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Förord

I rapporten Lärande boende? En kartläggning av 
folkhögskolans internat studeras en verksamhet 
som sedan länge varit en central del i folkhögsko-
lans värld. I dag är den kanske inte lika självklar.

Under 2011 bedrevs drygt 50 procent av folk-
högskolornas långa kurser i storstäder, förorts-
kommuner eller större städer. De flesta av de folk-
högskolor som startats under den senaste 20-års-
perioden har etablerats i någon av landets större 
städer, sex av de befintliga folkhögskolorna har 
flyttat sin verksamhet från landsbygd till stad, och 
jämförelsevis många folkhögskolor har etablerat 
nya filialer i städer eller tätorter. 

Denna urbaniseringstrend har samtidigt inne-
burit att folkhögskolans internat minskat, från 119 
under 2003 till 107 internat 2012. De flesta inter-
natfolkhögskolorna finns utanför städerna. Antalet 
internatboende har minskat med drygt 20 procent 
sedan 1998. 

Syftet med den här kartläggningen är att be -
skriva internaten, vars villkor håller på att föränd-

ras. Vad är ett internat och hur organiseras det? 
Vilken roll har internatet i folkhögskolornas verk-
samhet? Vilken betydelse har det för deltagarna?

Kartläggningen visar att internaten spelar en 
större roll än att bara vara ett sätt att bo. De har en 
socialpedagogisk betydelse, innebär gemenskap 
och fungerar socialiserande.  De underlättar också 
för folkhögskolorna att upprätthålla ett utbud av 
riksrekryterande kurser, i och med att långväga 
deltagare kan erbjudas boende. 

Kartläggningen väcker också många frågor. 
Hur löser folkhögskolor utan internat de socialpe-
dagogiska utmaningar som de ställs inför? Är en 
folkhögskola utan internat en annan sorts folkhög-
skola? Hur värdefulla är internaten och hur mycket 
får de kosta?

Stockholm i februari 2013

Britten Månsson-Wallin
Generalsekreterare
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Sverige har i dag 150 folkhögskolor. Av dessa är 
107 internatskolor. Av alla deltagare på folkhög-
skolans långa kurser bodde en femtedel på internat 
2011, dvs. ca 6 000 personer.  

På internatet bor folkhögskolans yngsta del-
tagare. Medelåldern är lägre än genomsnittet. 
Könsfördelningen är jämn, nästan 90 procent av 
dem är födda i Sverige, 80 procent har avslutat 
gymnasium bakom sig och 60 procent studerar på 
Särskild kurs, inriktad mot ett favoritintresse som 
de vill fördjupa sig i. Ungefär 20 procent av dem 
har en funktionsnedsättning. Jämfört med exter-
natdeltagarna utgör de som bor på internat en mer 
homogen grupp.

Externatdeltagarna är litet äldre, fyra av tio är 
över 31 år. Två tredjedelar är kvinnor. En del av 
dem har en avslutad gymnasieutbildning bakom 
sig, men fler på externaten än internaten har tidi-
gare bara gått grundskola och läser nu på Allmän 
kurs för att få behörighet till fortsatta studier. 
Andelen svenskfödda deltagare är 80 procent.

Folkbildningsrådets deltagarundersökning från 
2010 visar att en stor andel av folkhögskolans del-
tagare har mycket positiva erfarenheter av folk-
högskoletiden. De uppger att de har fått mycket 
stöd av lärarna, och de tycker att de har fått bättre 
självförtroende, blivit aktivare i studiesituatio-
nen och lärt sig samarbeta med andra. De säger 
också att de har blivit mer intresserade av kultu-
rella frågor och av olika fritidsaktiviteter. I nästan 
alla avseenden har de internatboende mer positiva 
erfarenheter än övriga deltagare. 

Ett antal folkhögskolerektorer har intervjuats 
om sin syn på internatet. De beskriver internatmil-
jön som en resurs tack vare de socialpedagogiska 
möjligheter som den erbjuder. Den är en tillgång i 
bildningsprocessen och till hjälp i socialiseringen 
av ungdomar. Den fungerar som stöd för delta-
gare med särskilda behov av anpassade boenden. 
Vid internatet finns resurser för fritidsverksam-
het, och erbjuds också övningslokaler för den stora 
grupp deltagare som studerar musik, teater, konst, 
konsthantverk m.m. Internatet ses som en del av 
folkhögskolans särart, men dess framtid är enligt 
rektorerna beroende av att det även fortsättnings-
vis finns riksrekryterande, attraktiva kurser och 
ekonomiska förutsättningarna att driva verksam-
heten. 

De folkhögskolor med internat som ingick i 
 studien har i dag inga problem att fylla sina inter-
natplatser. Men ekonomiskt upplever rektorerna 
internatet som en belastning, eftersom det medför 
många extrakostnader. Internat är också mer per-
sonalkrävande än externat. Skolorna kompenserar 
för detta bl.a. genom att anordna sommarkurser 
på internatet eller använda det som vandrarhem. 
En del skolor har valt att flytta in till städerna som 
externat. Flera rektorer önskar att internatets bety-
delse för deltagarna uppmärksammades mera, och 
också kompenserades med särskilda medel.

De externatrektorer som intervjuades betonar 
att både internat och externat behövs, och beskri-
ver hur de fyller olika funktioner, finns på olika 
platser och når olika målgrupper. Externatens 

Sammanfattning
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fördelar är dels att det når deltagare i städer och 
förorter som inte kan bo på internat, dels att de 
kan lägga hela statsbidraget på att utveckla verk-
samheten. Nackdelarna är att de oftast inte kan ha 

riksrekryterande kurser och att de kan sakna den 
gemenskap och de socialpedagogiska möjligheter 
som internatet erbjuder. 
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1. Inledning 

1.1 Kartläggningens syfte

I den här rapporten presenterar Folkbildningsrådet 
en kartläggning av folkhögskolans internat. Syf-
tet är att beskriva internatet: dess omfattning och 
utformning och den betydelse som det har enligt 
folkhögskolornas ledare. De internatboende delta-
garnas erfarenheter jämförs med övriga deltaga-
res.

Kartläggning är tänkt att tjäna som underlag för 
en utvärdering av internatets socialpedagogiska 
betydelse.

1.2 Olika underlag som använts

Kartläggningen bygger på tre olika underlag/stu-
dier:
• verksamhetsstatistik
• telefonintervjuer med rektorer på folkhögskolor 

med och utan internat
• data från Folkbildningsrådets undersökning av 

folkhögskolans deltagare 2010.

Verksamhetsstatistik

Folkbildningsrådet rapporterar till regeringen 
 statistik som beskriver folkbildningens verksam-
het och deltagare. SCB hanterar insamlingen av 
statistiken på uppdrag av Folkbildningsrådet.  

I de data som samlas in från folkhögskolorna 
ingår även uppgifter om internatverksamheten. 
Dessa uppgifter används som underlag i den här 
kartläggningen.

Undersökning av folkhögskolans 
deltagare 2010

Folkbildningsrådet genomförde 2010 en undersök-
ning bland folkhögskolans deltagare i långa kur-
ser.1 Två enkäter skickades ut. I den här kartlägg-
ningen redovisas skillnader mellan internatboende 
och externatdeltagare som kan härledas ur de svar 
som gavs på enkät 2.2 Denna riktades till ett urval 
om 5 000 personer som deltog i långa kurser vår-
terminen 2010. Knappt 2 000 av dem besvarade 
enkäten. Drygt 500 av de som deltog i undersök-
ningen var internatboende. 

För att minska risken för snedvridande effekter 
till följd av det betydande bortfallet har materialet 
kalibrerats.3 

1 Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 – Folkbildning 
för alla? Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2011.

2 De skillnader mellan internatboende och andra deltagare 
som nämns i denna rapport är signifikanta med 95 pro-
cents konfidens.

3 En fyllig beskrivning av detta bortfall och andra tekniska 
aspekter på undersökningen och enkäten finns att läsa 
på http://www.folkbildning.se/Rapporter-publikationer/
Utvarderingar/Utvarderingsrapporter-2009-2011/
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Telefonintervjuer med rektorer

Sammanlagt 23 rektorer har intervjuats, vid 15 
skolor med internat (fem SKL-skolor och tio RIO-
skolor)4, och åtta externatskolor (en SKL-skola och 
sju RIO-skolor).5

Huvudprincipen för urvalet av skolor och inter-
vjupersoner har varit att försöka spegla mång-
falden i folkhögskolevärlden. Det finns 150 folk-
högskolor med olika huvudmän och olika inrikt-
ningar, och urvalet bygger på principen att olika 
typer av skolor ska vara representerade: olika 
huvudmän, äldre och relativt nystartade skolor, 
små och stora skolor och skolor med skilda geo-
grafiska lägen. 

Datainsamlingen har gjorts i form av halvstruk-
turerade telefonintervjuer.6 Varje intervju tog 
ungefär en timme i anspråk och skrevs ned vid 
intervjutillfället. 

