksom. Man känner ingen gemenskap med någon man känner tittar konstigt på en. Det är elakt. Det gör 

ju mycket att man kan va sig själv. 

 

Övriga tre elever talar måhända inte specifikt i termer av acceptans och fördomsfrihet, 

däremot talar även de om att gemenskapen på skolan är så stark bland annat på grund av 

skolans öppna miljö och den positiva stämning som där råder. 

Något som samtliga intervjuade elever är eniga om är att känslan av en gemenskap är så 

central i människors liv att ingen kan undgå att bli påverkad av densamma. Det talas i detta 

sammanhang om att gemenskap smittar av sig. Exempelvis kan individers olika 

sinnesstämningar inom gemenskapen lätt smitta av sig på övriga medlemmar; om någon i 

gemenskapen är positiv så sprider sig denna känsla och även övriga medlemmar blir mer 

positiva. Är någon däremot på dåligt humör lägger sig istället ett moln över gruppen och även 

övriga medlemmar blir nedstämda. Likaså kan en stark gemenskap smitta av sig på sin 

omgivning. Eleverna betonar gång på gång att de känner en väldigt stark gemenskap på sin 

skola, men exakt varför denna känsla är så stark, med undantag för den öppna miljön och 

positiva stämningen, menar de är svårt att beskriva. De talar om att känslan av en gemenskap 

fanns där redan när de började på skolan och att denna känsla helt enkelt anammades. Mötet 

med en stark och positiv gemenskap leder således snabbt till en känsla av tillhörighet: 

 

IP1: Jag tror mer det bara är en undermedveten känsla som hela tiden drivs på. Jag vet inte hur jag ska 

beskriva det men det är bara något som alltid har varit där. Det är centralt tror jag, gemenskap och 

kreativitet och såna här grejer, det centrala. 
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IP5: Det blir lite automatiskt så känns det som redan från dom som kommer in nya i ettan då, att man tar 

över det här för man känner uppifrån vilken stämning det är på skolan redan sen innan, och det vet jag att 

man gjorde, det kanske var nåt man gjorde i början då, sen har det fortsatt. 

 

Några elever, bland annat IP5 genom ovanstående uttalande, beskriver detta smittofenomen 

som att känslan av en gemenskap går i arv, framförallt från de äldre eleverna på skolan till de 

yngre. De menar att detta så lätt sker just på grund av den öppenhet och acceptans som råder 

på skolan, en uppfattning som bland annat tydliggörs genom följande citat: 

 

IP6: Den förväntan finns redan för en, den byggs upp, då när en etta kommer hit så känner den den 

öppenheten och då... […] Nånting vänligt som låg i luften, att man fick vara som man var. Eller det 

kändes som det i alla fall. 

 

IP3: Men här blev det en annan grej, folk typ accepterade alla på ett annat sätt. Man behövde inte va nån 

speciell typ så. Och jag vet inte om det är lärarna eller själva typ miljön här, eller om det alltid har varit så 

att det är så. Jag har ingen aning. Det är typ stämningen, jag tror att stämningen typ går från dom som har 

varit här från början. När jag kom hit i ettan och treorna, man kände vilken gemenskap dom hade, och vi 

har varit mycket med dom klasserna som är högre, när vi kom in, och då kände man, vad kul det är när 

alla är kompisar och är typ glada och så. Så jag tror att det smittar av sig, från de stora till dom små, och 

att vi gör samma sak nu typ. 

 

Gemenskap anses således vara ett grundläggande behov, något som alla människor 

behöver för att må bra och kunna utveckla en god självkänsla. Behovet tillfredsställs till stor 

del av att medlemmarna i gemenskapen accepterar varandra och låter var och en vara sig 

själv. Gemenskap anses dessutom vara av så stor vikt att alla, både inom och utanför 

gemenskapen, blir påverkade av den sinnesstämning som råder inom densamma. 

 

Att samlas kring något 
 

Ytterligare ett framträdande tema i elevernas resonemang är hur gemenskap handlar om att en 

grupp individer samlas kring något. Vad som är själva objektet för samlingen är oviktigt, det 

är själva samlingen i sig, det som sker runt omkring objektet, som är det relevanta. Dessa 

tankegångar framkommer hos samtliga elever och illustreras på ett bra sätt genom följande 

citat av IP5: 
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IP5: Det är nog viktigt och mycket lättare om man samlas kring nånting för det blir ett samtalsämne om 

nånting man har gemensamt. […] Jag tror inte kärnan är det som får mig att känna gemenskap utan mer 

samlingen runt kärnan. Det viktigaste oftast och roligaste är att man samarbetar, alla bryr sig om att det 

fungerar, alla vill åt samma håll och ser till att alla andra vill det också. 

 

Främst talas det om att helt enkelt dela något med en annan människa. Det kan handla om att 

dela något med flera personer, men även en enda person räcker gott och väl för att känslan av 

gemenskap ska uppstå: 

 

IP2: Det är att man är lika, att man delar nånting, om man har nånting gemensamt så. Så det är en grupp, 

att man har lika intressen och då får man en gemenskap. 

 

IP3: Gemenskap för mig är när man är i en grupp med folk, man umgås och pratar. Det behöver 

egentligen inte vara flera stycken, det kan vara en, det är att man har gemenskap med någon, så att man 

har något att dela med någon, någon man tycker om. Man känner att man är med, och delar något annan 

med nån annan. Har kul med nån annan, och delar det med dom. 

 

Att samlas kring något kan även innebära att utföra något tillsammans eller att helt enkelt hitta 

på något tillsammans, en uppfattning som framträder genom samtliga elevers sätt att resonera. 

