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Abstract 
 
Syftet med studien är att studera eventuell gemenskap och ensamhet hos elever på två in-

ternatskolor i Sverige. Avsikten är också att analysera vilka roller som elever och personal 

intar som kan leda till gemenskap och ensamhet. Uppsatsen är en komparativ studie av två 

internatskolor. Den är även kvalitativ och bygger på 14 intervjuer gjorda med elever, hus-

föräldrar, rektor och skolchef. Utifrån studien kan det konstateras att de intervjuade elever-

na inte kände sig ensamma utan de ansåg att de levde i en god gemenskap. Men de menade 

också att för att kunna vara en del av gemenskapen var man tvungen att vara en social per-

son. Det kan också tilläggas att elever och personal intar många olika roller på internatsko-

lorna som leder till gemenskap, men färre som leder till ensamhet. 
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1. Inledning 
 

Jag hade en kompis som började här samtidigt som mig så vi bodde bredvid var-

andra, så visst, det var jätteläskigt första natten och så här första tiden, men det 

var aldrig så farligt liksom. Det var, jag vet inte, jättespännande för att man skulle 

bo liksom med sina kompisar, komma hemifrån…det var inget problem. (Frida, in-

ternatskola B) 

 

Frida flyttade till internatskolan när hon var 13 år. Hon trivs så bra att hon nu har bott på 

internatskolan i sex år. Att börja på internatskola är för många en omvälvande upplevelse, 

där man i tidig ålder flyttar från sina föräldrar för att leva och bo tillsammans med en stor 

grupp nya ungdomar. I värsta fall kan vistelsen innebära många år av utanförskap och en-

samhet. Men i bästa fall kan internatskolevistelsen innebära en gemenskap där man får 

vänner för livet och ett kontaktnät inför sin framtida karriär.  

 

Vårt intresse för internatskolor väcktes ur våra diskussioner om dessa skolors slutna värld. 

Varför väljer elever att gå där och hur mår de av att bo tillsammans med andra ungdomar? 

Nyfikenheten drev oss till att vilja studera elevernas åsikter om sin vistelse på internatsko-

lor. 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att studera eventuell gemenskap och ensamhet hos elever på två in-

ternatskolor. Utifrån det vill vi analysera vilka roller som elever och personal intar som kan 

leda till gemenskap och ensamhet. Uppsatsen har som mål att besvara följande frågeställ-

ningar utifrån eleverna på valda internatskolor: 

 

- Varför väljer elever att gå på internat? 

- Anser eleverna att det finns gemenskap och ensamhet på en internatskola och hur 

yttrar det sig? 
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- Har de som bor och arbetar på internatskolan specifika roller som leder till gemen-

skap och ensamhet? 

 

1.2 Metod och material 

Man brukar skilja mellan två olika metoder, dessa fungerar som verktyg för att angripa ett 

problem. De två olika metoder som man skiljer på är kvantitativa och kvalitativa. Vilken 

metod man väljer beror på vilka forskningsfrågor som ställts. Det kan betonas att den ena 

metoden inte utesluter den andra. Den primära skillnaden är att kvalitet syftar på arten av 

något, medan kvantitet syftar på mängden, det vill säga hur stort och hur mycket. Den 

kvantitativa metoden är den mer formaliserade och strukturerade av dessa två där prägling-

en ligger på forskarens kontroll. Denna kvantitativa metod präglas också av avstånd till in-

formationskällan. Statistiska mätmetoder är viktiga i kvantitativa undersökningar för att 

man ska kunna kvantifiera resultaten.1  

 

Den kvalitativa metoden är däremot sparsamt formaliserad och har ett förstående syfte. Här 

handlar det inte om att pröva information i ett generaliserande syfte utan snarare om att få 

en djupare förståelse för ett fenomen och beskriva helheten av det aktuella sammanhanget. 

När det gäller den kvalitativa metoden är närhet till informationskällan viktig, till exempel 

låter man studieobjekten vid intervjuer tala fritt och helst i en miljö där de känner sig hem-

ma.2  

 

Denna studie är kvalitativ och utifrån intervjuer skall vi undersöka förhållandena på två in-

ternatskolor i Sverige. Enligt Examensarbetet i lärarutbildningen finns det två olika typer 

av intervjuer; den strukturerade och den kvalitativa. I den strukturerade intervjun har inter-

vjuaren satt upp ett antal fasta frågor som han eller hon följer när intervjun genomförs. I 

den kvalitativa intervjun däremot, har intervjuaren satt upp de frågeområden som han eller 

hon följer, men frågorna i sig varierar beroende på intervjuperson.3 Intervjuerna för förelig-

gande studie är av både strukturerad och kvalitativ art, eftersom vi har konstruerat fasta 

                                                
1 Holme, Solvang, 1997, Forskningsmetodik, s.13- 14, Kvale, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.67-69 
2 Ibid, 1997, s. 13- 14,  Kvale, 1997 s. 67-69 
3 Johansson, Svedner, 2006, Examensarbetet i lärarutbildningen, s.42-43 
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frågor indelade i olika områden. Avsikten var att följa frågorna, men i de fall det inte fun-

gerade var vi flexibla och lät intervjupersonen prata fritt utifrån det aktuella området. 

 

Studien är komparativ beroende på att målet inte enbart är att beskriva och förklara, utan 

även att se skillnaderna mellan de olika internatskolorna.4 Studien är även induktiv, vilket 

innebär att materialet har betraktats och därefter har slutsatser dragits. Avsikten med vald 

metod är att försöka få elever, husföräldrar, rektor och skolchef på internatskolorna att be-

skriva och definiera begreppen ensamhet och gemenskap. Studien utgår från ett elevper-

spektiv. Därför är det viktigt att poängtera att intervjuer med personal har gjorts för att få 

ett utifrån- och ovanifrånperspektiv på elevernas eventuella ensamhet och gemenskap. Det-

ta perspektiv valdes eftersom personalen är de personer som ser till att reglerna följs och 

samtidigt har en mycket god insyn i dessa elevers vardag. Studien kunde ha utgått från en 

kvantitativ metod, det vill säga genom att dela ut enkäter till eleverna på internatskolorna. 

Fördelen med den metoden är att fler elever kunnat ge sin bild av internatskolevärlden. 

Däremot skulle elevernas svar inte få samma djup som vid intervjuer och därför valdes kva-

litativ metod för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Undersökningen baseras på 14 intervjuer med elever och personal på internatskolorna, som 

benämns som A och B i uppsatsen. Fem elever intervjuades på internatskola B, varav tre 

var tjejer och två var killar. På internatskola A intervjuades fyra elever, där två var tjejer 

och två var killar. Anledningen till att det är olika antal intervjuade elever på internatsko-

lorna är att det var dessa antal intervjuelever som tilldelades oss. Det gjordes en intervju per 

rektor på respektive internat. Dock bör det poängteras att rektorn på internatskola A snarare 

är skolchef, vilket denna person kommer att benämnas som i uppsatsen. 

 

En gruppintervju med tre husföräldrar gjordes på internatskola B och en intervju med hus-

mor och en med husfar gjordes på internatskola A. Intervjuerna varade cirka 45 minuter. 

Att husföräldrarna på internatskola B intervjuades i grupp berodde på tidsbrist hos husför-

äldrar. 

 

                                                
4 Johansson, Svedner, 2004, s. 35 
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Eleverna var utvalda av skolorna och av etiska skäl var alla över 18 år. En poäng som den-

na åldersgräns förde med sig var att det var intressant för studien att eleverna som gick i 

trean på gymnasiet intervjuades, eftersom dessa elever kunde se tillbaka på sin skolgång.  

 

Vi har tagit del av de fyra forskningsetiska principerna och har enligt Informations- och 

samtyckeskraven informerat intervjupersonerna före intervjun om syftet med studien och 

uppsatsen samt att deltagandet är frivilligt och att personerna kan avbryta när de önskar. 

Det färdiga materialet behandlas konfidentiellt och används bara till det som det är avsett 

för i studien. Dessutom har alla intervjupersoner och platser i uppsatsen fått ett fingerat 

namn för att risken för identifikation ska minimeras. Genom detta tillgodoses konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet.5 

 

Intervjufrågorna∗ avslöjades inte för intervjupersonerna i förväg på grund av att elever, hus-

föräldrar, rektor och skolchef skulle komma ovetande till intervjun. Intentionen med detta 

var att de inte skulle kunna förbereda sina svar. 

 

Platsen för intervjun varierade från internatskola till internatskola. På internatskola A ägde 

intervjuerna rum i en konferenslokal med goda sittmöjligheter för båda parter. På inter-

natskola B gjordes intervjuerna på respektive elevs rum. Intervju med rektor och husföräld-

rar på internatskola B gjordes på deras kontor. Alla intervjuer spelades in på diktafon.  

 

På internatskola B var intervjuplatsen inte idealisk, eftersom det förekom störande knack-

ningar, telefoner som ringde samt att vissa elevrum var för små för ändamålet.  

 

Eftersom internatskola B är en kristen friskola präglades dessa elevers svar av religionen, 

vilket ledde till att detta fick stort fokus under intervjun. Som unga, kvinnliga intervjuare 

kan det tänkas att vi gav ett visst intryck exempelvis kan vi ha blivit bedömda utifrån vårt 

kön, klädsel eller talmönster. Föreliggande studies teori om det dramaturgiska perspektivet 

                                                
5 Vetenskapsrådet 
www.vr.se 070521 
 
∗ Se bilagor om intervjufrågor 
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tar upp begreppet scanning som refererar till en persons uppfattning av en annan person vid 

ett möte. Denna scanning skedde hos oss som intervjuare och hos eleverna som intervjuper-

soner. Detta kan leda till antingen att intervjueleven blir hämmad i sina svar eller så identi-

fierar sig eleven med oss och får ett förtroende, som gör att han eller hon svarar väldigt är-

ligt. Under intervjuerna såg vi främst en tendens till det sistnämnda alternativet, detta 

främst bland de intervjuade tjejerna.6 

 

De primärkällor som har använts är, som tidigare nämnts, intervjuer med elever, husföräld-

rar, rektor och skolchef på de valda internatskolorna. Intervjupersonerna upplevdes som 

trovärdiga. Intervjuerna har renskrivits, studerats och tolkats. Sekundärkällorna är litteratur 

som belyser internatskolor, såsom Skolverkets rapport om utlandssvenska elevers skolgång 

i Sverige etc. 

1.3 Avgränsning och urval 

Studien är avgränsad till två internatskolor i Sverige, den ena är ett riksinternat och den 

andra är en kristen friskola. Dessa två internatskolor ingår i studien för att avsikten var att 

avgränsa empirin till två internatskolor. Urvalet föll sedan naturligt, då de skolor som var 

mest intresserade att delta i studien valdes. Två riksinternatskolor avböjde att deltaga. An-

ledningen till varför de avböjde framgick aldrig. 

 

Studien handlar om hur roller påverkar elevers gemenskap och eventuella ensamhet. Därför 

passar Goffmans teori om det Dramaturgiska perspektivet mycket bra till detta ändamål. 

Av erfarenhet av egen tidigare forskning var det känt för oss att denna teori var hållbar 

inom detta fält. Eftersom studien behandlar begreppen gemenskap och ensamhet på inter-

natskola föll sig den andra teorin naturligt på Ferdinand Tönnies teori om Gemeinschaft 

och Gesellschaft. Detta eftersom detta begreppspar kan visa på olika exempel på gemen-

skap. 

                                                
6 Goffman, 1995, ”Jaget och maskerna” s.11 
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1.4 Teori 

Teorin om Det dramaturgiska perspektivet är utarbetad av Erving Goffman, som var pro-

fessor i antropologi och sociologi. Goffmans teori skildrar vardagslivets interaktioner och 

jämför dem med ett scenframträdande. Grunddragen för denna teori är att när en individ 

möter en annan individ sker en slags scanning, där personen bildar sig en uppfattning av 

den andre. Denna bild är en sammanfattning av olika viktiga karaktäristika hos personen, 

såsom dennes attityd, kompetens, självuppfattning, trovärdighet och dennes sociala samt 

ekonomiska ställning. 7 

 

Individen gör scanningen av två olika huvudskäl; ett praktiskt och ett själviskt. Det praktis-

ka huvudskälet är att personen ska kunna förstå situationen som hon befinner sig i och för 

att båda ska kunna förutse den andra personens beteende. Detta är en förutsättning för att 

personer sedan ska kunna interagera med andra människor i en grupp. Det själviska skälet 

däremot, kommer ur individens personliga nyfikenhet på andra människor. När insamling-

en är komplett har individen kunskap om hur hon ska agera för att leda den andre personens 

reaktion i önskvärd riktning. 8 

 

Tolkningen av den andre kan te sig olika beroende på om personerna känner varandra eller 

inte. I de fall då personerna inte känner varandra används tidigare erfarenheter av, enligt 

personen, liknande individer som redskap för att skapa bilden av den andre. 9 Om den lik-

nande individen inte upplevdes som positiv, kan detta bidra till att bilden av den nye indi-

viden blir negativ. 10 

 

Miljön där personerna vistas är, enligt Goffman, en viktig faktor när det gäller skapandet av 

bilden av den andre. Detta behandlas i Jaget och maskerna: 

 

                                                
7 Goffman, 1995, s.11 
8 Ibid. s.11 
9  Ibid.  s.11 
10 Ibid. s.11 
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De kan också med stöd av tidigare erfarenheter utgå från att det är sannolikt att bara indi-

vider av ett speciellt slag påträffas i en viss bestämd miljö. De kan lita på vad individen sä-

ger om sig själv eller på de dokumentära bevis han lägger fram om vem och vad han är.11 

 

Detta citat är intressant för studien beroende på att eleverna på en internatskola tillsammans 

vistas i en miljö som är främmande för många andra.  