1.3 Begreppsdefinitioner

I rapporten används begreppet deltagare för att 
definiera personer som deltar i folkhögskolans 
kurser. Deltagarna åtskiljs av boendeform i inter-
natboende och externatdeltagare. Externatdelta-
gare är den som antingen går på externatskola eller 
på en internatskola men inte bor på dess internat.

Deltagare med funktionsnedsättning är en term 
som Socialstyrelsens terminologiråd definierar 
som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellek-
tuell funktionsförmåga, medfödd, eller förvärvad 
genom sjukdom eller skada. 

I rapporten kallas de folkhögskolor, vars huvud-
män är offentliga ägare som landsting, regioner 
och regionförbund för SKL-skolor. De folkhögsko-

4 Bilaga 1 Intervjuade internatskolor och deras verksamhet 
enligt FIN:s katalog Kurser 2012–2013.

5 Bilaga 2 Intervjuade externatskolor och deras verksamhet 
enligt FIN:s katalog Kurser 2012–2013.

6 Bilaga 3 Intervjufrågor för internatskolor respektive exter-
natskolor.

lor, vars ägare är folkrörelser, folkhögskolefören-
ingar eller stiftelser kallas RIO-skolor.

Med långa kurser avses folkhögskolans All-
männa och Särskilda kurser. Distanskurser ingår 
inte i kartläggningen, inte heller påbyggnadsut-
bildningar.

1.4 Rapportens disposition

Närmast i rapporten följer kapitel 2, Internatet 
förr och nu, som innehåller en beskrivning av 
internatets historia fram till i dag och en nuläges-
beskrivning. 

I kapitel 3 redovisas därefter resultaten från 
Folkbildningsrådets undersökning bland folkhög-
skolans deltagare 2010, uppdelade på internatbo-
ende och externatdeltagare.

Kapitel 4 innehåller resultaten av intervjuerna 
med rektorer vid 15 internatfolkhögskolor, och 
som handlade om internatens utformning, roll, 
förändring och framtid.

 I kapitel 5 redovisas de intervjuer som genom-
fördes med rektorer vid åtta folkhögskolor utan 
internat. Här jämförs internatfolkhögskolornas 
och externatfolkhögskolornas villkor.

Rapporten avslutas med en sammanfattande 
analys och diskussion.
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2. Internatet förr och nu

2.1 De första svenska 
folkhögskoleinternaten  

De första svenska folkhögskolorna, som grunda-
des 1868, hade inte internat. Kursdeltagarna var 
inackorderade i bondgårdar i bygden. Internat 
började inrättas efter en rekommendation från ett 
lärarmöte. 

Rektorer/föreståndare och lärare samlades 
regelbundet till gemensamma, allmänna lärarmö-
ten och diskuterade i förväg inlämnade folkhög-
skolefrågor. På ett sådant lärarmöte 1880 antogs 
en gemensam rekommendation om att om möjligt 
införa internat på folkhögskolorna. Rektorerna 
såg både praktiska och pedagogiska skäl för detta. 
Men det dröjde ända in på 1900-talet innan inter-
natet blivit den vanligaste boendeformen. Och inte 
förrän 1919 skrevs internatets betydelse in i en 
statlig stadga.

Internatet gav möjlighet att ta emot deltagare 
som bodde långt från skolan, och utgjorde sam-
tidigt en del av den pedagogiska miljön på sko-
lan. De första folkhögskolorna på 1800-talet var 
bondehögskolor, som gav både allmänbildning, 
lantbrukskunskap och medborgarutbildning. Folk-
högskolan hade alltså redan från starten en viss 
yrkesinriktning och också en inriktning mot med-
borgerlig bildning, vid sidan av allmänbildningen. 
1862 års nya kommunallagar och 1865 års repre-
sentationsreform krävde nya kunskaper och insik-
ter av bondeklassen. Idealet för folkhögskolemil-

jön ansågs då vara att den utformades så att den 
blev en modell av samhället, med elevsjälvstyre, 
övning i diskussioner och mötesteknik, m.m. På 
1900-talet blev folkhögskolan en medborgarskola 
för hela folket, och av stor betydelse för ståndscir-
kulationen och demokratin. 1967 fanns 74 riks-
dagsmän med folkhögskola som utbildningsbak-
grund, 118 tidigare folkhögskoleelever var leda-
möter i landstingen och 146 i olika kommunfull-
mäktige.7 För många författare och journalister 
var folkhögskolan en bildningsväg på 1930-talet 
och senare.8  Ett inte oviktigt steg var när folk-
högskolorna i slutet av 1800-talet blev samsko-
lor, ett annat när man övergick till internat. Män 
och kvinnor kom nu till samma kurser och bodde 
under samma tak. Antalet kvinnor ökade däref-
ter stadigt. Sedan släpptes arbetarungdom och 
andra grupper in i folkhögskolan, trots motstånd 
i början. Rörelseskolorna tillförde äldre, fackligt, 
politiskt och religiöst medvetna elever, som ofta 
såg folkhögskolan som en andra bildningsväg. 
Den pedagogiska och personlighetsutvecklande 
uppgiften samt frånvaron av centrala kursplaner 
passade dem. De fick nu utveckla sin egen variant 
av folkbildning.

7 Helldén, Arne (1968). Folkhögskolegruppen i riksdagen, i 
Svensk folkhögskola 100 år.

8 Furuland, Lars (1968). Folkhögskolan – en bildningsväg 
för svenska författare. I Svensk Folkhögskola 100 år, del 4. 
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De mer och mer heterogena deltagargrupperna 
gav upphov till en miljö som svarade mot folkhög-
skolans målsättning att vara en skola för livet, och 
en demokratins medborgarskola. Rektor Ali Nord-
gren på Ålsta folkhögskola gjorde ett uttalande i 
frågan i Svenska Folkhögskolans årsbok 1912 som 
avslutades med orden: 

Endast så kan också folkhögskolans samhälls-
liv, som vi folkhögskolemän alltid räkna som 
ett dess viktigaste uppfostrande moment, bli 
en något så när trogen bild av det stora sam-
hället, staten. 

2.2 Lärarnas betydelse för 
personlighetspåverkan

Folkhögskolans internat har redan från början 
varit förknippat med personlighetspåverkan. Men 
inledningsvis talade man inte om socialpedago-
gik utan om personlighetsfostran, som ansågs 
vara en grundsten i medborgarfostran. Förestån-
dare på folkhögskolor utvecklade sina tankar om 
personlighetsfostran i tal och skrifter, av vilka en 
del är bevarade. P.A. Gödecke, föreståndare på 
Herrestad-Lunnevad 1869–1873, och huvudredak-
tör för Aftonbladet 1876–1879, hänvisar bl.a. till 
E.G. Geijer när han i ett föredrag 1875 betonade 
värdet av att fritt utveckla elevernas anlag genom 
att främja både förstånd, känsla och fantasi. Han 
hävdade att man som ledare får bana väg endast 
genom att ta bort hinder. 

All bildning är blott denna sig sjelf bildande 
inre kraft, som genom ingen främmande 
åtgärd kan ingjutas.9 

Eleverna skulle uppmanas att av egen vilja och 
förmåga själva välja sin utvecklingsväg. I samma 

9 Burgman, Hans (1968). Skolsamhället och medborgarfost-
ran, i Svensk folkhögskola 100 år Bokförlaget Liber.

anda fanns här embryot till idéer om elevernas 
delaktighet i skolans verksamhet och i vissa fall 
självstyre.

De första folkhögskolorna etablerade vanan 
att lärare och elever träffades regelbundet under 
informella former på kvällarna och ett förtroligt 
förhållningssätt byggdes upp. Detta utvecklades 
senare till samkväm under andra former. Man 
införde i de första skolorna ” du” som tilltalsord 
även från elev till lärare, vilket var mycket ovan-
ligt på den tiden. Leonard Holmström, förestån-
dare på Hvilan 1868–1908, uppmanade sina lärare: 

Sök upp eleverna i skolsal eller sovrum, knyt 
kontakt med dem, hjälp dem och vinn deras 
förtroende. 

I början på 1900-talet avgavs följande elevomdö-
men från Brunnsviks folkhögskolas första vinter-
kurs: 

Lärare och elever umgås som kamrater 
utan att eleverna därför brista i respekt för 
lärarna, men det goda inflytande som härige-
nom utövas på elevkåren torde dock vara av 
betydligt större värde än man i allmänhet är 
böjd att tro.10

2.3 Elevkollektivets betydelse för 
folkhögskolemiljön 

Elevgruppen som kollektiv har också betydelse för 
folkhögskolemiljön. En heterogen ålderssamman-
sättning ansågs berikande. I Svenska folkhögsko-
lans årsbok 1907 finns följande yttrande: 

Folkhögskolans egenart som meddelare av 
vuxenundervisning borgar för en viss kva-
litet i medborgarbildningen ty med stigande 
mognad har visat sig följa ett ökat intresse för 

10 Ibid.
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samhällsfrågor, och dessutom större förmåga 
att fatta sammanhang.