Det talas dels om att umgås mycket på fritiden, dels om att göra något specifikt, som 

exempelvis att leka lekar. Det framgår tydligt att det är en ömsesidig relation; gemenskap 

innebär ofta att göra något tillsammans, men att göra något tillsammans kan även leda till en 

gemenskap. Denna uppfattning åskådliggörs bland annat av IP6: 

 

IP6: Det är väl det att man ska hitta på nånting och därifrån så lär man väl känna, gilla varandra. Det är ju 

inte alltid, man klickar ju inte med alla, men från början att man gör nånting tillsammans. […] Eftersom 

att det finns nånting där så blir det att vi gör saker tillsammans, det kommer allt i ett, att vi är nära 

varandra. 

 

Några elever drar paralleller till deras arbete utanför skolan och menar att detta är en viktig 

källa till gemenskap. En av eleverna säger dessutom att det är lätt att känna sig utanför 

gemenskapen av att arbeta alltför sällan, medan de som jobbar mycket tillsammans däremot 

bildar en väldigt stark gemenskap, de bildar ett ”dom”. Detta utanförskap är något som eleven 

upplever är negativt för självkänslan: 
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IP2: Jag jobbar deltid och då är det lite så att dom som jobbar heltid är ju verkligen ett gäng som är ”dom” 

och då blir man lätt lite såhär, ska jag sätta mig här med dom typ. Även om jag vet att dom gärna tar med 

en så kanske det blir att man, just eftersom att man inte får jobba med dom alltid så håller man sig lite 

ifrån så. 

 

En elev lyfter ytterligare fram vikten av att göra saker tillsammans och menar att han inte 

känner vidare stark gemenskap med varken sitt innebandylag eller kören som han sjunger i på 

fritiden, detta på grund av att de aldrig hittar på saker utanför träningen. Enligt honom räcker 

det således inte att delta i aktiviteterna, det krävs att gruppen även hittar på något tillsammans 

utanför den schemalagda tiden. 

Väldigt ofta verkar gemenskap handla om att samlas kring ett gemensamt intresse. Att 

klicka med en människa som är ens totala motsats upplevs vara mycket svårt. En elev säger 

att han känner väldigt stark gemenskap när han är på festival eftersom att alla är där för 

samma sak; musiken. Ofta kommer även olika sportaktiviteter upp som exempel på 

konstellationer där gemenskapen upplevs vara stark. De fem elever som går estetiska program 

talar mycket om hur just de olika estetiska aktiviteterna skänker en väldigt stark gemenskap, 

vilket bland annat följande citat illustrerar: 

 

IP4: Jag tror inte det hade varit samma sak om jag hade gått på en annan skola eller en annan linje, utan 

det gör mycket att alla har ett gemensamt intresse, vi gör nånting vi tycker är kul ihop. Det finns alltid 

nånting man kan prata om, för alla tycker att dansa är roligt och vi har haft slutproduktionen när vi har 

varit här och vi har varit lediga tillsammans, det gör ändå mycket. Jag tror det är att alla är lite 

likasinnade, alla tycker om det här estetiska och kreativa och kanske lite speciella, lite faktiskt. Det blir 

bara en annan grej än om man skulle gå på en annan skola. 

 

Den starka gemenskapen inom de estetiska programmen menar eleverna beror på det 

gemensamma intresset, men även på att eleverna kommer väldigt nära varandra av att arbeta 

mycket och intensivt tillsammans. Ofta blandas dessutom de estetiska programmen så att 

eleverna från olika klasser får träffas och arbeta tillsammans, något som eleverna menar gör 

att gemenskapen även sträcker sig utanför det egna klassrummet. Samtliga elever upplever en 

väldigt stark gemenskap på skolan överlag och menar att detta kan bero på att skolan anordnar 

så mycket föreställningar och dylikt som alla elever får chansen att ta del av. Oftast är det 

dessutom skolans egna elever, vanligen från de estetiska programmen, som framträder på 

scen, något som ytterligare stärker gemenskapen på skolan: 
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IP5: Så har vi alla konserter och föreställningar som alla linjerna gör, dit allihop går, det tror jag kan 

bidra. Alla har varit på samma föreställningar. Man ser folk från andra linjer och vet var dom går även 

fast man inte ens vet vad dom heter. 

 

IP6: Det kanske är mer att vi har dom här estetiska ämnena och vissa ämnen har vissa såna här 

produktioner eller föreställningar, så blir det att olika klasser samlas mer och då blir det väl att dom får ta 

del av varandra. Jämfört med andra skolor där varje program är hos sig, eftersom dom är så många så 

håller dom sig på sin, medan vi blandar oss eftersom att det är såna där saker som uppkommer. 

 

Eleverna menar alltså att gemenskap handlar om att samlas kring något. Det kan vara att 

dela något tillsammans eller att göra något tillsammans. Ofta är dessutom ett gemensamt 

intresse en viktig faktor, vilket för dessa elever vanligen innebär någon form av kreativ 

aktivitet. 

 

Gemenskap och prestation 
 

Återkommande i samtliga elevers resonemang är att en stark gemenskap har en positiv 

inverkan på deras prestationsförmåga, något som framförallt beror på att gemenskap, genom 

att fungera som ett grundläggande behov, reglerar känslor och påverkar ens välmående. 

Eleverna talar om att känslan av att tillhöra en gemenskap, förutom att få dem att må 

bra, är en trygghet som, bland annat genom att minska stress, verkar lugnande för sinnet. 

Deras tankegångar exemplifieras med hjälp av följande citat: 

 

IP5: Man bildar ett band med dom som är med i gemenskapen så att det blir en hemmastadd och trygg 

känsla. 