 

När människan ska uttrycka något och göra intryck på någon utlöses två signaler: Det hon 

överför (give off expression) och det uttryck hon sänder ut (give expression). Överförandet 

är det verbala och de skiftande ansiktsuttryck som individen har. Utsändandet är det 

kroppsspråk individen använder, vilket kan leda till att andra ser det som munnen inte vill 

visa. Vanligt är att individen uttrycker ett budskap, men överför något annat. Exempel på 

detta är en person som är tuff språkligt och vill verka självständig, men som genom kropps-

språket sänder ut en osäkerhet. Det är svårt för en individ att upprätthålla fasaden av att 

vara självständig och tuff, för oftast vinner publiken som betraktar henne.12 Viktigt är att 

poängtera att individen inte enbart behöver kunna spela rollen, utan hon måste också kunna 

ge uttryck i den så att den blir riktig inför dess publik. Individen lever sig in i den roll som 

förväntas av henne och genom samspelet med andra individer skapas rollen. 13  

 

Det sociala livet kan alltså ses som en uppsättning scenframträdanden, där vi alla spelar 

olika roller som vi förväntas leva upp till i samhället.14 Det är utifrån det perspektivet vi ser 

på till exempel en internatelev som har press på sig att i många situationer vara social för 

att vara en del av gemenskapen och för att inte hamna utanför. 

 

Enligt Goffmans teori kan scenframträdanden göras antingen frontstage eller backstage∗, 

det vill säga på scenen eller i kulisserna. När individen är frontstage spelar hon den roll 

som hon visar upp i en grupp vars medlemmar individen träffar regelbundet. Denna roll har 

                                                
11 Goffman, 1995, s.11 
12 Ibid, 1995, s.12 
13 Ibid, 1995, s.99 
14 Ibid, 1995, s.73 
∗ Dessa engelska begrepp används i svensk forskning oftast utan översättning. 
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ett inflytande på de andra personerna i gruppen.15 De utspelanden som görs frontstage är då 

människan är synlig, där andra bevakar hennes teater. Backstage är däremot människans 

eget privata rum, där hon kan slappna av och vara sig själv. De gemensamma aktiviteterna 

på internatskolor kan ses som exempel på att vara frontstage. Eleverna vistas på gemen-

samma utrymmen såsom skola, fotbollsplan, matsal, elevhem etc. Här umgås eleverna med 

varandra och hela tiden sker ett utbyte, där individen strävar efter att stärka sin roll i grup-

pen. När eleven senare kommer hem till sitt rum kan hon ta av sig den påklädda rollen, och 

bara vara sig själv. Hon är nu, vad Goffman skulle benämna som backstage. Att få vara 

backstage är viktigt för individen, menar Goffman. Detta är nödvändigt för att kunna fun-

gera frontstage.  

 

Goffman tar också upp begreppet fasad. Med det menar han de synliga tillbehör som per-

sonen använder sig av för att kunna spegla sin roll vid sina scenframträdanden.16 Goffman 

delar in begreppet fasad i inramning, personlig fasad och kollektiv representation. 

Inramningen inbegriper personliga ägodelar såsom möbler och egendom.17 Den personliga 

fasaden däremot, är den intima delen av individen, det som Goffman menar skall höra 

samman med personen var hon än befinner sig. Det kan vara kön, ålder, klädstil, frisyr, 

humör, gester och talmönster.18 Den personliga fasaden kan delas upp i uppträdande och 

manér. Uppträdande menar Goffman är den del av fasaden som fungerar vid just den tid-

punkt mötet sker, och ger sken av individens sociala status. Manér däremot, fungerar likt 

uppträdandet, vid den aktuella tidpunkten, men visar individens valda roll. Goffman ger här 

exempel på olika manér:19 

 
 Ett överlägset, aggressivt manér kan således antyda att denna agerande räknar med att 

bli den som tar initiativet till den verbala interaktionen och styra dess förlopp. Ett sakt-

modigt, undfallande manér ger intryck av att den agerande är inställd på att låta sig le-

das av andra eller åtminstone att han kan förmås till det.20 

 

                                                
15 Goffman, 1995, Jaget och maskerna, s. 28 
16  Ibid, 1995, s. 28 
17 Ibid, 1995, s 28-29 
18 Ibid, 1995, s. 30 
19 Ibid, 1995, s. 30-31 
20 Ibid, 1995, s. 30-31 
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En person på ett internat som inte har lätt för att ta för sig i gemenskapen har kanske ett 

undfallande manér vilket kan leda till en eventuell oönskad ensamhet. 

 

Kollektiv representation innebär förväntningar om vilket drama eller vilken handling som 

framträdandet kommer att ha. Fasaderna kan lätt bli institutionaliserade eftersom det redan 

finns färdiga utspel för vissa scener. Det är viktigt att poängtera att en fasad inte skapas, 

utan det är individen som väljer den. Detta för att individen hela tiden försöker visa en 

idealiserad bild av sig själv och dölja negativa aspekter såsom misslyckanden, misstag, un-

derlägsenhet, oduglighet etc.21  

 

1.5 Gemeinschaft och Gesellschaft 

Den andra valda teorin är den om Gemeinschaft och Gesellschaft. Begreppen introducera-

des av Ferdinand Tönnies (1855-1936) och har kommit att användas mycket inom human- 

och samhällsvetenskap. Dessa begrepp kan inte översättas till svenska eftersom de i svens-

ka språket får många betydelser. Därför används de tyska begreppen i denna studie.22 

 

Begreppet Gemeinschaft innebär en naturlig gemenskap som bygger på ömsesidig kärlek 

och vänskap. Gemeinschaft är exempelvis ett livslångt kärleksförbund mellan äkta makar, 

som lever i en egendomsgemenskap.23 Dock måste det poängteras att Tönnies begrepp in-

troducerades 1887 och det var en tid då skilsmässor inte var lika vanliga som idag.  

 

Gemeinschaft kan också vara ett kompisgäng eller ett religiöst samfund. Johan Asplund 

skriveri sin bok Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft: 
 

Ett Gemeinschaft är ingen enkel och ursprunglig social relation. Gemenskapen är istället 

en komplex och inlärd social relation, bemängd med beräkningar och kalkyler, konflikter 

och rent av våld.24 

 

                                                
21 Goffman, 1995, Jaget och maskerna, s. 33 
22 Asplund, 1991, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, s. 7 
23 Ibid, 1991, s. 63 
24 Ibid, 1991, s. 20 
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Tönnies menar att ett Gemeinschaft alltid innehåller konflikter, dessa är ofrånkomliga. 

Vänskap och fiendskap står sida vid sida i ett Gemeinschaft.25 Gemeinschaft kan ses som 

vitalare och kraftfullare och uppfattas som någonting som lever. Slutligen kan sägas att 

Gemeinschaft är den naturliga samlevnaden.26 

 

Gesellschaft är däremot en allians av människor som umgås för att uppnå ett gemensamt 

mål. Människorna i denna allians drar nytta av varandra som lönsamma individer. Ett ex-

empel på ett Gesellschaft kan vara ett företag med anställda.27 Gesellschaft är en konstgjord 

samlevnad skapad av människan. 28  

 

På ett internat måste det råda en vänskap för att elever och personal ska trivas. Samtidigt 

måste internatskolan fungera som en skola där inte bara vänskapligt umgänge förekommer 

utan även arbete:  

 
Gemeinschaft måste kunna råda mellan inbördes obesläktade personer och familjen mås-

te, omvänt, kunna vara organiserad som ett Gesellschaft.29 

 

Detta citat kan förklara internatets två stöttepelare, Gemeinschaft och Gesellschaft. För att 

internatet skall fungera måste båda dessa existera.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Internatskolorna är ett tämligen outforskat område. Det finns dock en del skönlitterärt som 

berör internatskolevärlden. Eftersom studien handlar om ensamhet och gemenskap kommer 

det därför att finnas en del böcker i forskningsläget som behandlar dessa områden. 

 

Skolverkets rapport från 2001, Hemma och borta är en utredning tillsatt av regeringen, där 

Skolverket skulle utvärdera utlandssvenska elevers skolgång vid landets internatskolor. Re-

                                                
25 Asplund, 1991, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, s. 71 
26 Ibid, 1991, s. 64 
27 Ibid, 1991, s. 8 
28 Ibid, 1991, 64 
29 Ibid, 1991, s. 66 
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geringen ville kartlägga elevernas utveckling under åren 1997-2001, för att få en samlad 

bild av elevernas situation. Det var frivilligt att anmäla intresse att deltaga, vilket 17 elever 

gjorde. Enbart tre killar ställde dock upp i studien, vilket Skolverket tror beror på att tjejer 

har större intresse av att berätta om sig själva. Studien var en kvalitativ analys som genom-

fördes genom brevväxling. De deltagande eleverna brevväxlade under tre år med två fors-

kare. Eleverna läste vid Grennaskolan, Sigtunaskolan och Lundsbergs skola, de tre inter-

natskolorna i Sverige som har riksintag. Skolverkets slutsats är att man på riksinternatsko-

lorna i Sverige har en beredskap och den kompetens som krävs för att ta emot utlands-

svenska elever. Studien visar också att föräldrar till eleverna upplever att riksinternatsko-

lorna har en bra utbildning och är ett tryggt boende. Undersökningen visade också att Sve-

riges riksinternatskolor genomgår en förändringsprocess där nya visioner om kunskap och 

lärande får allt större utrymme. Eleverna på internatskolorna måste också anpassa sig efter 

skolans regler och rutiner i större utsträckning än elever på en vanlig skola. Vidare konsta-

teras det att en elev på en vanlig skola har olika roller, exempelvis rollen i hemmet, i fot-

bollslaget, i klassrummet etc. Denna rollkonstruktion är mindre tydlig hos en internatelev, 

eftersom eleverna bor, lever och i hög grad ägnar sig åt fritidsintressen tillsammans.30  

 

Skolverkets rapport Skola för Vagabonder (2001) är en delstudie som ingår i rapporten 

Hemma och borta (2001) där brevväxlingen under tre år mellan elev och två forskare be-

skrivs och analyseras. Syftet med brevstudien var att forskarna skulle få en fördjupad kun-

skap om utlandssvenska elever i en svensk gymnasieskola. Studien går mer in på eleverna 

och är en närmare beskrivning av ungdomarna samt deras syn på att ha föräldrar i ett annat 

land. Sammanfattningsvis ges en bild av rörliga liv, med upprepade förflyttningar. Studien 

visar också att många elever valde internat för att stärka de svenska banden och för att det 

är ett tryggt boende samt en familjetradition. Studien visar också att vännerna och familjen 

på internatet fungerar som en ”surrogatfamilj”.31  

 

Bortgångna socionomen och RFSU-förbundssekreteraren Maj Fant och professor vid 

Chalmers Tekniska Högskolan, Johannes Olivegren, har skrivit boken Ensamliv (1984). 

                                                
30 Skolverket, 2001, ”Hemma och borta” s. 11-13 
31 Skolverket, 2001, Skola för vagabonder och bofasta, s. 36-37 
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Boken belyser ensamhetens olika ansikten, såsom fysisk och psykisk ensamhet. Författarna 

menar att kvinnor och män upplever ensamhet på olika sätt. Behovet av gemenskap är olika 

från person till person och även för samma individ över tid.32 I boken konstaterar man att 

ensamhet föds ur och får näring från känslan av maktlöshet, handlingsförlamning, rädsla 

och otrygghet. Författarna kommer fram till att genom egen handling eller oförutsedda 

händelser kan individen eliminera sin upplevda ensamhet. De handlingar som uppfattas 

som självklara för den välmående individen som ej upplever ensamhet, såsom att deltaga i 

en gemensam idrottsaktivitet, kan ses som en icke valbar utväg för den ensamme.33 Förfat-

tarna resonerar också kring att individer i sällsynta miljöer kan välja mellan att ingå eller 

avskilja sig från en gemenskap, vilket är intressant för föreliggande studie, där eleverna bor 

och lever tillsammans.  

 

Studien The Hothouse Society (1968) är skriven av Royston Lambert, före detta sociologi- 

och historielärare på Oxford University. Den undersöker internatelevers känslor och åsikter 

om olika ämnen såsom makten lärare och husföräldrar har på ett internat, kärleksförhållan-

den, elevvärlden på internatet etc. I studien får eleverna komma till tals genom citat. I varje 

kapitel sammanfattar författaren temat och elevernas svar. 