I de första statistiska sammanställningarna av 
elevåldern sattes gränserna till 17–25 år. Yngre 
eller äldre deltagare än så antogs i varierande 
grad beroende på skolornas olika principer. Den 
socioekonomiska tillhörigheten noterades inte 
under folkhögskolans första årtionden. Antagli-
gen var det inte nödvändigt eftersom folkhögsko-
lorna vände sig nästan enbart till bondeungdomen. 
Hola folkhögskola var den första skolmiljön med 
ett heterogent elevkollektiv, där arbetare utgjorde 
ungefär en tredjedel och övriga var bondsöner. 
Brunnsvik var den första skolan som hade arbe-
tarungdomar i majoritet, två tredjedelar. I de 
kvinnliga sommarkurserna fanns en något större 
socioekonomisk spridning. Föreståndarna kunde 
delvis styra elevurvalet med hjälp av avgifternas 
storlek. Ett citat från föreståndaren L. Holmström 
är belysande: 

Jag tror mig veta, att i de trakter, där man 
ställt folkhögskolan för de mindre bemedlade, 
där komma ej de förmögnare. De känna sig 
för förnäma.11 

2.4 School for life 

Margaret Forster hette en engelska som 1937 
gjorde en studieresa till svenska folkhögskolor och 
sedan publicerade sina undersökningar i en bok, 
School for life. Något av det bästa med folkhögsko-
lorna ansåg hon vara internaten. De betyder, säger 
hon, frånvaron av störande element, och ett inter-
natliv är ”rubbing off of corners” i det dagliga livet 
med lärare och kamrater. Genom att eleverna del-
tar i skolans praktiska arbete bryts sociala gränser, 
och olika grupper blandas med varandra: lärare, 
elever, personal, män och kvinnor. Demokratin 
kräver en lojalitet med fler än en grupp. En fördel 

11 Burgman (1968), s. 78.

är också att eleverna är vuxna och redan har haft 
kontakt med samhället, Det uppstår en naturlig 
koppling mellan ”learning” och ”living”.12 

2.5 Internatet i statliga 
styrdokument

1919 och 1942 års folkhögskolestadgor

År 1900 fanns det 29 folkhögskolor i Sverige. 
Ungefär samtidigt, 1902–1903, rapporterades 
1 499 deltagare per läsår. Ingen skola hade över 
100 deltagare. Nästan 20 år senare, 1917, hade 
antalet folkhögskolor ökat till 49, och 1922–1923 
redovisade skolorna 3 442 deltagare per läsår. 

Eftersom folkhögskolorna fick statliga anslag 
ansåg sig staten tvungen att utforma den för-
sta stadgan för folkhögskolan. 1919 kom Kungl. 
Maj:ts stadga för statsunderstödda folkhögskolor, 
som i princip drog upp konturerna för en genom-
snittsfolkhögskola. Den uppfostrande uppgiften 
poängteras starkt i stadgan, rapporterade första 
numret av Tidskrift för Svenska Folkhögskolan 
1920. Stadgan markerade att till lärarens uppgift 
hör inte bara att undervisa utan även att främja 
sina elevers utveckling till ansvarskännande och 
självständiga personligheter. Det ska ske utan att 
påtrycka dem någon viss åskådning i politiska och 
religiösa frågor. Sedan följde några ord om vikten 
av rätt arbetsformer och självverksamhet, och om 
att främja elevernas sociala och sedliga utveckling 
genom deras medverkan i fråga om ordningen och 
arbetet inom skolan. 

Betydelsen av samvaron mellan lärare och 
elever betonades, och internatskolan ansågs lämpa 
sig väl för detta ändamål.

 
Internatet skall i uppfostrande syfte begagna 
de tillfällen till samvaro mellan lärare och 

12 Terning, Paul (1968). Principer och pedagoger, i Svensk 
folkhögskola 100 år.
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elever som även utom undervisningen kunna 
erbjudas. Folkhögskolan bör därför vara 
utrustad med anordningar som göra det möj-
ligt att under kursen bereda eleverna hem på 
skolan.13

I nästa stadga, Folkhögskolestadgan 1942, återkom 
samma ordalydelse. 

Folkhögskolepropositionen 1957 om 
internat, personlighetsutveckling och 
studieomdöme 

Redan i 1927 års folkhögskoleutredning fördes 
diskussionen om inte folkhögskolan skulle kunna 
ge behörighet i någon form. På 1940-talet hade det 
här synsättet etablerats. Studieomdömet inför-
des 1958. Men fortfarande markerades i Kungl. 
Maj:ts proposition till riksdagen angående folk-
högskolans ställning och uppgifter 1957 att all-
män medborgerlig bildning var ett huvudmål och 
att skolornas verksamhet skulle utformas så att 
elevernas samarbetsvilja, självständiga tänkande 
och kritiska omdöme utvecklades. Och fortfarande 
ansågs internatet vara en viktig tillgång i folkhög-
skolan: 

Folkhögskolan har kanske bättre möjligheter 
än någon annan skolform att göra en fost-
rande insats. Samvaron utanför lektionstid är 
då inte minst väsentlig. Internatmiljön skän-
ker utmärkta tillfällen att pröva olika former 
av självverksamhet och medansvar för elev-
erna.14

Lokaltillgång och byggnadsekonomiskt läge 
var viktiga inslag i propositionen. Vinterkursen 
1955/56 hade 7 900 elever, men antalet platser på 
internat var bara 6 500. Det var med andra ord 

13 Kungl. Maj:ts stadga för statsunderstödda folkhögskolor 
1919.

14 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående folk-
högskolans ställning och uppgifter 1957.

brist på internatplatser. 15 procent av eleverna var 
inkvarterade utanför skolan.15 Under ett antal år 
fick folkhögskolorna särskilda byggnadsbidrag 
från staten för att bygga internat.

Folkhögskoleutredningens huvud
betänkande Folkhögskolan 1976  
och Folkhögskoleförordningen 1977

Det har aldrig funnits något direkt krav på att 
folkhögskolan ska ha internat. Men när det finns 
ett internat, ska det vara en pedagogisk resurs, 
markeras i Folkhögskoleutredningens huvudbe-
tänkande Folkhögskolan 1976. 

Hela folkhögskolan ska ses som en inlärnings-
miljö och internaten ska vara en pedagogisk 
resurs, som används i arbetet. I lärarens upp-
gifter ingår undervisning samt socialpedago-
giska och administrativa uppgifter.16

1976 bodde hälften av deltagarna i folkhögskolor-
nas långa kurser på internat. Av enkäter till både 
lärare och deltagare framgår det att en majoritet i 
båda dessa grupper bedömde internatet positivt. 
Internatet och dess funktion borde därför, ansåg 
utredningen, också i framtiden vara av väsentlig 
betydelse för verksamheten. 

Förordningen 1977 gav folkhögskolan en portal-
paragraf om att folkhögskolan har till uppgift att 
främja allmän medborgerlig bildning: 

Verksamheten skall till innehåll och form vara 
sådan att den ökar den studerandes medve-
tenhet om sina egna och omvärldens vill-
kor, vidgar förmågan att känna och uppleva, 
utvecklar kritiskt omdöme, självständighet 
och samarbetsförmåga, ökar den studeran-

15 Folkhögskolan hade från början kurser på vintern när de 
unga manliga deltagarna kunde vara borta från lantbru-
ket, och sommarkurser för flickor. 

16 Sammanfattning av folkhögskoleutredningens betän-
kande Folkhögskolan 1976.
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des möjligheter att vara skapande samt stär-
ker viljan och förmågan att i solidaritet med 
andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle.17

Förordning om statsbidrag till 
folkbildningen SFS 1991:977

Förordning om statsbidrag till folkbildningen, 
SFS 1991:977, innebar ett nytänkande i och med 
att Folkbildningsrådet, istället för en statlig myn-
dighet, nu fick i ansvar att fördela statsbidraget 
till folkbildningen, och folkbildningen själv gavs 
rätten att bestämma sina kurser och sin inriktning. 
I stället angav staten sina syften med statsbidraget. 
I syftena markerades såväl uppgiften att utjämna 
utbildningsklyftor som att prioritera verksamhet 
för utbildningsmässigt, socialt och kulturellt efter-
satta grupper. Dessutom skulle syftet vara ”att 
möjliggöra för människor att påverka sin livssitua-
tion och till att skapa engagemang för att delta i 
samhällsutvecklingen”. Ingenting sades om inter-
natets roll.18

I nuvarande Folkhögskoleförordning nämns ing-
enting direkt om medborgerlig bildning eller om 
internatet som pedagogisk resurs. Däremot fram-
hålls folkhögskolans demokratisyfte som det vik-
tigaste av fyra syften:
•  att bidra till att stärka och utveckla demokratin
• att bidra till att möjliggöra för människor att 

påverka sin livssituation och som skapar ett 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen

• att bidra till att minska utbildningsklyftor och 
till att höja bildnings- och utbildningsnivån i 
samhället

• att bidra till att skapa intresse för kultur och 
breddar delaktigheten i kulturlivet.