 

IP4: Man känner sig avslappnad. Man känner sig bekväm helt enkelt, då är det bra gemenskap. […] 

Annars så kan det vara nog just det att man har sin normala energi. Så det är inte att man måste anstränga 

sig, utan bara när det är normalt. 

 

En elev talar om detta lugn som det känslotillstånd då allt helt enkelt är normalt. Vidare 

framgår i elevens resonemang att detta är en ömsesidig påverkan; att avvika från detta 

känslotillstånd leder i sin tur till en känsla av ”dom” och att inte längre tillhöra gemenskapen: 

 

IP4: Det kan vara ibland om man inte är på toppenhumör och kan hålla uppe den energin som man kanske 

har i vanliga fall, och då blir det lätt att, om de andra har den piggheten och är glada och på bra humör, att 
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då glider man automatiskt ut ur det lite. Det är inte att alla, nån kan fortfarande vara som den brukar, men 

vissa, då blir det ett avstånd, när det inte är som det brukar. 

 

Samtliga elever uttrycker framförallt en känsla av glädje då de talar om gemenskap. 

Även denna relation lyfts fram som ett samspel där gemenskap skänker glädje och vice versa. 

Med glädjen följer också inspirationen och det blir lättare att se positivt på saker och ting. En 

naturlig följd av detta, menar eleverna, är att även motivationen ökar. Glädjen som följer på 

en stark gemenskap leder således till en mängd positiva effekter som de sex eleverna är 

överrens om gör skolan som helhet mycket roligare. En elev talar till och med om att glädjen 

hon upplever i skolan gör att skolan känns som ett andra hem. Samtliga elever konstaterar att 

denna glädje är en viktig drivkraft till att gå till skolan överhuvudtaget, en åsikt som bland 

annat visar sig genom följande citat: 

 

IP4: Det hjälper ju mycket att man har den gemenskapen man har, att det gör skolan roligare. Inte att det 

hade varit svårt att gå hit annars, men det gör det ändå lättare. Det blir roligare, man får nåt roligt på 

köpet, för att man gör det man måste. 

 

IP5: Jag blir mycket positivare och får lättare att göra, bli motiverad att göra saker och det blir mycket 

roligare att bara gå till skolan, av att det är en grupp som fungerar bra, om man jämför med högstadiet där 

det oftast är mer slitningar, i alla fall när jag är här, så är det mycket roligare att komma hit, och det är 

väldigt mycket gemenskapen som bidrar till det. 

 

Eleverna menar att det blir lättare att orka med dagarna i skolan när det tunga, bland annat de 

teoretiska ämnena, kan varvas med något mer lättsamt, att exempelvis umgås med vännerna. 

Gemenskapen, framförallt som glädjespridare men även som något som skänker trygghet, 

finns även där för att pigga upp en när saker och ting känns tufft. 

Centralt i elevernas resonemang är att de alla uttrycker att en positiv gemenskap, och då 

främst på grund av glädjen och de positiva effekter som följer på detsamma, i förlängningen 

även är positivt för prestationen i skolan. Denna uppfattning uttrycks tydligt av samtliga 

elever och exemplifieras nedan av IP3 och IP6: 

 

IP3: Det gör mycket, hälften, 70 % av varför man går till skolan är för att man trivs i klassen, med 

kompisarna. Om man hade blivit mobbad, då går man inte till skolan ju. Det är klart en jättestor del, om 

man känner att man har en bra klass och roliga vänner, man har en gemenskap med dom, så tror jag att 

det blir mycket lättare att gå till skolan, att man har kul i skolan, att man presterar bättre tror jag. Om jag 

hade mått dåligt när jag ska skriva ett prov eller så, så tror jag att jag hade tänkt på det ganska mycket, 
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men om man mår typ bra med ett umgänge så, jag vet inte, man slappnar av mer tror jag, då tror jag man 

kan prestera bättre. […] Jag tror man presterar bäst när man mår som bäst, det gör man ju när man har 

kompisar. 

 

IP6: Istället för att gå till skolan varje dag och det är en pina, det finns inga kompisar eller nånting att se 

fram emot. Mina kompisar, det är liksom därför jag tycker det till viss del är kul att gå till skolan, för då 

ses vi varje dag. Eftersom jag mår bättre då så blir det automatiskt att det går bättre då. 

 

Ingen av eleverna kan sätta fingret på exakt varför det förhåller sig på detta vis, de spekulerar 

dock gärna. Två elever menar att det är distraherande att känna otrygghet i en gemenskap, det 

blir då svårt att fokusera tankarna på det som ska göras vilket verkar negativt för prestationen. 

En av dessa elever är IP3 och hans tankar framkommer bland annat genom ovanstående citat. 

Några elever reflekterar kring huruvida det kan bero på att glädjen leder till att motivationen 

ökar medan en annan snarare tror att minskad stress är huvudorsaken. En elev säger att den 

positiva gemenskapen som råder i klassen gör att hon vågar räcka upp handen i klassrummet 

oftare, något som hon tror att läraren väger in som positivt i sin bedömning. Ett par elever 

kommer återigen in på att gemenskap smittar av sig och menar att glädjen i en stark 

gemenskap sprider sig bland dess medlemmar, något som alltså verkar positivt på 

prestationen: 

 

IP1: Glädjen har ju säkert att göra med att jag blir mer motiverad till att lyckas då tror jag. Att vara en del 

av nånting tror jag är bra för alla, det för nog med sig bara bra grejer då resultatmässigt. 