 

Sociologen Peter Waaras doktorsavhandling Ungdom i Gränsland (1996) är en studie av 

hur ungdomar påverkas av sin boendemiljö. Waara har studerat elever i en avgångsklass på 

ett gymnasium i Haparanda. De lever på gränsen mellan glesbygd och storstad, vilket Waa-

ra benämner som ett gränsland. Waara skriver att ungdomar i dagens samhälle skapar ett 

accepterat beteendemönster genom uppfostran och egna erfarenheter. Han konstaterar att 

många ungdomar i det lilla samhället Tornedalen anser att deras sociala nätverk utgörs 

främst av familj- och släktförhållanden. Den känsla av samhörighet som skapas av det soci-

ala nätverket ger en trygghet. Dessa ungdomar tyckte att om den sociala kontrollen blev för 

stor, upplevdes den som negativ, eftersom de inte kunde uppnå en i vissa fall önskad ano-

nymitet.34 Detta är intressant för föreliggande studie eftersom eleverna vid internatskolor 

tidigt rycks bort från hemmet och sätts i en ny boendemiljö, som på många sätt skiljer sig 

                                                
32 Fant, Olivegren, 1984, Ensamliv, s. 179 
33 Ibid, 1984, s. 201-202 
34 Waara, 1996, Ungdom i Gränsland, s. 127 
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från den gamla. Även ungdomarnas utsatthet när de lever på ett internat, där de aldrig är 

anonyma, går att koppla till Waaras studie. Ovan nämnda gränsland kan kopplas till ett in-

ternatboende, där eleverna i viss grad ”isoleras” från samhället. Många blivande internat-

elever byter miljö från ett större gruppsamhälle till ett mindre, vilket kan vara omtumlande 

för individen. 

 

Magisteruppsatsen i sociologi Roller och Sociala Identiteter - En undersökning av ungdo-

mars syn på roller (2003), är en studie gjord av Elin Johansson. Studien belyser 10 ungdo-

mar mellan 16 och 25 års syn på roller och hur de antar och utövar dem. Magisteruppsatsen 

utgår bland annat från Goffmans dramaturgiska perspektiv. Hon kommer fram till att det 

alltid finns roller hos dessa ungdomar beroende på att de alltid sätts i förhållande till andra. 

Roller definierar vilken tillhörighet man har och identitet man har. Man lär känna sina rol-

ler utifrån de förebilder man har. Denna uppsats är intressant för denna studie eftersom den 

utgår från samma teori som föreliggande studie, det vill säga Goffmans teori om dramatur-

giska perspektiv. Vår studie studerar också elevers specifika roller. 

 

Jessica Svenssons C-uppsats Några gymnasielevers tankar om att växa upp och flytta hem-

ifrån – En kvalitativ studie om internatboende och vuxenblivande. Behandlar elevers vux-

enblivande på en internatskola i Sverige. Studien bygger på sex intervjuer med elever över 

18 år. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för ungdomars liv och vuxen-

blivande. C-uppsatsen utgår från Eriksons teori om de psykosociala stadierna och studien 

rör sig inom det psykologiska fältet. Uppsatsen visar att eleverna på internatet tränas inför 

vuxenlivet. Elevernas sociala och mentala förmågor stärks av tiden på internatet. Författa-

ren konstaterar också att eftersom husföräldrarna tar en stor del av ansvaret, utvecklar inte 

eleverna sina praktiska förmågor.     

 

1.7 Didaktisk implikation  
 
Som blivande lärare är det intressant för oss att få en inblick i hur internatelever lever och 

hur de mår av att bo och gå i skola på samma ställe. Det är viktigt för oss inför vår framtida 

profession att studera gemenskap och ensamhet bland ungdomar. Man behöver få en in-
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blick för att kunna främja gemenskapen och framförallt förhindra utanförskap och den ofri-

villiga ensamheten. Det är bra att vara medveten om att det existerar olika roller i en grupp 

människor och dessutom är det nyttigt att kunna uttyda dem. 

 

2. Bakgrund till internatskolorna 
I följande kapitel kommer en kort historik om internatskolor. Denna följs av en kortare pre-

sentation av de studerade internatskolorna. Detta för att läsaren ska få en klar bild av de 

skolor som studerats. 

  

2.1 Historik 

Internatskolor kan man spåra tillbaka till antiken. Under medeltiden inrättades ett flertal 

klosterskolor som internatskolor i Europa. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet ökade kraven på utbildningsmöjligheter. Därför kom ett flertal internatskolor att inrät-

tas i Sverige. Allteftersom grundskolor och gymnasieskolor inrättades bidrog detta till att 

flera internatskolor fick lägga ner sin verksamhet.35 I dag väljer allt fler svenska föräldrar 

att låta sina barn gå på internat i Sverige. Denna ökning kan antas bero på att allt fler före-

tag läggs utomlands. På de stora internatskolorna i Sverige räknar man med 5- 10 procent 

fler elever framöver.36 

 

2.2 Internatskola A 

Internatskola A som grundades 1963, ligger i Sverige belägen vid en stor sjö, i en liten 

småstad. Elevhem och samtliga skollokaler ligger mitt i centrum. Skolan är sedan 1970 en 

av de tre internatskolorna i Sverige som har riksintag. På skolan går 285 elever, varav 117 

elever bor på internatet. Cirka 65 stycken av eleverna är utlandssvenska. För utländska ele-

                                                
35 Nationalencyklopedin  
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212591&i_word=internatskola 070514 
36 Örn, Gunnar, 2004, ”Internt för överklassen – och internat för alla” i Dagens Industri, s. 18 



  

 15 

ver är internatavgiften 230 000 kronor per år, för hemmasvenska elever är den 137 000 

kronor, och för utlandssvenska elever är den 120 000 kronor per år.37 

 

Eleverna bor i enkel- eller dubbelrum på ett elevhem där det finns både husmor och husfar. 

Husmor och husfar finns tillgängliga hela dygnet förutom de timmar eleverna är i skolan. 

Manliga och kvinnliga elever bor separat från varandra på olika elevhem.38  

 

2.3 Internatskola B 

Internatskola B grundades 1932 och är en kristen friskola, som drivs av ett kristet samfund. 

Skolan är belägen idylliskt på landsbygden vid en sjö. Internatet består av en stor herrgård 

och två flyglar, där eleverna bor uppdelat manliga och kvinnliga elever. Husmor eller hus-

far bor på herrgården och finns tillgänglig hela dygnet förutom de timmar eleverna är i sko-

lan.39   

 

För närvarande går ungefär 320 elever på skolan och 50 av dem bor på internatet. Grund-

avgiften för att bo på internatet är 54 000 kronor per år, dock kan det vara billigare för de 

elever som tillhör samfundet. Internatet finansieras av samfundet och av internatavgiften.40 

 

                                                
37 Informationsblad från internatskola A 
38 Informationsblad från internatskola A 
39 Informationsblad, internatskola B 
40 Informationsblad, internatskola B 
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3. Resultat och Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera, tolka samt analysera de intervjuer som har gjorts. 

Dessa kommer att analyseras utifrån de valda teorierna, Goffmans Dramaturgiska per-

spektiv och Gemeinschaft och Gesellschaft. Vi kommer även att relatera till annan relevant 

litteratur. 

 

3.1 Bidragande orsaker till att elever väljer att gå på internat 

Varför väljer ungdomar att bli internatelever? Är det föräldrarnas eller ungdomarnas egna 

beslut? Vad tänker eleverna om deras kommande vistelse på internatskolan? De flesta 

elever som ska börja på internat har en föreställning om hur skolan kommer att vara. Des-

sa föreställningar är olika. Skolverkets studie visar att vissa elever hade en föreställning 

att internatlivet skapar vänner för livet, andra tror att det innebär en hårt regelstyrd värld 

som inkluderar eventuell mobbing. Bilden kan byggas av vänner och släktingars erfaren-

heter, men också av massmedia och film. 41 Sara bekräftar här en vanlig föreställning 

människor har när det gäller internat: 
 

Min mamma gick på internat och min morfar också. Jag kommer från /stad/ och där är 

inte skolorna allt för bra. Alltså det är så mycket problem där och så, så då tyckte mina 

föräldrar att jag skulle ha en skön uppväxt, eller var man ska säga. Ingen bråkig stad och 

jobbiga klasser…Men jag var lite tveksam för jag trodde det skulle vara snobbigt på sko-

lan, men det är det ju absolut inte här. (Sara, internatskola A) 

 

Skolverkets studie om utlandssvenska studenter på internat i Sverige bekräftar också denna 

bild av att det skulle vara ”snobbigt” på internat. Skolverket skriver att detta har förmedlats 

av massmedia.42 Även i England tycks denna föreställning finnas, i Royston Lamberts stu-

die The Hothouse Society nämns en kille som också var rädd för att hans blivande inter-

natskola skulle vara ”snobbig”.43  

                                                
41 Skolverket, 2001, Skola för vagabonder och bofasta, s.30 
42 Ibid,, 2001, s.30 
43 Lambert, 1974, The Hothouse Society, s. 64 (Fri översättning från engelska) 
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För många av de intervjuade var internatskola A relativt okänd innan de började där, men 

vissa elever hade hittat den på Internet. Internatskola A är belägen idylliskt i en liten små-

stad. Detta faktum bidrog till att vissa av de intervjuades föräldrar rekommenderar sina 

barn att välja denna internatskola. 
 

Eftersom internatskola A är ett riksinternat finns det en hel del elever där som har föräldrar 

som arbetar utomlands. Dessa elever ville ha en svensk, bra gymnasieutbildning och fann 

då att internatskola A motsvarade deras förväntningar. På internatskola A talar skolchefen 

om en av anledningarna till att utlandssvenska ungdomar väljer att gå på internat i Sverige:  

 
Man väljer till en kulturbakgrund, jag menar, om man är blond, och heter Johansson och inte 

pratar ett ord svenska. Det händer, vi har haft flera sådana ungdomar. (Skolchef, internatsko-

la A) 

 

Skolverkets rapport från 2001 visar, som skolchef på internatskola A säger, att den vanli-

gaste orsaken till att föräldrar till utlandssvenska barn väljer att deras barn ska läsa på in-

ternat i Sverige, är att de vill att ungdomarna ska lära känna landet.44 Martin från /land/ på 

internatskola A sa följande: 

 
Jag trivdes inte så mycket i /land/, de var ganska svårt och sånt…Min mamma är svensk 

och vi var i Sverige på sommaren och jag tänkte ’oh, varför inte stanna här istället för att 

åka hem?’ (Martin, internatskola A) 

 

I citatet kan man se att en av anledningarna till att Martin valde Sverige som land berodde 

på att hans mamma ursprungligen kommer från Sverige. Personalen på internatskola A me-

nade också att flera elever ”omplaceras” till internatet beroende på problem av olika slag, 

såsom behov av miljöombyte, anorexi, mobbing och dålig kamratkrets. Dessa studenter 

tillhörde inte de utvalda intervjueleverna. 

 

                                                
44 Skolverket, 2001, ”Hemma och borta”, s.39 
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På frågan om det var deras eller föräldrarnas val att de började på internatskolan, svarade 

alla utom en av intervjupersonerna på internatskola A att det var deras val, och inte föräld-

rarnas. Personen som var tveksam ansåg ändå att hon självklart ville, men var orolig för att 

det skulle vara ”snobbigt”. Likaså på internatskola B menade alla förutom en person att det 

var deras val. Den personen var osäker på om det var hon som valde eller hennes föräldrar. 

Dock var det flera av eleverna som hade gjort valet själva, men det var deras föräldrars för-

slag från början. 

 

Royston Lamberts studie The Hothouse Society ger en inblick i engelska internatvärlden på 

1960-talet. Han konstaterar där att många olika faktorer spelade in när det gäller varför ele-

verna valde internat. Lambert menade att vissa elever själva valde att gå på internat, för 

andra fanns det inget alternativ och för vissa var det bestämt sedan födelsen. Nästan alla 

eleverna ansåg att de hade något att vinna på upplevelsen.45 

 

Till skillnad från internatskola A, så var anledningen till att många elever valde internatsko-

la B, att bibehålla den kristna livssyn man har i familjen. Föräldrarna och samfundet vill att 

barnen ska bo på detta internat för att bibehålla sin kristna livssyn.  
 

En stor grupp tillhör vårt samfund... Men som sagt…väljer att ha sitt barn på en skola 

med samma kristna bakgrund som en själv. (Sten, husfar, internatskola B) 

 

Många av eleverna på internatskola B har under flera lov varit på sommarläger i samfun-

dets regi. De har där upplevt en gemenskap med likasinnade ungdomar. Många av ungdo-

marna väljer att fortsätta denna gemenskap genom att välja internatskola B. Under intervju-

erna tog många av eleverna upp att deras föräldrar och andra släktingar hade gått på inter-

natskola B och att de själva därför alltid haft ett positivt intryck av internatet. En annan or-

sak till att elever börjar på internatskola kan vara att de anser att det är en ett bra avstamp 

mellan familjeboendet och ensamboendet. David beskriver detta: 

 
Jo…för det första, just för att jag tyckte det verkade spännande. Dels så är det en väl-

digt bra mellanlänk från att flytta hemifrån. Mellan att bo hemma och flytta hemifrån. 