Detta återknyter till tidigare skrivningar om 
allmän medborgerlig bildning. Den personliga 
utvecklingen har fortfarande en given plats.

17 Folkhögskoleförordning SFS 1977:551.

18 Förordning om statsbidrag till folkbildningen SFS 
1991:977.

2.6 Folkhögskolans internat – 
nulägesbeskrivning 

Sverige har i dag 150 folkhögskolor. De äldsta av 
dem är från 1868, de yngsta har tillkommit sedan 
1990. 107 av folkhögskolorna har internat, och de 
flesta av dessa ligger på landsbygden. En tredje-
del är externat, eller daghögskolor, varav de flesta 
finns i storstäder och förorter. Även på folkhög-
skolor med internat bor en del av deltagarna utan-
för folkhögskolan. 

Tabell 1 visar att under perioden1998–2011 har 
det totala antalet internatboende bland deltagarna 
i folkhögskolans långa kurser minskat med drygt 
20 procent. Den största minskningen har ägt rum 
bland RIO-skolorna, 23 procent. Motsvarande 
minskning bland SKL-skolorna är 11 procent. 
Deltagare i långa kurser har under samma period 
minskat med fem procent.

Tabell 2 visar att de 20 folkhögskolorna med 
den största internatverksamheten hade mellan 81 
och 191 internatboende 2011. Andelen boende på 
internaten varierade mellan 36 och 79 procent av 
alla deltagare på långa kurser. Nio av de 20 sko-
lorna hade fler externatdeltagare än internatbo-
ende. I genomsnitt, bland alla folkhögskolorna, 
utgjorde de internatboende 22 procent av samtliga 
deltagare i de långa kurserna.  

Dessa siffror kan jämföras med de 23 folkhög-
skolor som startat efter 1990. Av dessa var det 
fem som erbjöd internat under 2011, med en andel 
internatboende som varierade mellan 12 och 75 
procent. Andelen internatboende bland samtliga 
23 nya folkhögskolor uppgick endast till sex pro-
cent totalt.  

Höstterminen 2011 samlade folkhögskolans All-
männa kurser cirka 12 000 deltagare, och de Sär-
skilda kurserna 15 000 deltagare.  
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Boende        1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RIO 4 975 4 886 4 977 5 084 4 783 4 771 4 789 4 668 4 341 4 470 4 153 4 296 4 300 3 825
Arbetarrörelse 304 297 271 343 397 352 336 301 276 250 230 280 275 280

Frikyrkliga 953 970 1 018 1 037 909 837 875 861 848 890 827 947 915 793

Sv. kyrkan 1 217 1 120 1 028 1 185 1 025 1 102 1 220 1 165 1 182 1 135 1 044 1 049 1 149 922

Nykterhetsr. 286 273 277 282 258 268 298 274 265 262 257 259 260 273

Övriga 2 215 2 226 2 383 2 237 2 194 2 212 2 060 2 067 1 770 1 933 1 795 1 761 1 701 1 557

SKL 2 477 2 314 2 202 2 050 2 023 2 191 2 096 2 096 2 017 2 044 2 001 2 121 2 209 2 197
Landsting 1 620 1 552 1 499 1 405 1 366 1 483 1 403 1 396 1 353 1 410 1 331 1 390 1 471 1 442

Regioner 479 445 399 328 334 395 397 388 362 343 386 424 392 394

Regionsförb. 378 317 304 317 323 313 296 312 302 291 284 307 346 361

Totalt 7 452 7 200 7 179 7 134 6 806 6 962 6 885 6 764 6 358 6 514 6 154 6 417 6 509 6 022

Folkhögskola Deltagare varav Internat
Andel internat

deltagare, procent Kurser

Fridhems folkhögskola 242 191 79 18

Lillsved Gymnastik o idrottsfolkhögskola 253 146 58 11

Södra Vätterbygdens folkhögskola 331 130 39 16

Grimslövs folkhögskola 178 128 72 14

Ljungskile folkhögskola 206 118 57 10

Skurups folkhögskola 251 107 43 24

BraheskolanVisingsö folkhögskola 232 104 45 16

Geijerskolan 179 102 57 32

Stensunds folkhögskola 143 100 70 10

Ädelfors folkhögskola 287 100 35 26

Katrinebergs folkhögskola 268 100 37 18

Lunnevads folkhögskola 159 99 62 7

Mariannelunds folkhögskola 167 97 58 9

Billströmska folkhögskolan 203 96 47 13

Ölands folkhögskola 191 95 50 15

Wendelsbergs folkhögskola 226 95 42 9

Nordiska folkhögskolan 235 92 39 16

Hållands folkhögskola 156 84 54 21

Kaggeholms folkhögskola 226 81 36 23

S:t Sigfrids folkhögskola 240 81 34 21

Tabell 1. Internatboende per medlems och huvudmannakategori 1998–2011.

Tabell 2. De 20 folkhögskolorna med flest internatdeltagare i långa kurser höstterminen 2011.
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Andelen internatboende bland deltagarna i Sär-
skild kurs har minskat från 40 till 26 procent under 
perioden 1998–2011, vilket bara delvis kan förkla-

ras med att det totala antalet deltagare ökat i den 
kurstypen. Andelen internatboende inom Allmän 
kurs har varit nästan oförändrat under samma tid. 

Tabell 3. Antal och andel internatboende i allmän och särskild kurs 1998–2011.

Kurstyp 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Allmän kurs (+ Särsk utb insats tom 2005)

Deltagare 18 294 17 231 17 625 16 636 15 081 14 887 14 911 15 063 12 833 12 666 12 298 12 904 12 022 11 825

Varav internat 3 089 2 996 2 997 2 970 2 785 2 733 2 883 2 670 2 315 2 236 1 914 2 076 2 001 1 757

Andel internat 
boende, procent 17 17 17 18 18 18 19 18 18 18 16 16 17 15

Särskild kurs

Deltagare 11 047 11 628 11 435 11 655 11 492 12 184 12 554 12 919 13 265 14 072 15 208 16 650 15 833 16 095

Varav internat 4 375 4 215 4 182 4 164 4 021 4 229 4 001 4 039 3 981 4 224 4 187 4 288 4 468 4 216

Andel internat
boende, procent 40 36 37 36 35 35 32 31 30 30 28 26 28 26

Total andel 
internatboende, 
procent 25 25 25 25 26 26 25 24 24 24 22 22 23 22
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3. Undersökning av folk
högskolans deltagare 2010 
– internatboende och 
externatdeltagare

Drygt en femtedel av folkhögskolans deltagare bor 
på internat. Hur ser denna grupp ut i jämförelse 
med folkhögskolans deltagare generellt? I vilka 
avseenden tar de internatboende med sig andra 
erfarenheter från folkhögskoletiden än övriga del-
tagare? Hur påverkas de av tiden vid folkhögsko-
lan? 

I det här kapitlet görs en jämförelse mellan 
internatboende och externatdeltagare. Den bygger 
på resultat från Folkbildningsrådets undersökning 
av folkhögskolans deltagare 2010.

3.1 Vem bor på internat och vem 
är externatdeltagare?

I Folkbildningsrådets undersökning gick de flesta 
som bodde på internat i Särskild kurs – sex av tio. 
Bland externatdeltagarna fanns ingen skillnad, där 
var fördelningen mellan Allmän och Särskild kurs 
nästan jämn.

Diagram 1. Internatboendes och externatdeltagares ålder.

De internatboende deltagarna var yngre än 
genomsnittet. I Folkbildningsrådets undersök-
ning var drygt 80 procent av de internatboende 30 
år eller yngre, jämfört med ca 60 procent av dem 
som inte bodde på internat. Även andelen delta-
gare som var 20 år eller yngre var påtagligt större 
bland de som bodde på internat. Andelen som var 
äldre än 31 år var mer än dubbelt så stor bland 
externatdeltagarna.

Diagram 2. Internatboendes och externatdeltagares kön.

Jämförelsevis många män bodde på folkhögsko-
lans internat – nästan hälften av de internatbo-
ende. Bland övriga deltagare utgjorde männen 
ungefär en tredjedel. 

Den stora majoriteten internatboende var också 
ensamstående utan barn. Bara en tiondel av dem 
var gifta/sammanboende och ännu färre hade 
hemmavarande barn under 18 år. Av externatdel-
tagarna var nära hälften gifta/sammanboende och 
en fjärdedel hade barn under 18 år. 

Andelen deltagare med funktionsnedsätt-
ning var större bland de som bodde på internat 
– 20 procent jämfört med drygt 10 procent bland 
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övriga. Av deltagarna med funktionsnedsättning 
bodde 30 procent av deltagarna med rörelsehinder 
eller dyslexi på internat, jämfört med 40 procent 
av deltagarna med utvecklingsstörning eller neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Diagram 4. Internatboendes och externatdeltagares 
födelseland.