 

Även i detta sammanhang lyfter samtliga elever upp att detta är en ömsesidig påverkan; en 

stark gemenskap kan leda till en god prestation, dessutom kan en god grupprestation leda till 

en stark gemenskap. Framförallt en elev talar mycket om att gemenskap, hand i hand med att 

göra saker ihop, även byggs upp av att en grupp lyckas väldigt bra tillsammans. Att inte vara 

en del av denna grupp menar hon leder till en känsla av utanförskap: 

 

IP1: Man kan också inte känna gemenskap, ena halvan av klassen har gjort väldigt mycket bra grejer ihop 

och då känner man lite såhär att, man känner sig lite utesluten då för man skulle egentligen vilja vara med 

eller sådär. De har vunnit en teaterpjäs och det tycker jag är jättekul såklart för deras skull men det är 

såhär, de har ju skapat en väldigt tajt gemenskap i den eftersom de har jobbat så himla mycket ihop, så 

har vi andra hamnat lite såhär vid sidan på nåt sätt. […] Det tror jag skapar gemenskap såhär, när man 

lyckas. 
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En svag gemenskap kan även påverka prestationen negativt. Eleverna från de estetiska 

programmen talar om att det blir svårare att utföra de estetiska aktiviteterna utan en stark 

gemenskap i klassen. Två elever drar även paralleller till innebandy respektive fotboll och 

menar att de spelar sämre om stämningen i gruppen är dålig: 

 

IP3: Som typ när man är ett lag, och spelar fotboll, det är ju också gemenskap. När man är ett fotbollslag, 

om man inte hade haft dom som man hade där, då hade man inte klarat det utan dom. Att man är en 

grupp, alla känner varandra så bra. Alla är delaktiga på något sätt. Mina kompisar påverkar hur jag spelar. 

När det har gått dåligt i en fotbollsmatch och folk är sura på varandra i laget, då känner man känslan av 

att det är dålig stämning, och då har vi spelat mycket sämre, det blir sämre. Det smittar av sig också, det 

blir en dålig stämning med alla. Som nu när vi har teater och folk har varit osams, då kan det spelas ut på 

scenen, typ ilska, som man ofta märker är nåt dåligt. 

 

En elev kan se både fördelar och nackdelar med en stark gemenskap i skolan och menar 

att prestationen även kan drabbas negativt. Hon tror bland annat att gemenskapen kan leda till 

att de olika plikterna i skolan upplevs vara mindre viktiga. Samtidigt medger hon att en stark 

gemenskap gör att hon vågar vara sig själv, vilket visst är positivt för prestationen. Eleven 

drar även en parallell till den gemenskap hon känner på sitt jobb och kan där se att hon 

presterar bättre nu när hon känner sig som en del av gemenskapen. 

Eleverna framhåller alla att gemenskapens positiva effekter på prestationen främst inte 

beror på huruvida medlemmarna i densamma är närvarande då prestationen äger rum. Det är 

snarare individens känsla av en positiv gemenskap som är avgörande. Närvaron av andra 

människor har dock ett litet finger med i spelet.  Hos samtliga elever framträder uppfattningen 

att om de känner sig säkra på det som ska utföras så kan en publik sporra dem till att ge järnet 

eftersom de då vill visa att de kan. En sådan respons kan leda till att prestationen förbättras 

något. Om de däremot känner en osäkerhet inför uppgiften, exempelvis av att inte ha pluggat 

ordentligt, kan närvaron av andra vara stressande vilket snarare kan försämra prestationen. 

Vidare menar fem av eleverna att det beror mycket på vilka som sitter i publiken. De talar om 

att en trygg publik, människor som de känner sig bekväma med, gör att stressen minskar. En 

elev menar dock att det är lättare att prestera inför folk han inte känner eftersom han struntar i 

vad okända människor tycker om honom. 

Enligt samtliga elever handlar inte heller gemenskapens påverkan på prestationen om att 

prestera i grupp. Att arbeta tillsammans med andra menar ett par av eleverna snarare är 

negativt för den egna prestationen då kompisarna stjäl för mycket fokus från det som måste 

göras. Dessutom talar alla elever om att de oftast måste vara den i gruppen som driver på och 
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drar det tunga lasset, detta eftersom att de i regel upplever sig själva vara den mest ambitiösa, 

men även den duktigaste, i gruppen. De påstår sig göra så för att gruppuppgiften ska bli bra 

gjord på ett så effektivt sätt som möjligt så att de kan fokusera på allt annat som måste göras i 

skolan. Samtliga elever föredrar därför att studera själva. Några elever medger dock att om 

gruppen fungerar, genom att även övriga i gruppen är ambitiösa och motiverade, så kan det 

vara väldigt givande och roligt att arbeta i grupp. 

Gemenskap är således något som eleverna anser gynnar prestationen, något som främst 

beror på att gemenskap får eleverna att må bra och känna glädje. 

 

Diskussion 

 

Resultatet av denna studie visar på tre framträdande teman i elevernas resonemang. 

Gemenskap anses av eleverna vara ett grundläggande behov, något som alla människor 

behöver för att må bra. Eleverna menar även att gemenskap handlar om att samlas kring 

något, vare sig detta innebär att dela något tillsammans eller att göra något tillsammans. 

Slutligen talar eleverna om att känslan av en positiv gemenskap även verkar gynnande för 

deras prestation i skolan. 