                                                
45 Lambert, 1974, The Hothouse Society, s. 59 
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Det är inte ett så jättestort hopp som att man helt plötsligt ska både städa, diska och 

tvätta kläder allt alltihop själv. Utan vad man gör här det är; tvätta kläder det gör man 

och så städar eller lagar mat eller diskar, det är liksom hälften av allt arbete. Äh…och 

så utvecklas man bättre, man blir mera, hur ska jag säga, man blir självständig, man 

klarar sig bättre och ja…med sina kompisar så lär man känna sig själv på ett annat 

sätt också. (David, internatskola B) 

 

Att många ungdomar väljer att gå i föräldrars eller syskons fotspår kan likna det Peter Waa-

ra beskriver i sin studie Ungdom i Gränsland. Waaras undersökning av ungdomars flytt 

från hemmet visade att syskonrelationer har stor betydelse. De som ville flytta och lämna 

hemkommunen hade i stor utsträckning syskon som hade varit vägbrytare. Dessa syskon 

hade i de flesta fall lyft flytten till något positivt och därför ville ungdomarna flytta till 

samma ort som sina syskon. Waara konstaterar att det är till synes enklare för yngre syskon 

att flytta ifall någon äldre i familjen redan har gjort det.46 

 

Att släktingar har plöjt vägen kan också innebära problem. En elev på internatskola B upp-

levde att hon hade stor press på sig hemifrån när hon skulle välja skola, detta beroende på 

att hennes nära släktingar hade gått på den internatskolan. Dock ansåg hon att det i slutän-

dan var hennes val: 

 
Jag ville gå på internatskola B för att det är bra här och sedan har mina föräldrar 

gått här, sedan ville jag gå på en kristen skola också. Det kändes lite grann som 

dem har gått här, då måste jag också uppleva det liksom…Alltså jag tror att jag 

alltid har tagit för givet att jag ska börja på internatskola B jag också…kanske var 

jag snäll och gjorde som mina föräldrar ville. De tvingade mig inte, det var inte 

så, men man märkte på dem att de var positiva till det. (Lisa, internatskola B) 

 

Denna orsak som Lisa redogör för är en vanlig orsak och kan bekräftas i Royston Lamberts 

studie där många av de engelska eleverna valde internat av anledningen att släkten sedan 

urminnes tider har gått på samma internatskola.47 

 

                                                
46 Waara, 1996, Ungdom i gränsland, s.105 
47 Lambert, 1974, The Hothouse Society, s. 62 
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3.2 Internatelevers relation till föräldrarna  

Relationen mellan elever och deras föräldrar är viktig att ta upp i denna studie, eftersom en 

dålig relation kan leda till att eleven inte mår bra och därför kan känna sig ensam. Persona-

len på internatskola A trodde att de flesta eleverna hade bra relation till sina föräldrar. Hus-

far poängterade dock att eleverna under sin tid på internatet genomgår en separationspro-

cess från föräldrarna. Han menade att processen märks tydligt eftersom han inte kan undgå 

att höra när eleverna bråkar med sina föräldrar över telefon på internatet. Skolchefen där-

emot, menade att barnens relation till deras föräldrar blev blir bättre när de kommer till in-

ternatet:  

 
Min generella erfarenhet av det är att det oftast blir mycket bättre när de kommer 

hit. För i ungdomsliv och i föräldraliv är det ju en rad konfliktsituationer som man 

kommer ifrån, vardagskonflikter, kommer man ifrån. (Skolchef, internatskoala A) 

 

Utifrån skolchefens citat kan man uttyda en viss antydan till att barnen får det bättre ifall de 

lämnar den gemenskap som de har inom familjen, eftersom tonårstiden kan upplevas som 

en jobbig period för ungdomar och föräldrar. Denna gemenskap kan ses som ett Gemein-

schaft. Vissa familjerelationer kan bli tärande under ungdomsperioden. Detta menar skol-

chefen kan undvikas genom att ungdomarna flyttar till en internatskola och får ett nytt Ge-

meinschaft där föräldrar och barn inte har så stort inflytande över varandra. Ungdomarna 

utvecklar en vuxen och självständig roll på internatet, så när de kommer hem på loven har 

de lättare att umgås med sina föräldrar. 

 

Eleverna på internatskola A bekräftade att deras relation till föräldrarna hade blivit bättre 

även fast de generellt inte hördes eller sågs så ofta. Många av eleverna trodde att deras rela-

tion hade förbättrats eftersom de hade flyttat hemifrån. Innan flytten till internatet fanns det 

små konflikter som störde. Exempelvis sa Sara följande: 
 

Relationen har nog blivit bättre faktiskt. När man bodde hemma, så störde man sig på att 

man måste vara hemma vissa tider, och det var jätteirriterande, men här är det inte mina 

föräldrar som säger det, här är det andra.  (Sara, internatskola A)  
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På internatskola B ansåg personalen att barnen hade en bra relation till sina föräldrar. Hus-

föräldrarna berättade att vissa föräldrar till och med ansåg att deras barn ringde dem för lite. 

Tove beskriver nedan telefonkontakten med sina föräldrar:  
 

Jag brukar prata i telefon, men det händer inte så jätteofta heller. Det är synd…man tappar 

kanske lite kontakten. (Tove, internatskola B) 

 

För övrigt tyckte resterande intervjupersoner att de hade bra kontakt med sina föräldrar. 

 

3.3 Vilka regler ska följas på internatskolorna? 

Att internateleverna ska följa regler kan leda till att eleverna inte vill följa dem och därmed 

sluter upp sig i en grupp mot personal på internatskolan. En sådan grupp bildar ett ”vi” mot 

”dem”, vilket kan innebära en sorts gemenskap bland eleverna. 

 

På internatskolorna menade personalen att de måste finnas regler för att alla ska kunna bo 

tillsammans. Eleverna på internatet måste anpassa sig till att bo kollektivt eftersom de inte 

längre bor hemma hos sina föräldrar. Det finns regler rörande uppträdande, klädsel, tider, 

droger etc. Några av internatskola A: s regler följer nedan: 

 

- Uppträda på ett positivt sätt och visa hänsyn till andra 

- Bidra till allas trivsel på elevhemmet 

- Respektera andra elevers behov av integritet och studiero på elevhemmet 

-  Hälsa på alla besökare 

- Delta i de aktiviteter som anordnas på elevhemmet 

- Eleverna får inte medföra eller förtära alkohol, droger eller tobak  

- Eleverna måste vara på sina rum klockan 22.00 på vardagar och klockan 24.00 på 

helger 

- Elever med olika kön får inte sova i varandras rum utan husföräldrarnas tillstånd på 

helger, och aldrig på veckodagar48 

                                                
48 Informationsblad från internatskola A 
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På internatskola B har man samlat reglerna i ett häfte som man kallar för Internatskolans 

ABC.  

 

Internatskola B:s regler: 

- Eleverna får inte bruka alkohol eller droger, detta gäller även när de lämnar interna-

tet 

- Eleverna ska hjälpa till med praktiska arbetsuppgifter såsom diskning, städning och 

tvättning 

- Eleverna får aldrig använda brandstegar eller klättra på tak 

- Eleverna med olika kön får inte vara på varandras rum utan tillåtelse från husföräld-

rar 

- Eleverna måste alltid diskutera sitt film- och musikval med husföräldrar 

- Eleverna får inte sova över i varandras rum 

- Eleverna måste vara på sina rum klockan 23.00 på vardagar och 24.00 på helger. 

- Eleverna måste klä sig vårdat och hålla rent på sina rum49 

 

Reglerna kan upplevas som strikta och det är inte känt om de är rangordnade efter hur vik-

tiga de är. Utifrån reglerna kan man utläsa något om skolans karaktär och vad som priorite-

ras där. Det kan dock konstateras att reglerna inte följdes till fullo, då vi fick berättat för oss 

att det faktiskt förekom att manliga elever bland annat klättrade i brandstegarna när de skul-

le busa med tjejerna. 

 

Eleverna på internatskola A och B får inte bruka alkohol eller droger. På båda skolorna är 

det nolltolerans vad det gäller narkotika. På internatskola A sa eleverna att om de vill 

dricka kan de skriva ut sig en helg. I och med att de skriver ut sig så ansvarar inte inter-

natskolan för dem längre, utan eleverna blir föräldrarnas ansvar. På internatskola B där-

emot, förbjuder religionen alkohol. Detta kan vara en anledning till varför eleverna inte re-

flekterade över det i intervjuerna. På internatskola A kunde regeln däremot bidra till att 

                                                
49 Informationsblad från internatskola B 
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eleverna gick ut på den lokala krogen och drack alkohol i smyg. Eleverna ansåg själva att 

om man skötte det snyggt och kom hem någorlunda nykter, så var det ingen fara. 

   

Eleverna på internatskola B är tvungna att utföra det de kallar obligatoriskt arbete, vilket 

innebär bland annat städning av internatlokaler. De måste också städa sina egna rum och 

sköta sin tvätt. Detta till skillnad från internatskola A, där eleverna endast är tvungna att 

städa sina rum en gång i veckan och tvätta sin egen tvätt. Anledningen till denna skillnad är 

av ekonomiska skäl, eftersom det kostar mindre att gå på internatskola B.  

 

Överlag har eleverna på internatskola B lite fritid. Dagen blir inrutad i skola, obligatoriskt 

arbete, sport- och religiösa aktiviteter. Nästan alla intervjuade elever klagade på det obliga-

toriska arbetet och ansåg att det tog för mycket av deras fritid, då de dessutom hade mycket 

läxor.  

 
Vi har argumenterat mycket om det här med obligatoriska arbeten. Vi kan förstå om man 

ska städa sina hem, men skola och sånt. Vi ska ju städa skola också. Det är folk som har 

korridor och sånt…jag och några andra städar gympasalen. (Ola, internatskola B) 

 

På internatskola A däremot, ansåg eleverna att de hade mycket fritid under det sista gymna-

sieåret, då de gjorde vad de ville när de inte hade skola.  

 

Reglerna och skolans organisation av skolvardagen sätter upp olika förutsättningar för den 

sociala gemenskapen. Den gemenskap som existerar på internatskola B bygger mycket på 

organiserad samvaro, därför att eleverna oftast umgås under schemalagda aktiviteter. Ge-

menskapen på internatskola A kan bygga på en samvaro där eleverna, i större utsträckning, 

själva väljer när de vill umgås.   

 

Internatskola A har till skillnad från internatskola B, skoluniform som används vid vissa 

tillfällen. Dock måste eleverna på internatskola B klä sig vårdat, vilket innebär att de inte 

får ha på sig trasiga kläder, eller urringade tröjor. 
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På internatskola B får eleverna inte umgås med elever av det andra könet på rummen med 

stängd dörr, utan husföräldrars tillåtelse. Detta kan visa att internatskola B endast ser på sex 

ur ett heterosexuellt perspektiv. Detta kan ha sin förankring i religionen. I Fanny Amb-

jörnssons avhandling I en klass för sig nämner hon Gayle Rubin, som skrivit artikeln Thin-

king Sex. Rubin menar att olika sorters heterosexualitet i sig har olika status, när det gäller 

moral. Alltså finns det mer eller mindre accepterade former av heterosexualitet. Åsikten att 

man ska leva i ett monogamt förhållande kan förankras i vad Gayle fortsättningsvis skriver: 
 

Mest positivt sanktionerade…är de sexuella beteenden som rör sig inom hemmet, i frivil-

lig, icke-kommersiell, monogam tvåsamhet, mellan två personer av motsatt kön, ur sam-

ma generation, utan sexuella  >>hjälpredskap<< och i syfte att avla barn.50 

  

Eleverna på internatskola B ska också alltid diskutera sina film- och musikval med husför-

äldrarna, det får inte vara film eller musik som innehåller för mycket våld eller sex. Dessa 

regler finns på grund av religionen, som ligger till grund för internatets verksamhet. På in-

ternatskola A får eleverna umgås hursomhelst, men får inte sova över hos varandra utan 

tillåtelse, vilket de inte heller får på internatskola B. Rektorn på internatskola B ger en för-

klaring till denna regel: 

 
Vi vill att de ska lära först känna att man, det är det som vi upplever oftast. Man gör saker 

mot sin vilja egentligen, som man ångrar efteråt och det är väl det man kommit fram till 

genom forskningen, det blir sådant tryck på ungdomar. Att man måste ställa upp att man 

måste ha gjort…(Rektor, internatskola B)  

 

Båda skolorna anser att denna regel förhindrar att elever ska råka illa ut eller hamna utanför 

gemenskapen genom exempelvis ryktesspridning, om det sexuella förhållandet skulle leda 

till något som den ena parten inte vill.  

 

                                                
50 Ambjörnsson, 2003, I en klass för sig, s. 14 
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3.4 Gemenskap på internatet 

Vilken sorts gemenskap skapas på ett internat? Är det ett Gemeinschaft vilket kan innebära 

vänner för livet? Eller är det ett Gesellschaft, där de andra internaterna endast kanske ses 

som framtida affärskontakter? Eller är det båda?  

 

Vissa elever som börjar på internat går från sitt ursprungliga Gemeinschaft med gamla 

vänner till ett nytt Gemeinschaft, det vill säga internatet. Det nya Gemeinschaftet ersätter 

till stor del det gamla eftersom eleverna skapar sig en ny värld där de gamla kompisarna 

inte längre har lika stor plats. Husfar beskriver detta fenomen: 
 

På ett internat har du 25 stycken pojkar i samma hus och då fem sådana hus, varav två är 

fulla med flickor, så blir det en egen värld. Ju mer du tränger in i den, ju mer du blir en 

del av den, ju viktigare blir den. Och vad har du när du går ut här som student? Ja, du 

har väl kvar dina kompisar kanske, men det har blivit betydelselösa…eller  i alla fall 

mindre och mindre…det är det här som betyder någonting. (Husfar, internatskola A)  
 

De intervjuade eleverna på internatskola A ansåg att det fanns en bra gemenskap på inter-

natet. Många sa att det berodde på att själva skolan var så liten, vilket ledde till att ”alla 

kände alla”. För att ingå i en gemenskap på ett internat ansåg eleverna att man måste vara 

en social person och därför är man tvungen att vara flexibel för att kunna umgås med alla. 