De allra flesta av folkhögskolans deltagare är 
födda i Sverige och andelen är störst bland de 
deltagare som bor på internat. Ungefär en tiondel 
av deltagarundersökningens internatboende var 
födda utanför Norden, jämfört med nästan var 
fjärde av övriga deltagare. Internatets deltagare 
utgör på så sätt en mer etniskt homogen grupp än 
övriga deltagare.

Diagram 5. Internatboendes och externatdeltagares högsta 
avslutade utbildning .

Majoriteten av folkhögskolans deltagare har gym-
nasieskola bakom sig. Det gäller både för internat-

boende och för externatdeltagarna. Men deltagar-
nas utbildningsmönster skiljer sig åt på andra sätt. 
Jämfört med övriga deltagare var grupperna med 
de lägsta och de högsta avslutade utbildningarna 
jämförelsevis små bland de som bodde på inter-
nat, och gruppen med gymnasieutbildning större. 
Deltagare med gymnasieutbildning dominerade 
m a o på ett annat sätt bland internatets boende än 
bland övriga grupper. Även när det gäller utbild-
ningsnivå framstår alltså den här gruppen som 
mer homogen. 

I Folkbildningsrådets deltagarundersökning 
hade internatets deltagare oftare än andra högut-
bildade föräldrar. Sex av tio internatboende hade 
föräldrar med universitetsutbildning, jämfört med 
fyra av tio externatdeltagare.

Diagram 6. Internatboendes och externatdeltagares 
studiemotiv.

Deltagarnas utbildningsnivå tycks till en del höra 
samman med deras studiemotiv.

Bland externatdeltagarna var gruppen med låg 
utbildningsnivå jämförelsevis stor, och även ande-
len som läste Allmän kurs. Detta kan bidra till att 
det också var fler bland dessa som hade börjat läsa 
på folkhögskola för att få behörighet för fortsatta 
studier, eller för att förbättra sina möjligheter på 
arbetsmarknaden, jämfört med de internatboende. 
Bland de som bodde på internat var det jämförel-
sevis många som hade en avslutad gymnasieut-
bildning bakom sig och som läste på Särskild kurs. 
I den här gruppen var intresset för utbildningens 
innehåll ett vanligare studiemotiv. 
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Diagram 3. Internatboende och externatdeltagare med 
funktionsnedsättning.
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Sammantaget visar undersökningen att exter-
natdeltagarna och de internatboende skiljer sig 
åt i flera avseenden. Deltagarundersökningens 
internatboende var yngre, oftare män, hade oftare 
en funktionsnedsättning, var mer sällan utlands-
födda, och deras utbildningsbakgrund var likar-
tad. 

Detta kan på olika sätt ha betydelse för tolk-
ningen och förståelsen av de skillnader som redo-
görs för i de kommande avsnitten.

3.2 Olika erfarenheter av 
folkhögskolestudierna

Deltagarundersökningen visade att de flesta delta-
gare i folkhögskolan är nöjda med sin utbildning. 
Nio av tio både internatboende och externatdel-
tagare skulle rekommendera andra att välja både 
samma skola och samma kurs som de själva valt.

I det följande avsnittet undersöks de båda grup-
pernas erfarenheter mer i detalj.

Individanpassning och 
påverkansmöjligheter

Individanpassningen och att deltagarna är delak-
tiga i utformningen av sina studier är viktiga delar 
i folkhögskolans pedagogik. I de här avseendena 
är det skillnad mellan de internatboendes och de 
externatboendes upplevelser, och det var de inter-
natboende som var mest nöjda.

Två tredjedelar av de internatboende ansåg 
att de kunnat påverka sina studiers innehåll och 
uppläggning ofta eller mycket ofta (diagram 7). 
Ett sådant inflytande menade bara hälften av de 
övriga deltagarna att de haft.

Den individanpassning som ägt rum har i första 
hand handlat om anpassning till personliga villkor, 
i andra hand till tidigare studier och yrkeserfaren-
heter. Hälften av de internatboende upplevde att 
deras personliga villkor tillgodosetts i hög grad, 

mot fyra av tio externatdeltagare. En tredjedel av 
de internatboende tyckte att undervisningen i hög 
grad anpassats efter deras tidigare studier, andelen 
bland övriga deltagare var något lägre. Vad gäl-
ler anpassning efter deltagarnas yrkeserfarenheter 
fanns ingen skillnad mellan de båda grupperna. 

Båda grupperna anger att de sällan eller aldrig 
haft problem med bristande förkunskaper, för låga 
krav i studierna eller för hög studietakt. Här är 
skillnaden mellan grupperna mycket liten.

Lärarnas stöd 

Den jämlika kontakten mellan lärare och deltagare 
brukar räknas som ett av folkhögskolans signum, 
liksom lärarnas engagemang för deltagarna, deras 
studier och utveckling. 

När det gäller bedömningen av lärarstödet var 
skillnaderna inte så stora, men de internatbo-
ende gav överlag en något mer positiv bild än de 
externa deltagarna.

Diagram 7. Påverkan på studiernas innehåll och 
uppläggning.
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Sju av tio internatboende och sex av tio av exter-
natdeltagarna ansåg att de har fått det stöd de 
behövt av lärarna för att klara sina studier. Åtta av 
tio internatboende svarade ja på frågan om lärarna 
i hög grad varit kunniga och hjälpsamma, jämfört 
med sju av tio externatdeltagare. 

Även feedback eller återkoppling är nödvändigt 
i lärsituationen. Åtta av tio internatboende uppgav 
att de ofta eller mycket ofta fått feedback på sina 
studieresultat, jämfört med sex av tio externatbo-
ende. Omvänt var det två av tio internatboende 
som sade sig sällan eller aldrig ha fått feedback, 
jämfört med nära tre av tio externatdeltagare.

Diagram 9. Lärarstöd i studie och yrkesväglednings
frågor.

Folkhögskolestudierna i sig leder inte självklart 
vidare. Många av folkhögskolans deltagare behö-
ver ett aktivt stöd för att komma in på arbetsmark-
naden eller ta steget till fortsatta studier. Enligt 
ungefär två tredjedelar av deltagarna i folkhögsko-
ledeltagarundersökningen 2010 har lärarna stöt-
tat i frågor som inte omedelbart har med folkhög-
skolestudierna att göra, till exempel frågor av mer 
yrkes- eller studievägledande karaktär. 

Även i det avseendet är de internatboendes 
beskrivningar mer positiva. Nästan hälften av dem 
uppgav att de fått mycket hjälp av lärare i studie- 
och yrkesvägledningsfrågor, jämfört med en tred-
jedel av externatdeltagarna. 

Drygt 30 procent av deltagarundersökning-
ens internatboende fick dessutom mycket hjälp 
av lärare i frågor som handlade om arbete, familj, 
hälsa, fritid och dylikt, jämfört med drygt 20 pro-
cent av de externatboende. 

Diagram 10. Lärarkontakter vid sidan av studierna.

Dessutom verkar lärarna ha betydligt fler infor-
mella kontakter med internatboende än med 
övriga deltagare. Ungefär 45 procent av dem som 
bodde på internat hade kontakt med sina lärare vid 
sidan av studierna, jämfört med ungefär 25 pro-
cent av externatdeltagarna.

Samarbete och gemenskap inom 
deltagargruppen

Samarbetet och gemenskapen inom deltagargrup-
pen har stor betydelse för deltagarnas utbyte av 
studietiden. Data från deltagarundersökningen 
tyder på att detta gäller i synnerhet för de internat-
boende.

Diagram 11. Gemenskapen med andra deltagare.

Sju av tio internatboende bedömde att gemenska-
pen med de andra kursdeltagarna varit mycket bra, 
jämfört med drygt hälften av de externatboende. 
Fyra av tio internatboende umgicks också mycket 
ofta med deltagare från andra kurser, jämfört med 
bara en av tio bland de externatboende. 
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På frågan om lärarna i hög grad uppmuntrat kon-
takter mellan kurskamrater med olika kulturella 
och etniska bakgrunder svarade en dryg tredjedel 
av både internatboende och externatdeltagare ja.  

Gemenskapen byggs bland annat upp i det 
gemensamma arbetet.

Diagram 12. Grupparbeten på schemalagd tid.

Schemalagda grupparbeten förekommer ofta. Åtta 
av tio internatboende och nästan lika många av de 
externatboende grupparbetade med kurskamra-
ter under schemalagd tid. Det var dock vanligare 
bland de internatboende än bland övriga att grupp-
arbeta mycket ofta.

I de delar av studierna som bedrivs utanför 
schemalagd tid var skillnaderna mellan internat-
boende och externatdeltagare påtagliga.

Diagram 13. Grupparbeten utanför schemalagd tid.

Drygt 60 procent av de internatboende hade samar-
betat med kurskamrater utanför schemalagd tid. Det 
hade bara 30 procent av externatdeltagarna gjort.