Denna studie ger indikationer på att en stark positiv gemenskap är av oerhört stor vikt 

för individen. Samtliga elever anser gemenskap vara ett grundläggande behov, något som till 

stor del beror på att gemenskap äger förmågan att påverka ens välmående. På grundval av 

detta menar därför eleverna att alla individer behöver känna sig som en del av någonting 

större för att må bra. Resultatet av denna studie går således hand i hand med den tidigare 

forskning som hävdar att just en positiv grupptillhörighet är ett grundläggande mänskligt 

behov (Baumeister & Leary, 1995; Staub, 2011). Elevernas utsagor ligger även i linje med 

den forskning som visar på sambandet mellan känslan av gemenskap och upplevd, åtminstone 

psykisk, hälsa (Ross, 2002; Shields, 2008; Kitchen, Williams & Chowhan, 2012). Staub 

(2011) menar att behovet av en positiv grupptillhörighet gäller alla typer av grupper. Att 

känna positiv tillhörighet till enbart en grupp är således inte tillräcklig för att tillfredställa 

detta behov. Skolan står dock för en stor del av en elevs känsla av gemenskap. För det första 

är skolan den plats där många elever befinner sig under majoriteten av sin vakna tid. 

Dessutom finns i skolan en mängd olika gruppkonstellationer som var och en äger förmågan 

att påverka en elevs välmående, bland annat kompisarna, klassen och skolan som helhet. Att 
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känna en stark gemenskap i skolan, vilket dessa intervjuade elever påstår sig göra, öppnar 

således upp för möjligheten att detta grundläggande behov blir någorlunda tillfredsställt. 

Vidare menar Staub (2011) att en positiv grupptillhörighet är avgörande för känslan av 

en positiv identitet, något han också anser är ett grundläggande mänskligt behov. Likaså den 

sociala identitetsteorin går ut på att en individs självkänsla beror på tillhörigheten i olika 

grupper (Tajfel, 1982). Även denna forskning får stöd av eleverna i denna studie som menar 

att känslan av en positiv gemenskap, genom att öka välbefinnandet, även verkar gynnande för 

självkänslan. Det talas ibland om de grupper som eleverna upplever sig inte tillhöra, 

utgrupperna, i termer av ”dom”. Att inte tillhöra dessa grupper leder i vissa fall till en känsla 

av utanförskap som är negativt för självkänslan. En elev talar till och med om att ”negativ 

gemenskap”, gemenskap mellan människor som inte känner varandra särkilt väl, ibland 

skapas just på grund av att gemenskap äger förmågan att öka en individs självkänsla. 

Eleverna visar även prov på några av de konsekvenser som, enligt den sociala 

identitetsteorin (Tajfel, 1982), kan uppstå just på grund av att en individs självkänsla beror på 

hur ens grupper värderas av omvärlden. Bland annat skymtas en förväntad likhetseffekt när 

eleverna talar om att den starka gemenskapen beror på att eleverna på skolan är väldigt 

likasinnade. Esteterna syftar då främst på att vara estetisk och kreativ, egenskaper som enligt 

dem är mycket positiva. Samtidigt lyfts det fram att detta speciella inte existerar på övriga 

skolor. Även utgruppshomogenitetseffekten gör sig synlig då eleverna talar om att de får vara 

sig själva på sin skola, medan så inte är fallet på övriga skolor som de menar inte uppmuntrar 

till individualitet på samma sätt. 

Eleverna verkar således måna om att ingrupperna, grupperna de tillhör, ska upplevas 

som positiva och starka. En elev talar till och med om att hennes klass jobbar aktivt för att 

gemenskap ska uppstå. Även skolan verkar arbeta för att stärka gemenskapen bland eleverna, 

bland annat genom sin kreativa verksamhet vilken kan tänkas främja en positiv atmosfär. 

Eleverna själva lyfter fram just skolans positiva atmosfär som en viktig källa till gemenskap. 

De menar att känslan av en gemenskap fanns där redan när de började på skolan och att denna 

känsla anammades genom att den positiva stämningen smittade av sig. Kreativitet har blivit 

något av ett signum för skolan, som på hemsidan rentav utmärker sig för att vara ”den 

kreativa skolan”. Många elever på skolan läser således på ett program som kräver en viss grad 

av kreativitet, exempelvis estetiska program och medieprogram. Genom att lyfta fram 

elevernas gemensamma ådra, deras kreativitet, synliggörs även likheten eleverna emellan, 

något som stärker gemenskapen på skolan. Eleverna berättar bland annat om att skolan 

anordnar föreställningar och dylikt där eleverna från de olika programmen visar upp sina 
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kreativa alster för övriga elever på skolan. På detta sätt får varje elev ta del av denna 

kreativitet och känna sig som en del av vad skolan utmärker sig för att vara, nämligen ”den 

kreativa skolan”. De får således möjlighet att känna sig som en del av något större. Ibland slås 

även olika klasser ihop för att arbeta tillsammans med olika projekt, vilket också kan vara en 

orsak till den starka gemenskap som råder. 

Eleverna talar om att gemenskap innebär att samlas kring något. Inte helt sällan är detta 

något just en kreativ aktivitet. Att få skapa tillsammans med andra människor som delar 

samma intresse menar eleverna är goda förutsättningar för en positiv gemenskap. För eleverna 

i denna studie verkar således gemenskap och kreativitet vara tätt förbundet. Kanske är 

kreativiteten rentav en avgörande faktor för elevernas upplevelse av hur gemenskap får dem 

att må bra och känna glädje i skolan. I en studie av Kuntz (2011), där han intervjuade 

musikelever, framkom just att skapandet tillsammans med andra bidrog till en känsla av 

gemenskap och att vara en del av något större. Dessutom kunde Kuntz (2011) konstatera att 

musik, en kreativ aktivitet, skänkte eleverna mycket stor glädje samt fick dem att må bättre 

både psykiskt och fysiskt. Forskning har även kunnat visa på ett positivt samband mellan 

musikalisk delaktighet och prestation (Fitzpatrick, 2006; Johnson & Memmott, 2006). 