Detta innebär att man bör vara med på nästan alla aktiviteter som anordnas för att inte 

”missa något”. När man är med på aktiviteterna är man det som Goffman benämner som 

frontstage i sitt scenframträdande eftersom frontstage är när man är synlig och umgås med 

andra i grupp. Som social internatelev är man alltså oftast frontstage.  

 

Om en elev alltid väljer att vara backstage exempelvis på sitt rum, kan denna elev lätt ham-

na utanför gemenskapen eftersom folk inte orkar dra med honom eller henne i längden. Ste-

fan redogör nedan för hans syn på gemenskapen på skolan: 

 
Gemenskapen på skolan är mycket bra, man har ju kontakt, man lär känna folk på ett an-

nat sätt än man skulle göra på en annan skola där man inte bor tillsammans. Så man får 

ju lära känna en helt annan person sedan är det ju unikt på sitt sätt….Man knyter kontak-

ter genom att gå här. Jag kommer nog inte vara i Sverige sedan, jag kommer nog bara 



  

 26 

vara utomlands och plugga och jobba, och jag känner att det här har öppnat många dör-

rar. Åker jag till ett land, så vet jag att jag har någon från skolan som jag är lite halv-

tjenis med. Då kan man ringa och fråga ”Kan jag komma och bo hos dig?” (Stefan, in-

ternatskola A) 

 

Med detta citat menas att gemenskapen beror på en gemensam önskan att bygga ett kon-

taktnät för framtida studier och arbete. Stefans framtida resor världen över underlättas av 

att han kan bo hos människor han träffat på internatet. Dessa behöver inte vara hans när-

maste vänner, utan det räcker att han är lite ”halv-tjenis” med dem. En internatvistelse kan 

genom detta liknas vid ett Gesellschaft, eftersom Stefan alltså kan dra nytta av det kontakt-

nät han byggt upp på internatet. Ett annat exempel på Gesellschaft ges av skolchefen på 

internatskola A: 
 

Vi vet att han är ledsen, hans pappa har tvingat hit honom…och sedan så går en vecka 

till och då får vi påringningar här och då är det från pappan som berättat att det har gått 

så bra då att plötsligt så vände det här efter några veckor, och så fick han hit några 

andra. Han har alltså genererat fyra affärsbekanta barn eller grannar. (Skolchef, inter-

natskola A) 

 

Det här exemplet kan visa att pappan ingår i ett utvecklat Gesellschaft. Det kan vara så att 

han vill att hans son också ska ingå i ett Gesellschaft. För att förverkliga detta, rycker pap-

pan bort barnet från sitt ursprungliga Gemeinschaft och sätter honom i ett påtvingat Gesell-

schaft, det vill säga internatskola A. Killen accepterar detta efter ett tag och skapar sig ett 

nytt Gemeinschaft genom trivsel, men samtidigt stiger han också in i ett Gesellschaft efter-

som han genererar ett kontaktnät.  

 

På internatskola A bär elever och personal, till skillnad från på internatskola B, skoluniform 

vid vissa tillfällen. Detta faktum bidrar till en sorts gemenskap, då individerna som bär uni-

form kan känna igen varandra, men även att de kan bli igenkända som grupp av samhället 

utanför. Enligt Goffmans teori sker det då en slags scanning, vilket innebär att när individer 

möts, bildar de en viss uppfattning om varandra, genom att sammanställa olika karaktäristi-

ka, som klädsel, attityd etc. Eleverna på internatskola A scannas på så sätt in i en viss roll, 
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rollen som internatskoleelev. Uniformen blir det Goffman benämner som inramningen, vil-

ket innebär en ägodel som kopplas ihop med personen. 

 

Eleverna på internatskola B uttryckte också i intervjuerna att de hade en stark gemenskap 

på internatet. De sa som eleverna på internatskola A att det berodde på att skolan var så li-

ten så att ”alla kände alla”. Dock har eleverna på internatskola B även en annan sorts ge-

menskap, nämligen genom tron. Dessutom kände många av eleverna varandra sedan innan, 

bland annat från ungdomsläger. Många av eleverna sa i intervjuerna att gemenskapen stärk-

tes genom deras gemensamma andakter som hölls tre gånger i veckan. De talade också om 

att de fick vänner för livet genom att bo på detta internat.  
 

Jag kommer verkligen sakna det här stället när jag flyttar härifrån, tre år är för kort. 

*Skratt*. Alla säger så…Det är ju ett internat men vilket fall det är en viktig skola och 

jag tycker om att gå här, och jag har fått vänner för livet, vänner med samma tro och 

så. (Tove, internatskola B) 

 

Detta citat belyser ett Gemeinschaft där ungdomarna har en gemenskap som bygger på en 

ömsesidig vänskap och behov av varandra. Ett Gemeinschaft kan skapas genom ett religiöst 

samfund, vilket präglar internatskola B, det bygger även på ett utbyte av vänskap mellan 

individer. På internatskola B är man mån om gemenskapen och anordnar aktiviteter så att 

eleverna ska stanna på helgerna. Rektorn menar att eleverna ska känna att de alla tillsam-

mans bildar en stor familj och att eleverna har ”många syskon”. Detta är något Tönnies 

menar att man i ett Gemeinschaft har: 
 

”I Gemeinschaft är man…”bröder”(eller” systrar”), ehuru inte släkt med varandra…”51 

 

Eftersom skolledningen och personal vill att de som bor på internatet ska vara som en fa-

milj, strävar de efter att skapa ett Gemeinschaft på internatet. Att de anses vara en stor fa-

milj har också betydelse när det gäller det obligatoriska arbetet, det vill säga de olika upp-

gifterna eleverna är tvungna att utföra, såsom städning, hjälp vid läxläsning etc. Husföräld-

rarna poängterar vikten av att alla hjälps åt, då de som sagt vill ses som en familj.  

                                                
51 Asplund, 1991, Essä Gemeinschaft och Gesellschaft, s.66 
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Utifrån Goffmans teori kan man koppla religionen till det som Goffman kallar för personlig 

fasad. Detta är de saker som är intima för individen och det som individen alltid bär med 

sig i sitt scenframträdande, såsom kön, ålder etc. En persons religiösa övertygelse kan ses 

som en personlig fasad. Eftersom internatskola B har en sådan utpräglad religiös grund, kan 

en religiös elev se på en icke religiös elev på ett annat sätt än han eller hon gör på sina jäm-

likar. Det kan bli en sorts gemenskap till den person med samma religion och en annan ge-

menskap till en elev med annan tro. 

 

På internatskola B kan det vara så att vissa föräldrar vill att barnen ska stanna kvar i det 

Gemeinschaft de vuxit upp i, vilket inkluderar tron och de vänner som de har träffat på 

samfundets ungdomsläger genom åren. Om barnen hellre vill gå på en ”vanlig” skola, skul-

le det eventuellt leda till att barnen kommer in i ett nytt Gemeinschaft där de träffar andra 

icke-troende och kanske ändrar sina värderingar. Den ”vanliga” skolan kan också leda till 

att eleven får chansen att skapa sig ett Gesellschaft, om han eller hon önskar det.  

 

3.5 Rykten som påverkar gemenskapen på internatet 

Att eleverna bor så tätt inpå varandra kan bidra till att det uppstår konflikter och ryktes-

spridning. En elev som blir utsatt för detta kan lätt hamna utanför gemenskapen. På grund 

av detta valde vi att ifrågasätta om det existerade ryktesspridning på internatskolorna. De 

manliga eleverna på internatskola A bekräftade att rykten florerade på de kvinnliga elev-

hemmen, och trodde därför att gemenskapen var sämre bland tjejerna än bland killarna. 

Även tjejerna och husmor höll med om detta till viss del, men tjejerna ansåg inte att det på-

verkade dem negativt. En tjej upplevde att det inte fanns ryktesspridning överhuvudtaget, 

exempelvis svarade Rebecka såhär på frågan om det är mycket rykten som går:  

 
Nej…Men det är aldrig så att det är något riktigt hemskt. Bara att gör någon något så vet 

de flesta det på måndag efter helgen. Men det är inte så att det är ryktesspridning och fals-

ka rykten och att folk mår dåligt, det har jag aldrig märkt något av. (Rebecka, internatskola 

A) 
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Husmor på internatskola A menar att tjejer har svårare att lösa konflikterna med varandra, 

hon sa följande om stridigheter mellan elever: 

 
Killar är så bra på sådant, de gör upp själva, pang, men tjejer är värre, det är mycket 

skitprat bakom ryggen, de kan nej. Jag har haft tjejer här också nämligen så jag vet både 

och. Det är mycket lättare med pojkar.( Husmor, internatskola A) 

 

På samma skola har de förtroendeelever, som fungerar som husföräldrarnas ”ögon och 

öron”. Dessa elever ser det som husföräldrarna inte ser till exempel konflikter, mobbing 

etc. Sara som är förtroendeelev på internatskola A, menar att det pågår skitsnack på interna-

tet, speciellt bland tjejer, men det var inget hon trodde var ovanligt. Hon sa följande: 
 

Ja, alltså vi har inte lika bra som killarna. Det är ju inte så konstigt för killar är ju helt 

annorlunda. Det är ju mycket skitsnack och konflikter. Då är det ganska svårt att vara 

förtroendeelev, då måste man ju lösa det och vissa fall så går det inte. Vissa är ju som 

de är. Vissa passar helt enkelt inte att gå på internat. (Sara, internatskola A) 

 

Vår uppfattning är att på internatskola B däremot, existerar inte ryktesspridning i samma 

utsträckning. En elev talade dock lite motsägelsefullt, där hon dementerade att det finns 

mobbing på skolan, medan hon samtidigt menade på att det finns utfrysning av elever. 
 

Det finns ingen mobbing på skolan, eller jag menar det finns ju alltid lite granna. 

Men det är inget som man verkligen ser, det är bara lite smyg-utfrysning kanske iså-

fall. (Frida, internatskola B) 

 

Goffman beskriver i sin teori att en person kan använda sig av tidigare erfarenheter när hon 

ska bilda sig en uppfattning om en annan person. Om personen har dåliga erfarenheter av 

en individ som liknar den hon har framför sig, kan det leda till att hon får en negativ bild av 

den nye personen. Man kan tillämpa detta på interaktionen mellan två internatelever så kan 

det innebära att den ena internateleven kommer att tycka illa om den andre. Med dessa för-

utfattade meningar kan eleven inleda utfrysning, och i värsta fall få med andra i det. Sådana 

här situationer kan leda till mobbing och ryktesspridningar, och en elev som kanske står 



  

 30 

oskyldig i dramat, får utstå detta bara på grund av anledningen att han eller hon liknar nå-

gon som mobbaren anser som dum, elak, lösaktig etc. 

 

3.6 Känner sig eleverna ensamma på internat? 

De flesta intervjuade eleverna på internaten upplevde inte att de var ensamma, de uppfatta-

de generellt inte heller att andra i deras närhet var ensamma. Den upplevda, starka gemen-

skapen på internaten bidrog till att eleverna kände sig skyddade mot ensamheten eftersom 

de alltid hade människor runt sig. De menade dock att det alltid finns de som inte är ”en i 

gänget”. 
 

Det finns ju alltid liksom personer som kommer utanför. Som är olycksfåglar på något 

sätt. Så det har väl varit någon, ja. Men jag vet inte, samtidigt alltså det är inte, eleverna, 

alla är så trevliga här, man försöker ändå få alla att känna sig välkomna. Jag vet inte om 

det är just för att det är här. (Frida, internatskola B). 

 

Det måste poängteras att de elever som skolorna valt ut för intervjuerna dock hade ett stort 

socialt nätverk och var därför inte ensamma. Exempelvis på internatskola A, intervjuades 

både förtroendeelev och elevrådsordförande. Förtroendeeleven väljs av husföräldrarna ef-

tersom han eller hon har ett stort socialt nätverk på internatet och därigenom kan se elever 

som är ensamma.  

 

Begreppet ensamhet har olika ansikten. I boken Ensamliv definierar Maj Fant och Johannes 

Olivegren begreppet som en inre känsla: 
 

Ensamhet är en upplevelse, en känsla, ett sinnestillstånd. En inre företeelse, inte en yttre. 

Det råder inget rakt samband mellan den inre ensamhetsupplevelsen och den yttre omvärl-

den. En ensamboende är inte detsamma som en ensam människa. Den som lever i en stor 

familj eller har ett omfattande sällskapsliv eller en stor mängd mänskliga kontakter i övrigt, 

kan ändå uppleva sig som totalt ensam.52 

  

                                                
52 Fant, Olivegren, 1984, Ensamliv, s. 178 
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Citatet belyser att vissa sociala människor, exempelvis elevrådsordföranden eller förtroen-

deelev, kan leva i en stor gemenskap, men ändå känna sig ensamma ibland. Författarna dis-

kuterar inte i detta citat den fysiska ensamheten som i vissa fall kan vara självvald.  Dock 

menar författarna att män och kvinnor ser på ensamhet på olika sätt.53  Detta vittnade våra 

intervjupersoner om. Tjejerna och killarna på internatskolorna definierade ensamhet olika. 

Killarna i intervjuerna menade att ensamhet kunde vara av positiv art, då man stänger in sig 

på rummet för att få vara ifred en stund. Ensamhet kunde också vara negativ, då bästa 

kompisarna var bortresta och man inte kunde umgås med dem man i första hand ville um-

gås med.  