Sju av tio internatboende umgicks också ofta 
eller mycket ofta med deltagare från andra kurser 
än den egna. Det var mycket mer sällsynt bland de 
övriga deltagarna. Bara tre av tio hade den typen 
av kontakter. 

Diagram 14. Kontakter med deltagare i andra kurser.

Deltagarnas egen aktivitet i lärandet

Individanpassning, lärarstöd och lärandet i grup-
pen är bl.a. tänkt att utveckla den enskilde del-
tagarens förmåga att uttrycka sig. Att detta sker 
bekräftades i deltagarundersökningen. När det 
gällde de enskilda deltagarnas aktiviteter i under-
visningen fanns inga större skillnader mellan 
internatboende och externatdeltagare.

Diagram 15. Muntlig redovisning.

Sju av tio av de internatboende uppgav att de ofta 
eller mycket ofta hade redovisat muntligt i under-
visningen, jämfört med sex av tio av externatdel-
tagarna. 

Negativ särbehandling 

Förekommer negativ särbehandling på folkhög-
skola? Deltagarundersökningen visade att det 
förekommer, men är mycket sällsynt. 

Nästan ingen, varken internatboende eller exter-
natdeltagare, hade upplevt sig negativt särbehand-
lad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
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eller annan trosuppfattning. De som svarat ja på 
frågan uppgår till några hundradelar. Det är också 
väldigt få i båda kategorierna som upplevt sig 
negativt särbehandlade på grund av sexuell lägg-
ning, eller blivit utsatta för sexuella trakasserier av 
lärare eller annan personal.  

Något fler har blivit utsatta för sexuella trakas-
serier från andra deltagare, och en majoritet av 
dessa är internatboende.

3.3 Den långsiktiga betydelsen  
av folkhögskolestudierna

I detta avsnitt redovisas deltagarnas uppfattningar 
om hur tiden på folkhögskola påverkat deras per-
sonliga utveckling och förutsättningarna för fram-
tida studier och arbete.

Påverkan på förmågor och kompetenser

Den tonvikt som inom folkhögskolan läggs på 
samarbete deltagarna emellan avspeglades i del-
tagarnas beskrivningar av hur de påverkats av 
sina folkhögskolestudier. Samarbetsförmågan har 
stärkts, i åtminstone någon mån, menade mellan 
80 och 90 procent.

Diagram 16. Folkhögskolestudiernas påverkan på sam
arbetsförmågan.

Internatdeltagarnas bedömning var mest positiv. 
Förmågan att samarbeta med andra hade förbätt-
rats i någon mån bland 90 procent av de inter-

natboende, och i hög grad bland drygt hälften 
av dem. Bland externatdeltagarna uppgav drygt 
80 procent att deras samarbetsförmåga stärkts 
i någon mån, och 40 procent att den förbättrats 
mycket. 

Diagram 17. Folkhögskolestudiernas påverkan på själv
förtroendet.

Även självförtroendet stärks på folkhögskola, det 
menade 80–90 procent av deltagarna. Igen var det 
de internatboende som gav en något mer positiv 
bild.  

Däremot fanns inga signifikanta skillnader när 
deltagarna berättade om hur deras allmänbildning, 
samhällsengagemang, förmåga att självständigt 
söka kunskap, och deras förmåga att tänka kritiskt 
och analytiskt, påverkats. Mellan 70 och 90 procent 
av deltagarna i båda grupperna tyckte att de hade 
stärkts i dessa avseenden, åtminstone i någon mån. 

Diagram 18. Folkhögskolestudierna som förberedelse för 
fortsatta studier.

Sammantaget ansåg ungefär 80 procent av delta-
garna att de blivit bättre rustade att studera vidare. 
Fyra av tio internatboende ansåg att de blivit 
mycket stärkta, jämfört med tre av tio externatdel-
tagare.
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När det gällde andra förberedelser inför framti-
den fanns inga skillnader. Tre av tio i båda grup-
perna tyckte att folkhögskoletiden hade gett dem 
bättre studieteknik och tre av tio kände sig också 
mycket bättre förberedda för arbetsmarknaden.

Påverkan på intressen och attityder

Folkbildningen ska fånga upp och stärka män-
niskors engagemang och bidra till att människor 
kan påverka sin livssituation och samhället. Enligt 
deltagarundersökningen gör den också det – men 
i olika utsträckning för internatboende och exter-
natdeltagare.

Nästan 80 procent av de internatboende uppgav 
t.ex. att de har blivit mer intresserade av kulturella 
frågor, mot ca 70 procent av övriga deltagare. 

Diagram 19. Folkhögskolestudiernas påverkan på kultur
intresset.

Ännu större är skillnaden när det gäller påverkan 
på fritidsintressen. Tydligt fler internatboende (ca 
75 procent) än externatdeltagare (drygt 60 procent) 
ansåg att de har blivit mer aktiva på fritiden.

Diagram 20. Folkhögskolestudiernas påverkan på fritids
aktiviteten.

När det däremot gäller om studierna påverkat 
intresset för samhällsfrågor i bred mening syntes 
ingen egentlig skillnad mellan de båda grupperna.

Internatboende och externatdeltagare svarade 
även ungefär likadant på de frågor om attitydpå-
verkan som ingick i deltagarundersökningen. Lite 
drygt 70 procent av dem upplevde att deras förstå-
else för människor med annan kulturell och etnisk 
bakgrund ökat, och att folkhögskolan bidragit till 
att öka deras förståelse för mäns och kvinnors 
olika villkor. 
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4. Intervjuer med rektorer på   
folkhögskolor med internat

I kartläggningen ingick 15 telefonintervjuer med 
rektorer vid folkhögskolor med internat. Avsikten 
var att få en bild av hur internaten utformas och 
används, samt vilken betydelse de har i folkhög-
skolans verksamhet.

4.1 Vad är motivet till att ha 
internat i dag? 

Internatet som tradition

De första folkhögskolorna var bygdeskolor ute på 
landet, byggda i en tid när 80 procent av Sveri-
ges befolkning levde och verkade på landet. I dag 
placeras ofta filialer och nybildade folkhögsko-
lor i stadsmiljö för att nå grupper av människor 
som annars inte skulle komma till folkhögskolan. 
Dessa är då i de flesta fall externatskolor. Det finns 
också exempel på äldre folkhögskolor som flyttats 
från landet till nya och mer stadsnära lägen, och 
då fungerar som externatskolor. Men fortfarande 
finns det drygt 100 internatfolkhögskolor. Varför 
har de äldre skolorna kvar sina internat? Många 
av dem har dessutom stora internat med plats för 
många deltagare. Och varför har några av de nya 
skolorna skaffat internat?

Flera av de SKL-skolor som ingick i intervju-
studien är gamla, från 1800-talet, och de har sedan 

lång tid tillbaka elevhem. Vid dessa används de 
internat som redan finns – för att de finns där.

Riksrekrytering förutsätter internat 

Vid andra folkhögskolor finns riksrekryterande 
kurser som enligt rektorerna kräver internatbo-
ende. Och riksrekryterande Särskilda kurser är 
i sin tur en nödvändighet för folkhögskolornas 
överlevnad, säger en rektor. I dag söker ungdo-
marna sig fram på nätet till en folkhögskola med 
intressanta kurser och har ingenting emot att flytta 
under några år till en plats långt hemifrån: 

Internatet behövs för den struktur skolans 
kurser har. Musiklinjen är i högsta grad riks-
rekryterande. Det betyder i dag mer än som 
tidigare en politisk eller pedagogisk agenda. 
För skolans kurs för personer med förvärvad 
hjärnskada finns däremot en tydlig ideolo-
gisk/pedagogisk tanke, att boendet är en del 
av kursen. 

Särskilda kurser med möjlighet till fördjupning av 
personliga intressen är ofta viktigare än folkhög-
skolans idémässiga profil för rekryteringen. 



25Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat

Deltagare med särskilda behov

Rektorerna påpekar också att folkhögskolorna har 
många deltagare med särskilda behov, där inter-
natet kan vara till stor hjälp. Det gäller t.ex. unga 
människor som aldrig varit hemifrån, missbrukare 
som precis kommer ut från ett behandlingshem, 
eller personer med funktionsnedsättning som 
behöver speciellt anpassade boenden. Flera sko-
lor arbetar aktivt med internatet som pedagogiskt 
verktyg för dessa grupper.

Mysfaktor som ordnar boendesituationen

Det är lättare att rekrytera om man har ett inter-
nat, förklarar en rektor. Internatet är en mysfaktor 
för många unga människor. Det är ett kollektivbo-
ende med många fördelar. Det ger nya nära vän-
ner, och får människor att växa: 

Det är internatet som är folkhögskola! Folk-
högskolestyrelsen driver den synpunkten hårt 
i politiken också och har valt att satsa på 
folkhögskolan. Folkhögskolan får en stående 
budgetpost från landstinget för renovering av 
internat och byggnader. Utvärderingar bland 
eleverna visar att internatarna har en mer 
positiv utvärdering av sin folkhögskoletid än 
externatarna. De säger sig ha fått verktyg att 
påverka sitt liv, fått nära vänner för livet, etc.