Eleverna talar specifikt om hur gemenskapens välgörande och glädjande egenskaper verkar 

gynnande för prestationen. Kreativitet skulle således kunna spela en viktig roll när det 

kommer till dessa elevers upplevelse av sambandet mellan gemenskap och prestation. 

Denna studie belyser även vikten av att som individ få känna sig accepterad av sin 

omgivning. Eleverna talar om att gemenskap och en positiv självkänsla främst utvecklas 

tillsammans med människor som uppvisar en fördomsfri attityd. Vidare påstås gemenskapen 

på skolan vara så stark just på grund av skolans öppna och välkomnande miljö som gör att 

eleverna vågar vara sig själva. Detta resultat återfinns hos O’Keeffe (2013) som menar att om 

elever ska kunna känna tillhörighet inom skolan krävs en välkomnande skolmiljö som 

uppmuntrar till mångfald och olikhet. En elev som upplever sig behöva kompromissa med sin 

identitet för att passa in har mycket svårare att utveckla en känsla av positiv tillhörighet. 

Vidare menar O’Keeffe att känslan av en positiv tillhörighet är avgörande för akademisk 

framgång. Även Cohen och Garcia (2008) belyser vikten av en fördomsfri miljö i relation till 

prestation. Enligt deras modell, Identity Engagement Model, försämras prestationsförmågan 

hos de individer som i en social miljö upplever sin identitet vara hotad. Modellen 

överrensstämmer med den socialpsykologiska förklaring på social inhibition som går ut på att 

närvaron av andra människor kan väcka en hotrespons som försämrar prestationen 

(Blascovich, Mendes, Hunter & Salomon, 1999). De högpresterande eleverna i denna studie 
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verkar inte uppleva sin identitet som hotad, snarare tvärtom då de talar om en accepterande 

och fördomsfri gemenskap i vilken de vågar vara sig själva. Resultatet av denna studie pekar 

således på en aspekt som skulle kunna vara av vikt när det kommer till sambandet mellan 

gemenskap och prestation. 

Intressant är att eleverna i denna studie själva reflekterar över det positiva sambandet 

mellan gemenskap och prestation. De menar att gemenskap, som ett grundläggande behov, 

påverkar ens välmående och skänker glädje, något som i sin tur verkar gynnande för 

prestationen. Vidare menar de att en svag gemenskap kan påverka prestationen negativt. 

Dessa resultat går hand i hand med den forskning som denna studie tagit avstamp i 

(Oyserman, Brickman, Bybee & Celious, 2006; Kirkhaug, 2010; O’Keeffe, 2013). Eleverna är 

alla överrens om att det handlar om känslan av en gemenskap, inte gemenskap som något 

fysiskt och närvarande då prestationen ska äga rum. Känslan av en gemenskap menar eleverna 

leder till bland annat ökad inspiration, ökad motivation och minskad stress, varav det 

sistnämnda får stöd av O’Keeffe (2013) som menar just att känslan av tillhörighet minskar 

stress. Eleverna talar om att prestera inför andra människor och menar att prestationen då 

visserligen kan förbättras en aning om de känner sig säkra på det som ska utföras respektive 

försämras om de känner sig osäkra, ett resonemang som överrensstämmer med tidigare 

nämnda socialpsykologiska förklaringar på social facilitation och social inhibition (Zajonc, 

1965, Blascovich, Mendes, Hunter & Salomon, 1999). Främst menar eleverna att om de 

känner sig säkra på uppgiften så vill de ge järnet för att visa andra att de kan. Med andra ord 

vill de göra ett positivt intryck och bli positivt bedömda av sin omgivning, vilka är effekterna 

av evaluation apprehension (Blascovich, Mendes, Hunter & Salomon, 1999). Detta är dock 

inte vad eleverna menar är avgörande för deras prestation. Inte heller menar eleverna att 

gemenskapens positiva effekter på prestationen har något att göra med att prestera 

tillsammans med andra, detta eftersom att kompisarna då stjäl för mycket fokus. Teorin om 

social loafing menar att fenomenet, att prestera sämre som en del av en grupp, är som minst 

förekommande vid en prestation tillsammans med nära vänner (Karau & Williams, 1993), 

något som alltså inte överrensstämmer med detta uttalande. Ytterligare uttalanden tyder 

emellertid på att eleverna inte tenderar att uppvisa social loafing. Snarare talar eleverna om att 

de upplever sig själva vara den som vid en grupprestation behöver dra hela lasset för att 

gruppen ska lyckas eftersom de anser övriga gruppmedlemmar inte prestera tillräckligt bra, en 

föreställning som istället motverkar social loafing till förmån för en social kompensation 

(Karau & Williams, 1993). Detta sker då individen värderar resultatet som följer på gruppens 

framgångar, vilket är fallet hos dessa elever som är ambitiösa och högpresterande. Dessutom, 
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medan de anser övriga gruppmedlemmar inte prestera tillräckligt bra, värderar eleverna sig 

själva som den duktigaste i gruppen, vilket också resulterar i denna reaktion (Karau & 

Williams, 1993). 

Att eleverna värderar sin egen prestation och insats högt visar på betydelsen av en god 

tro på den egna förmågan. Kanske kan detta observeras hos eleverna på grund av den positiva 

gemenskap de påstår sig uppleva, som de även menar verkar gynnande för självkänslan. En 

stark självkänsla har i vissa fall visat sig gå hand i hand med tron på den egna förmågan 

(Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005), detta trots att självkänsla snarare kan 

definieras som tron på sitt eget värde (Bandura, 2006). Kanske är en positiv självkänsla och 

en god tro på den egna förmågan avgörande variabler för sambandet mellan gemenskap och 

prestation. Forskning visar som bekant att prestationen förbättras då individen känner sig 

säker på att klara av uppgiften som ska utföras (Zajonc, 1965, Blascovich, Mendes, Hunter & 

Salomon, 1999). Svaret på denna fråga lämnas dessvärre osagt, istället uppmuntras till vidare 

forskning inom området. 