 
Om jag känner mig ensam? Javisst det är klart. Tja…om alla ens kompisar har åkt nå-

gonstans. Nu då typ, han vars rum jag bor i, han är borta nu och visst man kan umgås 

med varandra också, man kan umgås med alla här, så det är inte jätteofta man känner 

sig ensam. Men ibland. (Ola, internatskola B). 

 

Ensamhet på internaten bland killar upplevs generellt inte så länge man har sina vänner och 

aktiviteter runt sig. Allmänt upplever dessa killar alltså en så kallad fysisk ensamhet. 

 

Tjejerna däremot, pratar om en annan sorts ensamhet som kan benämnas som den psykiska 

ensamheten, vilket innebär att man känner sig ensam inuti. Detta redogör Lisa för i citatet 

nedan: 

 
Ja…visst man har folk omkring sig hela tiden, men det är lätt att man blir bort-

glömd också, svårt att se ifall det är en som saknas. Eller sådär. Och sen så om 

jag stänger in mig på rummet så…(Tystnad)…jag vet inte riktigt…så är det kanske 

inte så många som kommer och knackar på och pratar med en utan man får liksom 

söka upp andra och umgås med andra. (Lisa, internatskola B). 

 

Lisa antyder att de situationer hon känner sig ensam är de då hon blir bortglömd av kompi-

sar. Hon menar också att man som internatelev måste jobba för att vara med i gemenska-

pen. 

                                                
53 Fant, Olivegren, 1984, Ensamliv, s. 179 
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Rektor, skolchef och husföräldrar på båda internatskolorna upplever att ensamhet existerar 

bland eleverna. Husfar redogör här för ett starkt exempel på ensamhet på internat: 
 

 Jag tror det är många som är riktigt ensamma alltså. Du kan bo mitt i den här 

klumpen av 25 pojkar och du kan vara helt ensam ändå, du kan vara så ensam som 

du inte trodde var möjligt alltså…det var en tjej som tog studenten någon gång på 

80-talet och inte ens den dagen kom hennes föräldrar hit och tog emot henne, hon 

var helt ensam den dagen. Hon hade föräldrar, släkt och vänner, men de lämnade 

henne vind för våg. Så visst kan man vara grymt ensam, fast du har kompisar hur 

många som helst. (Husfar, internatskola A) 

 

I intervjuerna valde personalen, framförallt rektor och skolchef, att lägga vikten på de åt-

gärder som vidtas i situationer där elever behöver hjälp. På internatskola B har personalen 

regelbundna möten där man bland annat diskuterar problemet ensamhet.  
 

Om man jämför de båda internaten, så finns det en tendens till att elever på internatskola B 

inte har tid till att känna efter om de är ensamma eller inte. Detta beroende på att dessa ele-

ver inte har så mycket fritid, eftersom deras dagar till stor del är fyllda med skola, obligato-

riska arbetsuppgifter och sport. På internatskola A däremot, har eleverna mycket mer fritid, 

vilket kan vara svårt för elever som inte är så sociala och inte vet vad de ska fördriva tiden 

med. Återigen, måste det poängteras att de elever på internatskola A som blev intervjuade, 

går på ett sådant program där man i årskurs tre har mycket självstudier, vilket kan bidra till 

att vi har denna bild. 

 

Många av eleverna på båda internatskolorna kommenterade i intervjuerna att när det blev 

för mycket socialt umgänge kunde de gå in på sitt rum och stänga dörren. När eleverna har 

stängt dörren till sitt rum är de vad Goffman benämner som backstage. Här behöver de inte 

vara sociala utan kan bara koppla bort sin roll. Stefan beskriver detta fenomen:  

 
Det finns ju de som vill vara ensamma, men om man har dörren öppen så är det någon 

som kommer in. Det är de som stänger in sig. Man lär känna folk ganska snabbt, man vet 
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var man har alla, att om någon är ensamvarg så märks det direkt. (Stefan, internatskola 

A). 

 

I sin teori trycker Goffman på vikten av att vara backstage, alltså ensam. Detta för att indi-

viden ska orka fungera frontstage bland andra människor. Även i Ensamliv poängteras det 

hur viktigt det är att vara ensam ibland. Författarna menar att när man är ensam kan man få 

insikt i olika situationer som man inte skulle kunna ha fått tillsammans med andra. Ensam-

heten bidrar också till möjlighet till enskild reflektion. Författarna menar vidare att tvång 

till social aktivitet i längden kan leda till att individen inte utvecklas på ett framgångsrikt 

sätt. 54 Det diskuteras också hur viktigt det är att finna den egna identiteten och integriteten. 

Författarna beskriver att människan genomgår en identitetsförlust när man flyttar från fa-

miljehemmet till ett ensamboende. Man måste lära sig att hitta sin ensam-identitet, och när 

detta är gjort är det angeläget för individen att behålla den. Dessutom blir integriteten mer 

betydelsefull än innan.55 Dessa internatelever kanske inte genomgår denna identitetsförlust 

på samma sätt som någon som flyttar till ett eget boende. Detta eftersom de inte flyttar till 

ett ensamboende, utan snarare till ett kollektivt boende med överinsyn av husföräldrar.  

3.7 Hemlängtan på internatet 

En internatelev som har hemlängtan kan också känna sig ensam. Därför är det viktigt att ta 

upp hur eleverna förhåller sig till denna aspekt. 

 

De intervjuade killarna på de båda internatskolorna sa att de inte längtade hem. Undantagen 

var när de vill ”fly” hem till ledigheten när det blev mycket i skolan. Tilläggas bör att de 

manliga eleverna på internatskolorna, inte var lika verbala som de kvinnliga och därför 

kanske hade svårare att sätta ord på detta. 

 

Tjejerna på internatskola A pratade om en annan sorts ”flykt”. De kunde längta hem när de 

hade bråkat med någon, mycket för att undgå den personen. I statens offentliga undersök-

ning 2001:55 står det att konflikter mellan personer kan leda till stress, vilket kan medföra 

                                                
54 Fant, Olivegren, 1984, Ensamliv, s. 179 
55 Ibid, 1984, s. 65 
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att personen mår dåligt.56 Detta visar varför tjejerna i dessa situationer vill åka hem, efter-

som om de stannar, så mår de sämre.  

 

I Shirley Fisher’s bok Homesickness, Cognition and Health diskuteras det att hemlängtan 

är en tydlig stressreaktion som sker i samband med en specifik händelse. Hon menar till 

och med att hemlängtan kan liknas vid sorg, eftersom dessa tillstånd uppstår på liknande 

sätt. 57 

 

Skolverkets studie av riksinternaten i Sverige visar att hemlängtan uteblir när eleverna eta-

blerar sig på den nya studieorten. 58 Detta kan man se bland killarna på internatskola B i 

denna studie, de längtade nämligen aldrig hem och var mest lyriska över sin vistelse. De 

flesta tjejerna hade dock en viss hemlängtan ibland. 

 

Husföräldrar på internatskola B menade att hemlängtan inte var ett vanligt fenomen och att 

anledningen till detta bland annat var att de flesta eleverna inte hinner känna hemlängtan 

eftersom de åker hem så ofta. Rektorn däremot, ansåg att hemlängtan är något naturligt. 

Hon menade att många längtar hem första året och poängterade att det snarare vore konstigt 

om de inte längtade hem. Hemlängtan är enligt henne något som styrs av omständigheter 

och inträffar under vissa perioder. Skolchefen på internatskola A ansåg också att alla elever 

någon gång har hemlängtan. Husmor på internatskola A såg en skillnad mellan killar och 

tjejer när det handlar om hemlängtan: 
 

Vet inte om hemlängtan är vanligt, det är sällan de säger det. Tjejer gör nog mer det, de är 

lite mer så, killar de anpassar sig lättare, visst längtar de hem, det tror jag nog att de nå-

gon gång gör. ( Husmor, internat A) 

 

Man kan utifrån detta citat förstå att killar förmodligen har det lättare än tjejer att anpassa 

sig till internatlivet. Detta kan återknytas till den ryktesspridning som pågick bland tjejerna 

på internatskola A, vilket inte fanns bland killarna. 

 
                                                
56 SOU 2001:55, s. 252 
57 Fisher, 1989, Homesickness, Cognition and Health, s. 22 
58 Skolverket, 2001, Hemma och borta, s.63 
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Eleverna på internatskolorna dementerade att de har eller hade haft hemlängtan, men berät-

tade att deras föräldrar hade sagt att de hade det första året. Detta hade de flesta dock för-

trängts. Rebecka ger här sin bild av situationen: 
 

Alltså, jag förnekar ju verkligen det, jag kan inte komma ihåg att jag har haft det. Men 

jag vet ju att mamma har sagt att den första veckan ringde jag hem och var ledsen, tyckte 

det var jobbigt och kände mig ensam. Första dagen, ja då hade ju jag flyttat själv och så 

kom alla hit med sina föräldrar. Då tyckte jag att det var lite, oj, lite motigt. Men det gick 

jättesnabbt att komma in i det och nu känns det inte alls så, jag längtar verkligen aldrig 

hem så. (Rebecka, internatskola A) 
 

Personalen däremot, främst rektor och skolchef, hävdade att alla förstaårselever har hem-

längtan någon gång. Även Fisher’s studie visar att 60-70 % av undersökta internatelever 

har hemlängtan.59 Anledningen till att elever och personal såg olika på saken kan vara att 

de utvalda intervjueleverna inte hade hemlängtan och dessutom inte kunde se att andra 

hade det. Vidare har personalen, framförallt husföräldrar, ett annat helhetsperspektiv och 

därför förmodligen en annan inblick i elevernas värld.  
 

3.8 Elevernas roller på internatet 

Eleverna på båda internatskolorna har väldigt många olika roller. De har rollen som elev 

när de befinner sig i skolan, rollen som troende, idrottsutövare etc. Sport en viktig del på 

internatskolorna. Eleverna väljer att delta för att de tycker att det är roligt och för att det blir 

en gemenskap. De elever som har rollen som ”svag elev” kan på denna scen, det vill säga 

idrottshallen, ha rollen som exempelvis ”duktig fotbollsspelare”. Denna elev är verkligen 

frontstage när han spelar fotboll. Elevens talang kan ses som det som Goffman benämner 

som inramningen. Han eller hon bär alltid med sin talang för sport och folk som känner ho-

nom eller henne förväntar sig att denna elev alltid ska vara duktig på plan.  

 

Eftersom sporten är en central del på båda internatskolorna så krävs det att man som elev är 

intresserad och framförallt delaktig för att vara en del av den gemenskapen. Eleven som 

väljer rollen som ”han eller hon som aldrig är med på grund av ointresse” kan inta en vald 
                                                
59 Fisher, 1989, Homesickness, Cognition and Health, s. 25 
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ensamhet eftersom han eller hon väljer att inte delta. Ensamheten kan bli påtvingad efter-

som eleven gärna vill umgås, men kanske vill utöva någon annan aktivitet.  

 

Den elev som är med frontstage på fotbollsplanen, men som innehar rollen som ”bänkvär-

mare” kan uppleva en ensamhet eller rent ut sagt ett utanförskap. Dock måste det poängte-

ras att dessa roller inte är så distinkta eftersom internat och skola flyter samman. Rollerna 

hade nog varit mer utpräglade om eleverna hade gått på en ”vanlig” skola och bott hos sina 

föräldrar. Detta beroende på att ungdomarna då har chansen att släppa vissa roller då de 

byter umgängeskrets. Som nämnts tidigare kan exempelvis den personen som inte är intres-

serad av idrott i detta fall ringa någon utanför den umgängeskretsen.  

 

Goffmans begrepp ”kollektiv representation” kan kopplas till en internatelev som blivit 

vald till att utföra ett visst uppdrag under sin vistelse på internatet. Ett sådant uppdrag kan 

vara att, som Stefan, sitta som elevrådsordförande. Denna elev träder in i en social roll som 

redan är utarbetad och använd av tidigare elever med detta uppdrag. Den sociala rollen krä-

ver att eleven uppträder på ett organiserat och moget sätt. Vidare kan en elevrådsordförande 

förväntas vara social, diplomatisk och tålmodig. Denne strävar därför efter att upprätthålla 

denna fasad i alla situationer som rör internatet. Ett annat exempel på en färdigsnickrad so-

cial roll på ett internat kan vara förtroendeelevens roll. Denne har till uppgift att skapa triv-

sel bland kompisarna, se till att i största möjliga mån få med alla i gemenskapen. 

 

I Goffmans teori nämns begreppet manér, som är en del av personliga fasaden. Med manér 

menas det uppträdande som personen har vid en aktuell tidpunkt i en situation, och där per-

sonen visar sin valda roll. Detta kan appliceras på Stefan på internatskola A, när han intar 

sin roll som elevordföranden. Han visar då sin valda roll, och blir kanske tillfälligt mer auk-

toritär och formell. Detta manér visar då att han väljer rollen som ledare på dessa möten.  

 

Som tidigare nämnts har man klara förbud mot alkohol och droger på båda internatskolor-

na. På internatskola A samlades elever ibland på den lokala puben för att dricka alkohol 

trots förbudet. Detta innebär att eleverna flyttar frontstage från internatet till den lokala pu-

ben. Detta medför att denna grupp skapar en egen liten gemenskap. Om man vill vara med i 
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denna gemenskap måste man acceptera deras regler, det vill säga att hålla tyst inför husför-

äldrar. På internatskola B däremot, fungerar det förmodligen tvärtom. En elev som röker 

eller dricker kan lätt hamna utanför gemenskapen, eftersom de flesta av eleverna är emot 

alkohol på grund av sin tro.  