Det är inte heller oviktigt i dag att internatet löser 
deltagarnas bostadssituation. Det finns enligt ett 
par rektorer deltagare som tar folkhögskolestu-
dierna på köpet bara de får en bostad under några 
år.   

Dessutom skiljer internatet folkhögskolan från 
Komvux, vilket är viktigt för rätt många delta-
gare.

Det geografiska läget

Ett par rektorer pekar på geografiska faktorer som 
läget på landsbygden och svårigheten att komma 
till skolan med allmänna kommunikationer varje 
dag för att delta i undervisningen: 

En orsak är att folkhögskolan ligger ute på 
landet, fyra mil från närmaste stad, och det 
är lite svårt att ta sig dit. En annan orsak, 
kanske den främsta, är att skolan är profile-
rad för deltagare med funktionshinder, och 
för yrkesutbildningar till personlig assistent 
till dessa grupper. 

4.2 Efterfrågan på internatplatser 

Utvecklingen mellan 1998 och 2011 

Antalet boende på internatet har skiftat under 
åren. Så har också tillgången på rum med tillräck-
ligt hög standard. I tabell 4 visas utvecklingen 
mellan 1998 och 2011 när det gäller  antalet inter-
natboende på folkhögskola. 

Tabell 4. Antal internatboende 1998–2011, efter huvud
man.

Internatboende

Huvudman 1998 2011 2011–1998

Totalt 7 452 6 022 1 430

RIO 4 975 3 825 1 150

SKL 2 477 2 197 280

Den skola som ökat sitt internat mest under perio-
den har ökat med 146 platser. Den som har mins-
kat mest har minskat med 72 platser.   

Efterfrågan på elevrum på internaten har väx-
lat under åren. Från en nedgång under ett antal år 
verkar det nu som om trenden har vänt. Fyra av 
de fem SKL-skolorna och nio av tio RIO-skolor 
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som intervjuades rapporterar att de har full eller 
nästan full beläggning. Några har t.o.m. kö. På en 
skola har antalet heltidsstuderande på internatet 
fördubblats.  

Varierande efterfrågan hanteras

Skolan måste ha framförhållning och spana efter 
förändringar som kan påverka efterfrågan. Orsa-
kerna kan växla. Andelen yngre deltagare har 
ökat de senaste åren, vilket tillsammans med den 
allmänna bristen på bostäder gör att fler söker sig 
till internaten. Det kan också ha hjälpt till att det 
är färre skolor i dag som har internat. Den riksre-
krytering som många skolor har till sina Särskilda 
kurser innebär ett ökat tryck på internaten.

Folkhögskolorna är kostnadsmedvetna och för-
söker förhindra att internaten står tomma. Vid 
nedgång hyrs elevhem ut till kommunen eller 
någon institution i behov av rum. Vid kö gör man 
tvärtom, dvs. hyr in sig hos någon som har rum. 
En skola som ingår i undersökningen hade bara 
80 procent beläggning under hösten 2012, och 
hyr därför ut en internatbyggnad till ett universi-
tet i en närbelägen stad. En annan skola hyr ut ett 
internatboende till kommunen för mottagning av 
ensamma flyktingbarn. En tredje skola har bara 32 
internatplatser, men fyller på med hotellrum som 
skolan har som hotell när folkhögskolekurser inte 
pågår. Flera skolor använder byggnader avsedda 
för konferenser och kortkurser som buffert för att 
upplåta fler internatrum vid behov eller hyra ut 
som tillfälliga bostäder, t.ex. till byggnadsarbetare 
på ett bygge i närheten. Skolor har också gjort om 
f.d. personalbostäder till rum. 

En skola uppger att de har haft ett mycket större 
internat tidigare, men har medvetet arbetat på att 
minska det för att få verksamheten att gå ihop 
ekonomiskt.  

4.3 I vilken typ av verksamhet 
används internatet?

Långa kurser

Folkhögskolorna har många kurser med olika 
teman och inriktningar, både långa, korta och på 
distans. De vänder sig inte bara till folkhögskolans 
traditionella målgrupper utan också till deltagare 
med särskilda behov, t.ex. personer med funk-
tionsnedsättningar av olika slag. 

Vintertid används internatet huvudsakligen till 
långkursdeltagarna, framför allt på de Särskilda 
kurserna. Fyra av intervjuskolorna har kurser för 
personer med funktionsnedsättning och har för 
dem särskilt anpassade rum på internatet. Två 
skolor i urvalet har distanskurser, vars deltagare 
använder internatet ungefär en gång i månaden.  

Korta kurser och konferenser

Under terminstid förekommer kortkurser och kon-
ferenser vid sidan av de långa kurserna, dock inte 
i någon större utsträckning. Ungefär en tredjedel 
av skolorna i intervjustudien har ett särskilt kort-
kursboende eller konferensboende som inte belas-
tar internatet. Men rektorerna berättar att trenden 
går mot dagkonferenser utan övernattning. Ett par 
skolor anger att de har korta kurser, konferenser 
eller yrkesutbildning enbart för huvudmannens 
räkning.  

Sommarkurser, vandrarhem och 
lägerverksamhet

Internatet får av ekonomiska skäl aldrig stå tomt. 
En tredjedel av de intervjuade skolorna använ-
der internatet till sommarkurser, en femtedel gör 
om det till vandrarhem på sommaren. En rektor 
har insett att det är mer lönsamt med vandrarhem 
än med konferenser, och har inrättat sig efter det. 
Sommarkurserna är oftast veckokurser, erbju-
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der ofta estetiska ämnen och är mycket eftertrak-
tade. Några skolor har sommarläger i enlighet med 
huvudmannaprofilen. En skola har konfirmations-
läger fyra veckor med 55 elever som då bor på 
internatet. Två andra skolor har sommarläger för 
flera hundra ungdomar på somrarna.

Någon skola har också ett stort internationellt 
utbyte. 

4.4 Vad innebär internatmiljön och 
hur är den organiserad?   

Ett internat är en speciell miljö, med speciella 
förutsättningar och möjligheter. Internatmiljön 
innebär att man sammanför de tre livssfärerna 
arbete/studier, fritid och sömn till en totalmiljö, 
och det ger upphov till en hemliknande dygnet-
runt-samvaro och täta relationer mellan de som 
bor där. Erfarenhet och forskning har visat att en 
sådan totalmiljö ger större möjligheter till lärande 
och påverkan än miljöer där livsfunktionerna sker 
åtskilda. Speciellt gäller det personlighetsutveck-
ling, förmågan att fungera i sociala relationer och 
att växa till en självständig människa. I svensk 
folkhögskola talar man om socialpedagogik.  

Internatet är beroende av vissa förutsättningar. 
Det förfogar över olika materiella och personella 
resurser. 

Materiella resurser

Fyra av de intervjuade folkhögskolor som ingick i 
undersökningen grundades i slutet av 1800-talet. 
Ytterligare två startade sin verksamhet tidigt på 
1900-talet och har också de firat sina hundraårsju-
bileer. Nästan alla de äldre folkhögskolorna har 
elevhem som uppfördes i nära anslutning till sko-
lan redan från starten.

Vid de allra flesta av de skolorna har de äldre 
elevhemmen renoverats eller nya byggts, så att 
de nu har hög och modern standard. De boende 

får då eget rum med egen dusch och toalett. Kra-
ven på standard är högre nuförtiden, säger flera 
av rektorerna. Men det kostar att renovera, och 
som en rektor uttryckte det ” statsbidraget är till 
för undervisning, inte till tegelpannor”. Flera av 
SKL-skolorna har haft turen att ha huvudmän som 
bekostat renoveringar, medan hälften av RIO-
skolorna beskriver hur renoveringar får anstå eller 
komma litet i taget allteftersom man lyckas få in 
extrainkomster. 

Byggnaderna och rummen varierar i ålder och 
renoveringsgrad och det innebär att flera skolor 
hyr ut internatrum med lite olika standard, till 
olika priser. En rektor berättar att det inte alltid är 
så att deltagarna väljer den högsta standarden. En 
del deltagare kan tänka sig ha dusch och toalett i 
korridoren och välja bort ett litet modernt rum till 
förmån för ett rejält stort rum med högt i tak och 
vacker stuckatur. 

De flesta rummen har tillgång till Internet, om 
än inte alltid den snabbaste uppkopplingen, och i 
varje elevhem finns det kök/pentry, tvättstuga och 
allrum med TV. På en skola kan man hyra student-
lägenheter med egna kök.  

I inackorderingsavgiften ingår oftast alla målti-
der och fika fem dagar i veckan, men det varierar. 
Frukost och kvällsmat kan också skötas av matlag 
på internatet. Några skolor erbjuder också ett mål 
mat på helgerna. 