Sammantaget indikerar resultatet av denna studie på att känslan av en gemenskap är av 

så stor betydelse för individen att gemenskap rentav fungerar som ett grundläggande behov. 

De intervjuade eleverna menar bland annat att en positiv gemenskap påverkar ens välmående 

och är en källa till glädje, effekter som i det långa loppet gör att en positiv gemenskap även 

verkar gynnande för prestationen. Utifrån elevernas resonemang belyser även denna studie 

ytterligare några aspekter som kan vara av vikt gällande sambandet mellan gemenskap och 

prestation. Bland annat framkommer i elevernas resonemang en nära förbindelse mellan 

gemenskap och kreativitet. Kreativa aktiviteter har även visat sig relatera positivt till 

prestation (Fitzpatrick, 2006; Johnson & Memmott, 2006). Vidare anser eleverna att den 

positiva gemenskap de upplever främjas av skolans accepterande miljö, ytterligare något som 

i sin tur har visat sig gynnande för prestationen (Blascovich, Mendes, Hunter & Salomon, 

1999; Cohen & Garcia, 2008). De för även resonemang kring hur den starka gemenskap de 

upplever kan bidra till en positiv självkänsla. En positiv självkänsla skulle i sin tur kunna gå 

hand i hand med det faktum att eleverna uppvisar en god tro på den egna förmågan 

(Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005), återigen en faktor som kan ha en positiv 

inverkan på prestationen (Zajonc, 1965, Blascovich, Mendes, Hunter & Salomon, 1999). 

Någon säker och generaliserbar slutsats baserat på resultatet av denna studie går emellertid 

inte att dra. Huruvida elevernas upplevelse av en positiv gemenskap verkligen har något att 

göra med elevernas goda förmåga att prestera förblir således osagt. Däremot, i enlighet med 
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sitt syfte, har studien förhoppningsvis bidragit till en något större förståelse kring hur de 

intervjuade eleverna upplever och erfar detta samband. 

 

Metoddiskussion 

 

Denna studie erkänner vissa begränsningar. För det första intervjuades enbart sex elever, fler 

intervjuer skulle naturligtvis ha kunnat ge ett rikare och fylligare material att arbeta med. 

Dessutom så hade kanske fler intervjuer kunnat visa på eventuella skillnader i pojkars och 

flickors resonemang, vilket i sin tur hade kunnat leda till en diskussion ur ett genusperspektiv. 

Urvalet för denna studie kan sägas ha varit något skevt. Att enbart högpresterande 

elever intervjuades var ett medvetet val, detta till trots är det också en begränsning. Samtliga 

elever i denna studie uttryckte tydligt att de tar skolan på stort allvar, vilket, som förväntat, 

ledde till samtal som grundade sig i en vilja att prestera i skolan. Om även eller enbart 

lågpresterande elever intervjuats skulle resultatet förmodligen ha sett något annorlunda ut. 

Överlag visade resultatet främst på likheter i elevernas resonemang, något som bland 

annat kan bero på att samtliga elever i denna studie, av bekvämlighetsskäl, går på en och 

samma gymnasieskola i sydvästra Sverige. För en större variation borde således elever från 

fler skolor, gärna även i andra delar av landet, ha intervjuats. Fem av de sex intervjuade 

eleverna går dessutom ett estetiskt program vilket säkerligen också kan ha haft stor inverkan 

på resultatet. Var och en av dessa elever påstod sig uppleva en väldigt stark gemenskap, 

främst på grund av just sina estetiska aktiviteter. Tanken med denna studie var att intervjua 

elever där sambandet mellan gemenskap och prestation är positivt, varpå detta såklart skulle 

kunna anses väldigt lyckat. För att kunna se ytterligare aspekter av gemenskap än främst 

estetiska aktiviteter borde dock elever från en större spridning av program ha intervjuats. 

Ytterligare något som skulle kunna ses som en begränsning är det faktum att resultatet 

av denna studie inte går att generalisera till en större population. Att göra så var dock inte 

heller avsikten varpå denna aspekt erkänns, men avfärdas. Inte heller kan denna studie påstå 

sig ha uppnått en fullkomlig förståelse för hur elever resonerar kring sambandet mellan 

gemenskap och prestation. Avsikten, som många gånger redovisats, var att gå på djupet hos 

just dessa specifika elever för att upptäcka nyanser och därigenom kunna visa på mänsklig 

mångsidighet. Studien är på det viset tänkt att fungera som ett mindre empiriskt bidrag till 

vidare forskning inom området. 
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Didaktiska implikationer 

 

Förmodligen känner de flesta lärare till att en positiv gemenskap är av stor betydelse för 

individen och klassrumsmiljön. Mer specifikt vad gemenskapens positiva effekter är kanske 

däremot är mer okänt, exempelvis att gemenskap har visat sig gå hand i hand med prestation 

(Oyserman, Brickman, Bybee & Celious, 2006; Kirkhaug, 2010; O’Keeffe, 2013). Än mer 

okänt är förmodligen hur elever resonerar kring gemenskap, framförallt då hur de resonerar 

kring sambandet mellan gemenskap och prestation, något som denna studie således kan bidra 

till att sprida ljus över. 