 

De intervjuade eleverna på internatskolorna diskuterade rollen som ”ensamvarg”. De refe-

rerade till de elever som var svåra att få med i gemenskapen för att de gärna satt på sina 

rum. De intervjuade eleverna menade att man i längden inte orkade dra med dessa elever, 

utan till slut gav man upp. Dessa elever som väljer rollen som ”ensamvarg” hamnar lätt 

utanför gemenskapen.  

 

I olika grad har eleverna på internatskolorna en press på sig från föräldrarna. Husfar på in-

ternatskola A menar att många föräldrar tror att bara de sätter sitt omotiverade, obstinata 

barn på internat, bidrar det till att internatskolan i sig kommer att ”stöpa om” eleven till att 

bli en stjärnelev både i uppförande och i betyg. Föräldrarna har en önskan att barnet skall 

gå från rollen som ”svag elev” till rollen som ”duktig elev”. Husfar säger att det är många 

av dessa föräldrar som använder ångestskapande argument för att ge sitt barn dåligt samve-

te och få honom eller henne att studera hårdare och på det sättet inta den nya rollen som 

”duktig elev”. Husfar ger här ett typiskt föräldraargument: 
 

”Vi får låna…det kostar väldigt mycket pengar, och du gör ingenting! Titta i ditt betyg!” 

(Husfar, internatskola A) 

 

Skolchefen på internatskola A menar att pressen från föräldrarna är en klassfråga, desto 

mer pengar föräldrarna har, desto mindre press sätts på eleverna.   
 

…medelklassfamiljerna är svårast i så fall va, överklassfamiljerna är alltid överlägsna all-

ting annat, och de har inget bekymmer med det här va, utan det ser det bara som en utveck-

lingsprocess och de vet ju ändå att barnen surfar på familjens rykte och pengar och så vi-

dare, men medelklassen har svårt för det här med fasaderna. Och arbetarklasserna de har 

ju ofta passerat sådär redan från början och dem kommer vi ju inte i kontakt 

med...(Skolchef, internatskola A) 
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Vissa föräldrar har en tendens till att vilja att barnen ska gå i deras fotspår, leva ut deras 

drömmar. De misstag föräldrarna har gjort i sina liv vill de rätta till genom barnens liv.60 

Dessa föräldrar kan ha en önskan om att barnen ska få en viss utbildning, detta för att pla-

cera dem i en viss roll i samhället. Detta behöver inte betyda att barnen är bekväma i den 

givna rollen. Enligt Goffmans teori klarar eleven dock att spela den nya rollen som ”duktig 

elev” eftersom han gör det tillsammans med de andra ”duktiga eleverna” på scenen, det vill 

säga internatet. Om eleven vill inta sin roll på ett bra sätt och ingå i gemenskapen med de 

”duktiga eleverna”, så bidrar det till att eleven tvingas studera. Om eleven inte klarar av att 

leva upp till rollen som ”duktig elev” kan det leda till en känsla av ensamhet. Detta efter-

som elever känner att han eller hon både sviker sina föräldrar eller släkt och att han eller 

hon känner sig mindre värd inför de andra eleverna. En sådan förälder kan placera sitt barn 

på ett internat mot barnets vilja. Enligt teorin om Gemeinschaft och Gesellschaft kan man 

se det som att föräldern vill att barnet ska sättas i ett Gesellschaft, där han eller hon får en 

viss utbildning och skapar kontakter inför ett kommande arbetsliv.  

3.9 Personalens roller på internatet – polis eller vän? 

Den splittrade familjen där barn och föräldrar bor på olika håll kräver mycket tid för att alla 

ska känna sig sedda.61 När barnen bor på internat får husföräldrarna rollen att se barnen 

istället för föräldrarna, eftersom husföräldrarna nu får den insyn i elevernas vardag som 

föräldrarna missar. 

 

Husfar på internatskola A anser sig ha många roller. Han är medlare mellan föräldrar och 

elever, reservpappa, polis, idrottsledare, kurator och kompis. Som medlare informerar hus-

far föräldrarna om vad som händer på internatet, han poängterar dock att föräldrarna inte 

behöver besitta all information om sina barn, utan vissa saker låter han stanna mellan ho-

nom och eleverna. Detta skapar ett förtroende mellan elev och personal, vilket även husmor 

håller med om. Husfar berättade vidare att han i bästa fall ses av eleverna som reservpappa 

och i värsta fall som polis. 

 

                                                
60 Skolverket, 2001, Skola för vagabonder och bofasta, s.27 
61 Fant, Olivegren, 1984, Ensamliv, s. 60 
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Efter tysttid klockan 23.00 menade husfar på internatskola A att ”kuratortiden” börjar, då 

kommer de mindre tuffa eleverna fram från sina rum och vill prata om sina bekymmer, 

problem och hemligheter. Många sådana samtal kan hålla på sent in på natten.  

 

På fritiden idrottar eleverna på internatskola A mycket. Både husmor och husfar deltar i 

aktiviteterna. Husmor är ibland med elever och rider och husfar har valt att delta aktivt i 

idrottsaktiviteter såsom innebandy och fotboll. Detta bidrar till en gemenskap elever och 

husföräldrar emellan. Genom att delta aktivt blir husfar ”kompisen” som både är en trygg-

het och ”en i gänget”. Att han ses som en kompis istället för en förälder är viktigt för ho-

nom: 
 

 Jag tror jag tar mer en kompisroll. Jag hoppas det, för en del föräldrar man pratar med 

skulle jag ju aldrig någonsin vilja efterlikna. (Husfar, internatskola A) 

 

På internatskola B ansåg husföräldrarna också att de hade flera olika roller. De upplevde 

sig som plastmamma och plastpappa. De sa som husföräldrarna på internatskola A, att på 

kvällstid var det många elever som valde att gå in på deras kontor för att prata. Husföräld-

rarna menade att eleverna kom till dem med problem som de inte ville ta upp med sina för-

äldrar eller kompisar: 
 

Jag tror de är mer fria rent emot oss än vad de är mot sina föräldrar, och kan prata om 

precis vad som helst många gånger. - Det här vågar jag inte säga till pappa eller mam-

ma, men till husmor kan man nog säga vad som helst.  (Husfar Sten, internatskola B) 

 

Dock poängterade husfar och husmor att i vissa fall fick de ta del av information som kan 

vara svår att bära.  

 
”Ibland blir jag riktigt ’hoppsan’ jag vet inte vad jag ska svara. (Husmor, internatskola B) 

 

Eleverna ansåg att lärarna båda internaten hade en annan roll än på en vanlig skola, efter-

som de ställde upp på ett annat sätt även efter arbetstid. Många av eleverna hade också en 

mer personlig relation till lärarna och det hände att eleverna åkte hem till lärarna för att 
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fika. På internatskola B bjuder lärare hem eleverna vissa kvällar så de kan komma hem och 

umgås i en familj. 

 

Även en elev som ingår i Skolverkets studie Skola för vagabonder och bofasta menar att 

lärarna på internatskolor är mycket bättre än lärare på en vanlig skola:  

 
”…jag hade ingen lust att gå på en vanlig skola som man inte ’känner’ något speci-

ellt för, det är bara ett tråkigt ställe med puckade lärare.”62 

 

 

 

                                                
62 Skolverket, 2001, Skola för vagabonder och bofasta, s.31 
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4. Avslutande diskussion & sammanfattning 
I följande kapitel görs en sammanfattande diskussion, där frågeställningar besvaras och 

diskuteras. Resultatet kommer att jämföras med tidigare forskning. Dessutom kommer vi 

att reflektera över studiens didaktiska implikationer. För att underlätta för läsaren har 

studiens frågeställningar förts in i texten. 

Varför väljer elever att gå på internat? 

De intervjuade eleverna på internatskola A valde att gå på denna internatskola främst för att 

deras föräldrar bodde i ett annat land. Detta val gjordes i första hand för att ungdomarna 

skulle få en svensk kvalitetsutbildning och för att stärka banden till Sverige. Att detta är en 

vanlig anledning till att svenska internatskolor föredras framför utländska, kan styrkas av 

Skolverkets rapport från 2001, där det står att föräldrar till utlandssvenska barn helst gör 

detta val. Anledningen till att just denna internatskola valdes, var att den är idylliskt belä-

gen i en småstad, och att det är en liten skola. På internatskola B ansågs det också vara po-

sitivt att det är en liten skola, men den kristna tron var den vanligaste orsaken till att elever-

na valde denna internatskola. Många av eleverna hade, sedan barnsben, åkt på samfundets 

ungdomsläger och hade därigenom upplevt en gemenskap som de inte ville vara utan. För 

att bibehålla denna gemenskap valde många att gå på internatskola B, som är den enda in-

ternatskolan i samfundets regi. Alla de intervjuade eleverna på internatskola B hade släk-

tingar som hade gått på internatskolan, all intervjuad personal hade gått på internatskolan 

eller hade anknytning till skolan sedan tidigare, genom släktingar. Även i Lamberts studie 

präglades valet av internatskola av familjetraditioner. Vi fick uppfattningen att familjetradi-

tionen kunde vara stressfaktor, det vill säga att eleven känner att han eller hon måste välja 

samma internatskola som sina föräldrar. Familjetraditionen kan också innebära något posi-

tivt, till exempel att eleverna, genom sina släktingar, får ett positivt intryck av internatsko-

lan och att de känner att de tryggt kan börja där. 

 

Under intervjuerna fick vi uppfattningen att många föräldrar till eleverna på internatskola B 

hade en önskan om att deras barn skulle gå på denna internatskola, bland annat för att be-

hålla sin kristna livssyn. Detta bekräftades genom husfar på internatskola B, som menade 
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att många föräldrar vill ha sitt barn på en skola med samma kristna bakgrund som de själva 

har.  

 

Skolchefen på internatskola A talade om att det fanns de föräldrar som valde att sätta sina 

barn på internat för att slippa vardagskonflikterna som ibland uppstår mellan tonåring och 

förälder. När eleverna på samma skola diskuterade relationen till sina föräldrar talade de 

om dessa vardagskonflikter. Eleverna menade att relationen till föräldrarna bara blivit bätt-

re sedan de började på internatet. Det som skolchefen talade om, diskuterades aldrig under 

intervjuerna på internatskola B.  

 

Anser eleverna att det finns gemenskap och ensamhet på en inter-
natskola och hur yttrar de sig? 

Internateleverna ansåg att de hade en väldigt bra gemenskap på skolorna. Detta eftersom 

internatskolorna var små, vilket ledde till att ”alla kände alla”. Eleverna på internatskolorna 

skapar således en egen värld, som är svår för utomstående att tränga in i. Detta kan leda till 

att eleverna tappar kontakten med sina gamla vänner, då de går från sitt gamla Gemein-

schaft till ett nytt. Killarna på internatskola A trodde att de hade en bättre gemenskap än 

tjejerna, eftersom de ofta fick intrycket att tjejerna pratade mycket skit om varandra. Tje-

jerna höll med till viss del, men ryckte mest på axlarna åt detta. Det var inget som påverka-

de dem negativt, menade de.  

 

 Många menade att eftersom man bodde tillsammans skapade man kontakter för resten av 

livet. På internatskola B skapades gemenskap mycket genom den kristna tron. Detta märk-

tes tydligt i intervjuerna då eleverna talade varmt om de gemensamma religionsförknippade 

aktiviteterna. Vi har dock inte kommit i kontakt med någon elev som inte tillhör samfundet, 

och har därför ingen insyn i hur gemenskapen yttrar sig för dessa elever. På internatskola A 

nämndes en annan sorts gemenskap, nämligen den gemenskap som i teorin kan kallas Ge-

sellschaft. Detta är den gemenskap som skapar ett kontaktnät av personer inför framtiden. 

Eleverna kan då kontakta sina vänner och bo hos dem när de reser runt världen.  
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En annan slags gemenskap som återfinns på båda internatskolorna är den mellan personal 

och elever. Dels eftersom skolorna är så små och dels för att personalen gärna lär känna 

eleverna på ett personligt plan. Exempel på denna gemenskap kan vara när lärare eller hus-

föräldrar bjuder hem eleverna på fika på kvällar eller helger. På internatskola B menar per-

sonalen att det är bra för eleverna att få komma hem till exempelvis husföräldrarna på hel-

gerna, eftersom eleverna då kan känna att de får lite familjeliv. Personalen benämner dess-

utom internatet som en stor familj, där alla är bröder och systrar. Detta för att skapa gemen-

skap bland eleverna och även för att de ska förstå att det är viktigt att alla hjälps åt, det vill 

säga, utför det obligatoriska arbetet. Det obligatoriska arbetet i sig kan också skapa en slags 

gemenskap mellan dem som arbetar tillsammans.  

 

På både internatskola A och B jobbar man för att gemenskapen ska vara bra, bland annat 

genom att ha regelbundna möten där ämnet diskuteras. Skillnaden är att internatskola A går 

ett steg längre genom att ha förtroendeelever på elevhemmen, vilket medför att personalen 

på denna skola får en mycket större insyn i elevernas värld. Dock måste det poängteras att 

internatskola A är större med fler internater som ska samsas under samma tak, och därför 

kanske är i större behov av denna åtgärd. Internatskola B skulle kanske dock behöva ha fler 

åtgärder i beredskap, såsom möten, eftersom en del elever pratar om att det förekommer 

”utfrysning” och att vissa är ”olycksfåglar” som hamnar utanför. 

 

Eleverna på internatskolorna upplevde i regel inte att de var ensamma. Utifrån studien kan 

vi dock konstatera att enligt killar och tjejer yttrar sig ensamhet på olika sätt. Killar talade 

om ensamhet som både något positivt och negativt. Den positiva sidan av ensamhet kunde 

vara när de själva valde att vara ensamma, exempelvis när de stängde in sig på sina rum. 

Det negativa innebar att man var ensam för att kompisarna hade åkt därifrån. Killarna kän-

de sig inte ensamma så länge som de hade mycket aktiviteter och vänner runt omkring sig. 

Man kan se det som om killarna endast upplever den konkreta, fysiska ensamheten. Detta 

till skillnad mot tjejerna på internaten, som talade om en abstrakt, psykisk ensamhet. De 

talade om en ensamhet som man kan uppleva trots att man bor med många andra. Vissa 

ensamma människor benämndes som ”olycksfåglar”, det vill säga de som var lite utanför 

gemenskapen, näst intill bortglömda. Man benämnde också vissa som ”ensamvargar”, det 
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var dessa elever som medvetet sökte ensamheten. Viktigt är att återigen poängtera att de 

flesta intervjuade eleverna på internatskolorna inte upplevde att de var ensamma.  

 

På internatskola B hjälpte eleverna till med städning, eller annat obligatoriskt arbete som de 

utförde några timmar per vecka. Alla de intervjuade på internatskola B poängterade att de 

inte hade någon direkt fritid. Detta tror vi kan vara en orsak till att eleverna inte kände sig 

ensamma, eftersom de inte hade tid. De intervjuade på internatskola A hade däremot myck-

et fritid, vilket kan framkalla eventuell ensamhetskänsla.  

 

All intervjuad personal på internatskolorna menade att ensamhet existerar på internaten. 

Anledningen till elevers och personals skilda meningar kan vara att de har en inblick i ele-

vernas liv. Rektor och skolchef på internatskolorna lade mycket vikt vid de åtgärder som 

skolan har mot ensamhet. Detta kan bero på att de, under intervjun, ville sätta skolan i god 

dager. 

 

Att vara ensamvarg var generellt inget som klingade positivt i internatelevernas öron, detta 

eftersom elever som väljer att stanna på sina rum lätt kan hamna utanför gemenskapen. 

Denna studie visar att man som elev på internat bör vara social för att inte hamna utanför.  

 

Har de som bor och arbetar på internatskolan specifika roller som le-
der till gemenskap och ensamhet? 

All personal och alla elever på internatskolorna intar olika roller, många leder till gemen-

skap, men färre leder till ensamhet. På internatskola A fick vi intrycket av att rollen som 

”duktig elev” är mer utpräglad än på internatskola B. Detta eftersom husföräldrarna på in-

ternatskola A pratade om de krav som många föräldrar ställer på sina barn, på grund av den 

höga avgiften. De elever som vill passa in i gemenskapen med andra ”duktiga elever”, men 

som inte uppnår kraven, riskerar att stängas ute ur den gemenskapen. Detta innebär att när 

en elev ska spela en roll som han eller hon inte kan spela, kan han eller hon hamna utanför. 

På internatskola B är rollen som ”praktiserande troende” utpräglad hos eleverna. Detta fak-

tum kan leda till en press på eleverna från både föräldrar, skola och samfund att de ska fort-
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sätta ha sin kristna tro. Religionen innebär vissa restriktioner, bland annat att man inte ska 

dricka alkohol. Detta medför att eleverna bör vara nykterister för att passa in i rollen som 

troende och därmed passa in i gemenskapen med varandra.  

På båda skolorna utövas mycket sport som kvällsaktivitet. Utifrån det insamlade materialet 

kan vi bekräfta att man bör vara intresserad av att idrotta om man ska trivas på en inter-

natskola, eftersom detta är nästintill det enda som erbjuds som gemensam aktivitet på inter-

natskolorna. Man kan alltså säga att för att kunna vara en del av gemenskapen, bör man 

som internatelev ha rollen som idrottsutövare. Om man inte är idrottsintresserad och går på 

någon av dessa internatskolor, kan det blir svårt att vara med i gemenskapen på kvällarna. 

Är man dålig på idrott är det inte alltid kul att idrotten tar så stor plats på internatskolorna. 

Om man är intresserad av att vara med, men inte klarar av att vara på samma nivå som de 

andra, kan man få dåligt självförtroende och därför välja att inte vara med. Detta kan leda 

till att personen blir sedd som en ”ensamvarg”, som inte deltar i aktiviteterna. Dock kanske 

rollen som ”ensamvarg” inte är självvald, som folk kanske tror. Husfar på internatskola A, 

deltar mycket i idrottsaktiviteterna. Detta ger honom rollen som kompis, vilket bidrar till att 

skapa en gemenskap mellan de idrottsutövande eleverna och personalen. 

 

Husföräldrarna på de båda skolorna menar att många elever vänder sig till dem med sina 

problem istället för att gå till sina föräldrar. Husföräldrarna får då rollen som kurator och 

vän. Dessa roller leder till att husföräldrarna blir en del av gemenskapen eftersom de ska-

par ett förtroende mellan sig och elever. Därmed kan en elev som är utanför gemenska-

pen, dras in i den igen med hjälp av husföräldrar, när problemet väl kommer till deras 

kännedom.  

 

Anledningen till att vi främst belyser de roller som leder till gemenskap och inte ensam-

het, är att utifrån gjorda intervjuer kan det konstateras att eleverna på utvalda internatsko-

lor inte kände sig särskilt ensamma. Därför finns det inte underlag till att studera de en-

samma rollerna utförligt. 
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För att koppla till tidigare forskning kan man se i Skolverkets rapport, Hemma och borta, 

att man på riksinternatskolorna i Sverige har en beredskap och den kompetens som krävs 

för att ta emot utlandssvenska elever. Utifrån denna studie kan man uttyda det som Skol-

verket har studerat på internatskola A, att genom förtroendeelever har man ett skyddsnät 

mot utfrysning och mobbing.  

 

Skolverket konstaterade att eleverna på internatskolorna också måste anpassa sig efter sko-

lans regler och rutiner, i större utsträckning än en elev på en vanlig skola. Detta kan tydligt 

ses i denna studie då båda internatskolorna har regler som eleverna måste följa för att inter-

natet ska fungera. Eleverna på denna studies internatskolor har flera tydliga roller, vilket 

även Skolverkets rapport visar att internatelever har. 

 

I Skolverkets rapport Skola för Vagabonder, menar man att den vanligaste orsaken till att 

utlandssvenska elever går på svenska internatskolor är att de vill stärka banden till Sverige. 

Vår studie bekräftar detta vilket kan bero på att internatskola A är en av de studerade sko-

lorna i Skolverkets rapport. Rapporten visar också att vännerna och familjen på internatet 

fungerar som en ”surrogatfamilj”. Detta kan kopplas till internatskola B, där de hade som 

syfte att fungera som en stor familj för att öka gemenskapen på internatskolan.  

 

I den engelska studien The Hothouse Society av Royston Lambert framgår det att många 

elever väljer internatskolor i England för att deras släktingar gått på samma skola sedan 

urminnes tider. Även i denna studie kan detta bekräftas eftersom nästan alla elever på in-

ternatskola B hade föräldrar som hade bott på internatet. Till viss del stämmer även detta på 

Internatelever. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att de intervjuade eleverna på dessa internatskolor inte 

känner sig ensamma och att de lever i en god gemenskap. För att ingå i denna gemenskap 

måste man dock vara en social person.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide till eleverna 
 

- Var kommer du från? 
- När är du född? 
- Vilken inriktning läser du? 
- När flyttade du till ******** internatet, vid ålder? 
 
- Varför valde du/ni att du skulle gå på en internatskola? Och varför just denna? 
- Var det ditt eller föräldrarnas val? Eller bådadera? 
- Hur upplever du din relation till din familj? 
- Var bor dina föräldrar nu? 
- Hur ofta träffas ni och under vilka omständigheter?  
- Hur upplever du att det är att bo utan dina föräldrar? Har du eller har haft hem-

längtan?  
- Har din relation till dina föräldrar förändrats sedan du flyttade hit? 
 
- Beskriv en vanlig dag på internatet.  
- Hur bor ni? Finns det olika boendeformer? Beskriv dem. 

 
- Anser du att du har någon person på skolan som har tagit dina föräldrars roll? 

Vem?/vilka och hur i så fall?  
- Anser du att pojkar och flickor har olika roller här? I så fall på vilket sätt? 
- Tror du att lärarna tar ett större ansvar än en lärare på en vanlig skola? 

 
- Hur upplever du gemenskapen på skolan?  
- Har du många betydelsefulla vänner? 
- Hur påverkas er kompisrelation av att ni bor på internatet? 
- Har ni något faddersystem eller dylikt? 

 
- Har skolan någon policy när det gäller kärleksförhållanden mellan elever? Vad 

anser du i så fall om detta? 
- Finns det andra regler på skolan som ni tror är ovanliga? 
- Finns det möjlighet att lämna internatet för att kunna shoppa, gå på konsert, gå ut 

på dansställen etc.? Finns det regler kring detta, och i så fall hur lyder dem? 
- Skulle du välja att sätta dina framtida barn på internat? Varför, varför inte? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till Rektor. 
 

- Var kommer du från? 
- När är du född? 
- Hur ser din egen skolbakgrund ut? 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Hur kommer det sig att du blev rektor här? 
 
- Beskriv verksamheten. Historik etc. Hur många elever bor och går på skolan? 
- Hur finansieras den? 
- Har skolan genomgått några stora förändringar på senare år? 
- Vad skiljer er skola från andra internatskolor tror du? 
- Kostar det något för eleverna att bo på skolan? 
 
- Vad är en vanlig orsak tror du till att många elever väljer internat? 
- Hur tror du att eleverna upplever att det är att bo utan sina föräldrar?  
- Tror du hemlängtan är ett vanligt fenomen och i så fall hur hanterar ni det? 
- Hur är elevernas relation till deras föräldrar? Har ni besöksdagar? 
- Har ni något skyddsnät för elever som träffar sina föräldrar mycket sällan? Och i 

så fall hur hanterar nid det? 
- Kan elever välja att stanna kvar under lov och helgdagar på internatet? Är det 

vanligt? Vilka resurser har ni då? 
 
- Anser du att det finns någon person på skolan som har tagit föräldrarnas roll? 

Vem, vilka och hur? 
- Anser du att pojkar och flickor har olika roller här? I så fall på vilket sätt? 
- Upplever du att eleverna själva tar mycket ansvar? 
- Tror du att lärarna tar ett större ansvar än en lärare på en vanlig skola? 
- Hur upplever du gemenskapen på skolan? Gärna exempel. 
- Hur hanterar ni möjliga konflikter hos elever och personal? 
 
- Har ni några speciella regler som skall följas? Vad händer ifall reglerna inte följs? 
- (Har skolan någon policy när det gäller kärleksförhållanden mellan elever? I så 

fall av vilka anledningar?) 
- Finns det möjlighet att lämna internatet för att kunna shoppa, gå på konsert, gå ut 

på dansställen etc.? Finns det regler kring detta, och i så fall hur lyder dem? 
- Varför skalla man välja ******* som skola? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till husföräldrar. 
 

- Var kommer du från? 
- När är du född? 
- Hur ser din familjesituation ut? 
- Hur ser din egen skolbakgrund ut? 
- Hur kom det sig att du blev husföräldrar och varför just här? 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Beskriv ditt arbete och dina ansvarsområden? 
- Vad är skillnaderna mellan ditt yrke och lärarnas? 
 
- Vad är tror du är en vanlig orsak till att många elever väljer internat? 
- Hur tror du att eleverna upplever att det är att bo utan sina föräldrar?  
- Tror du hemlängtan är ett vanligt fenomen och i så fall hur hanterar ni det? 
- Hur är elevernas relation till deras föräldrar? Har ni besöksdagar? 
- Har ni något skyddsnät för elever som träffar sina föräldrar mycket sällan? Och i 

så fall hur hanterar ni detta? 
- Kan elever välja att stanna kvar under lov och helgdagar på internatet? Är det 

vanligt? Vilka resurser har ni då? 
 
- Anser du att ni (husföräldrarna) har tagit föräldrarnas roll? I så fall hur och vad är 

skillnaderna?  
- Anser du att pojkar och flickor har olika roller här? I så fall på vilket sätt? 
- Tror du att eleverna tar mer ansvar än vad de skulle ha gjort på en vanlig skola? 
- Tror du att lärarna tar ett större ansvar än en lärare på en vanlig skola? 
 
- Hur upplever du gemenskapen på skolan? Gärna exempel. 
- Har ni något faddersystem eller dylikt? Och i så fall hur artar sig detta? 
- Hur hanterar ni möjliga konflikter hos elever och personal? 
 
- Har ni några speciella regler som skall följas? Vad händer ifall reglerna inte följs? 
- Har skolan någon policy när det gäller kärleksförhållanden mellan elever? I så fall 

av vilka anledningar? 
- Finns det möjlighet att lämna internatet för att kunna shoppa, gå på konsert, gå ut 

på dansställen etc.? Finns det regler kring detta, och i så fall hur lyder dem? 
- Beskriv en vanlig kväll på internatet. 
- Finns det möjlighet till olika aktiviteter? I så fall vilka? Är du/ ni delaktiga? 
- Tycker du att internat är en bra skolform? 

 
 

 