Att gemenskap är något som eleverna menar får dem att må bra och känna glädje, rentav 

i egenskap av att vara ett grundläggande behov, är definitivt något att som lärare ta i 

beaktning. Syftet med att uppmuntra till gemenskap bland sina elever behöver egentligen inte 

vara klarare än så; det gynnar elevernas välmående. Skolan har ett oerhört stort och viktigt 

ansvar att se till så att alla elever mår bra, något som bland annat framläggs i skollagen där det 

står att varje elev ska erbjudas en elevhälsa (SFS 2010:800). Mindre insatser från lärarens sida 

med avsikten att stärka gemenskapen i klassrummet är därför inte att förringa. Kanske borde 

lärare till och med informeras om hur de kan gå tillväga. Enligt dessa intervjuade elever 

handlar gemenskap om att samlas kring något, ofta handlar det om att göra något tillsammans. 

Därför är det såklart en idé att regelbundet, kanske oftare än vad som görs i dagsläget, 

anordna olika typer av aktiviteter för eleverna att deltaga i tillsammans. Eleverna talade även 

mycket om att kreativa aktiviteter skänker gemenskap. Av denna anledning borde kanske 

kreativa aktiviteter, som exempelvis musik, teater och bild, vara en större del av 

undervisningen i skolan. Dessvärre görs förändringar åt andra hållet; till skillnad från förr är 

estetisk verksamhet inte längre ett gymnasiegemensamt ämne (Skolverket, 2011). 

Studien belyser även vikten av att få varje elev att känna sig accepterad i skolan, detta 

oavsett om det verkar gynnande för prestationen eller ej. Eleverna i denna studie talar i detta 

sammanhang om betydelsen av att bemöta varandra med en fördomsfri attityd. Enligt de 

intervjuade eleverna i denna studie är detta en oerhört viktig faktor för känslan av en positiv 

gemenskap och i förlängningen även en stark självkänsla. Som lärare kan det kanske vara 

svårt att bidra till att tillfredsställa elevernas behov av en positiv gemenskap hemma eller ens 

utanför skolan, att däremot se till så att varje elev får detta behov tillfredsställt i skolan är en 

annan sak. Lärare borde därför informeras om vikten av att uppmuntra till mångfald och 

olikhet i klassrummet. Framförallt ska alla som arbetar inom skolan se till så att ingen elev 

känner sig utsatt för fördomar samt aktivt motverka all form av kränkande behandling, något 



32 
 

som även står skrivet i skollagen (SFS 2010:800). Av denna anledning borde därför lärare, 

men även elever, informeras ännu mer om olika sätt att motverka utanförskap och mobbning. 

 

Framtida forskning 
 

Resultatet av denna studie visar att det finns ett behov av vidare forskning inom området. 

Bland annat med tanke på att resultatet av denna studie främst visade på likheter i elevernas 

resonemang vore det intressant att intervjua fler elever kring gemenskap samt kring 

sambandet mellan gemenskap och prestation, och då från en större variation av program samt 

från andra delar av landet. Möjligen skulle då fler likheter respektive skillnader i elevernas 

resonemang kunna uppenbara sig. 

Då eleverna i denna studie uttryckte en relation mellan gemenskap och kreativitet vore 

det även av intresse att undersöka denna relation närmre. Ett förslag är att studera huruvida 

elever från olika typer av kreativa program, exempelvis estetiska program, upplever en 

starkare känsla av gemenskap än elever från icke-kreativa program. Det vore även intressant 

att undersöka om dessa elever skiljer sig åt i upplevd fysisk och psykisk hälsa. 

Samtliga högpresterande elever i denna studie uppvisade en god tro på den egna 

förmågan. Med tanke på detta resultat vore det även intressant att undersöka relationen mellan 

en god tro på den egna förmågan och prestation. Vidare vore en idé att intervjua elever kring 

huruvida de upplever att skolan idag uppmuntrar dem till att tro på sig själva och vara 

kreativa. En sådan studie vore intressant inte minst med tanke på den debatt som idag förs, av 

bland annat Sir Ken Robinson, kring hur skolan dödar kreativitet (Robinson, 2006). Det skulle 

även vara spännande att vid en sådan intervju ta reda på mer specifikt vilka egenskaper hos en 

lärare eleverna upplever som viktiga för att kunna uppmuntra till en tro på den egna 

förmågan. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

1. Vad innebär gemenskap för dig? 

2. När upplever du en känsla av gemenskap? 

3. När känner du dig utesluten ur gemenskapen? 

4. Vad krävs för att du ska känna gemenskap? 

5. Vad har känslan av gemenskap för betydelse för dig? 

6. Hur påverkar känslan av gemenskap dig? 

7. Vilken/vilka gemenskaper, som du är en del av, upplever du som betydelsefulla för dig? 

8. Hur skulle du beskriva dig själv i en gemenskap/grupp, som en del av en 

gemenskap/grupp? 

9. Finns det någon gemenskap/grupp som du upplever att du inte är en del av? 

10. Vad har gemenskapen för betydelse för hur du upplever skolan? 

11. Tycker du att känslan av gemenskap påverkar din skolgång? 

12. Tycker du att skolan bidrar till en känsla av gemenskap? 

13. När presterar du som bäst i skolan? 

14. När presterar du som sämst? 

15. Hur viktigt tycker du det är att prestera i skolan? 

16. Vad krävs för att du ska motiveras till att prestera? 

17. Hur känner du inför att prestera inför andra människor? 

18. Hur känner du inför att prestera tillsammans med andra människor? 

19. Hur skulle du beskriva din egen prestation tillsammans med andra människor? 

20. Hur presterar dina vänner i skolan? 

21. Hur påverkad blir du av att dina vänner presterar/inte presterar? 

22. Stöttar ni varandra när det kommer till era studier? 
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