En ganska stor andel av skolorna har kurser för 
deltagare med funktionsnedsättning, och har då 
särskilt anpassat boende för dem. En skola har 
specialiserat sig på deltagare med Aspergers syn-
drom och placerar dem i egna lägenheter för att 
skapa trygghet. En annan skola har anpassat inter-
natet för hjärnskadade. 

Till internatets materiella resurser hör också 
möjligheterna till samvaro och aktiviteter utanför 
schemalagd tid. I 1977 års folkhögskolestadga stod 
det inskrivet att folkhögskolan skulle ha lämp-
liga fritidslokaler för att kunna uppmuntra infor-
mella kontakter mellan deltagarna. Många sko-
lor har i dag lokaler för fritidsaktiviteter. Utöver 
ovan nämnda kök, tvättstuga och dagrum i varje 
elevhem finns på flera håll gymnastiksal eller 
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idrottshall, ett gym, bibliotek samt övningsrum 
för profilkurser i musik, bild, konsthantverk, film 
m.m. Vid nästan alla skolor fanns lokaler speciellt 
anpassade för profilkurserna. En skola har en egen 
teater, en annan har konsertsalar. Deltagarna på en 
skola med musiklinje har övningsrum på skolan 
och kan framföra konserter i domkyrkan. 

Deltagarna har tillgång till fritidslokalerna 
också på kvällstid, en del t.o.m. nattetid.    

Personella resurser 

En internatmiljö som används i socialpedagogiska 
syften är beroende av att det finns vuxna tillgäng-
liga för ungdomarna, både lärare och annan per-
sonal. Organisationsgraden av internatet varierar 
mycket. På en del skolor sköter de som bor där 
aktiviteter på internatet själva, på andra skolor 
organiseras sånt av skolan. 

De flesta skolor har en internatföreståndare, en 
husmor/husfar, som ansvarig för internatet. En 
skola har i stället en internatchef, och detta moti-
verar rektorn med att de boende betraktas som 
vuxna med eget ansvar och som inte behöver kon-
trolleras. Hyreslagen gäller, man får inte störa var-
andra efter en viss tid, osv. Den som inte sköter sig 
får flytta ut.  

Skolor med deltagare med funktionsnedsättning 
har elevassistenter. Vid en finns elva assistenter i 
tjänst även nattetid för att de boende ska känna sig 
trygga. Skolan har dessutom en ”internatpappa”, 
en äldre man som ägnar lite tid åt internatets 
boende på kvällstid.

Lärarna har av tradition ansetts ha en viktig 
funktion i internatlivet. Tidigare var det vanligt 
att lärare och rektor bodde i skolans närhet, ofta i 
tjänstebostad. Så är inte fallet i dag. Och man ser 
ett generationsskifte här. De yngre lärarna är inte 
så intresserade av att ordna aktiviteter på interna-
tet, säger en rektor. 

Några skolor har kontaktlärare eller jourlärare. 
Det kan vara organiserat så att varje boendegrupp 
har en kontakttimme per vecka med en lärare. 
Andra skolor har jourlärare. Jourläraren ska rycka 

in vid konflikter och akuta problem på internatet. 
En skola förser sin jourlärare med en smartphone 
med instruktioner om hantering av besvärliga situ-
ationer. Men jourläraren kan också ha som uppgift 
att arrangera eller delta i internatets aktiviteter. På 
en annan skola går jourläraren runt mellan kl. 18 
och 21 på kvällarna och besöker internatet. Jourlä-
rarna kan t.ex. ordna med bakkvällar, filmvisning, 
lyrikafton eller visafton. Ett par skolor har en fri-
tidsledare speciellt anställda för internatet, som då 
har ansvaret för att det ordnas frivilliga aktiviteter, 
som kvällsjympa, studiecirklar och tjejgrupper. 

En annan skola har hemkvällar i matsalen med 
t.ex. filmförevisning med diskussion efteråt, eller 
en utfärd om vädret tillåter. Ett par nykterhetssko-
lor berömmer sig om att hålla fester flera gånger 
per år, med mat, levande musik och dans. Ett syfte 
med festligheterna är att visa sina f.d. missbrukare 
att man kan ha roligt utan alkohol och droger.

En av folkhögskolans målsättningar är att 
främja deltagarnas utveckling till självständiga 
individer som tar ansvar och kan fatta egna beslut. 
För att åstadkomma det har skolorna organise-
rat internatet på olika sätt. Några skolor har ett 
system med olika grupper och råd, där deltagarna 
själva är ansvariga för det mesta. Organiserad 
socialpedagogisk verksamhet innebär vanligen 
regelbundna husmöten med internatföreståndaren/ 
husmor, där man tar upp frågor som rör interna-
tet, och samlar in önskemål och synpunkter. De 
boende på internatet delas då upp i olika mindre 
korridorgrupper eller husgrupper, som utser repre-
sentanter till husmötena. En del skolor har flera 
olika råd, där deltagarna är med. Flera skolor har 
aktiva idrottsföreningar, någon har också en kul-
turförening. Det finns ofta en elevkår med repre-
sentation i skolstyrelsen, och klassråd. Dessa råd 
kan ibland ta upp allvarligare frågor som samar-
betsproblem och värderingsfrågor. 

Om det uppstår allvarligare problem på inter-
natet, brukar skolorna handskas med det när det 
uppkommer. I dag finns det ofta handledning och 
planer för sådant. 

 De internatboende förväntas också själva ta ini-
tiativ till aktiviteter på fritiden. Vid några skolor 



29Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat

sköter deltagarna hela fritidsverksamheten, och på 
andra har de ansvar för att öppna och låsa skolans 
dörrar. Fyra av skolorna har ett café som är öppet 
på kvällstid och sköts av deltagarna. På andra håll 
har internatens boende matlag, anordnar sam-
kväm, eller tar emot volontärer från EU som bor 
på skolan och ordnar aktiviteter.

Skolans profil hade stor betydelse för internatet 
när rörelseskolorna startade en gång i tiden. Den 
betydelsen verkar ha minskat, så att t.ex. kyrkliga/
frikyrkliga skolor inte längre har obligatoriskt del-
tagande i morgonsamlingar o dyl. 

Nykterhetskravet lever däremot kvar, framför 
allt på nykterhetsrörelsens skolor. Men även andra 
skolor kräver helnykterhet av sina deltagare, som 
får skriva på ett sådant kontrakt när de börjar sin 
första hösttermin: 

Tidsandan är annorlunda nu, mer indivi-
dualistisk. Det gör det svårare för en del att 
anpassa sig till ett kollektiv. Det är också mer 
tryck i samhället på att bruka alkohol i dag, 
svårare att säga ifrån. Då behövs en drog-
fri folkhögskola som stöttar f.d. missbrukare 
genom att hålla hårt på alkoholförbudet. Man 
brukar säga att den här folkhögskolan är Sve-
riges bästa half way house.

4.5 Har internatet någon 
betydelse för externatdeltagarna?

I allmänhet har externatdeltagarna inte mycket 
att göra med internaten. Skiljelinjen på skolan 
går inte så mycket mellan olika linjer som mellan 
internatboende och externatboende, säger några 
rektorer. De externatboende hamnar lite utanför. 

På några skolor har man gemensamhetsska-
pande aktiviteter i början av terminen. Det kan 
vara samkväm, välkomstmiddag, gemensamma 
utfärder o dyl. där både internatboende och exter-
natdeltagare samlas. Detsamma gäller t.ex. vid 
större fester, som vid julen. Då är alla med, även 

de externatboende. En del sportevenemang samlar 
också båda grupperna, som på en folkhögskola där 
man har luciavolleyboll varje år.

4.6 Hur har internatets förut
sättningar förändrats över tid?

De internatboende har blivit yngre 

Några rektorer uppger att det bor många fler på 
deras internat nu än tidigare. Och internatet har 
genomgått radikala förändringar. Det mest mar-
kanta är förändringarna i deltagargruppens sam-
mansättning. Folkhögskolan har blivit mer ålders-
homogen än tidigare och det märks på internaten.

Enligt rektorerna är internatet ofta de ungas för-
sta självständiga boende. Den socialpedagogiska 
aspekten får stor roll. På internatet lär de sig sam-
sas med andra om kök och tvättstuga, och de kan-
ske aldrig har använt spis och tvättmaskin förut 
och måste nu lära sig det. De behöver samsas med 
andra och kompromissa om enkla men viktiga 
frågor som t.ex. hur mycket ordning det ska vara 
i de gemensamma utrymmena och om betydelsen 
av att komma i tid till en gemensam frukost. De 
möter för dem okända människor, kanske med en 
annan bakgrund, och får sina attityder och värde-
ringar prövade. 

Rektorerna talar här också om en annan effekt. 
De lite äldre och mognare deltagare som fanns 
tidigare var mer aktiva i internatlivet. De unga av 
i dag behöver ofta pushas och stöttas för att något 
ska hända: 

En effekt av detta är också att många behöver 
mer stöd än tidigare generationers folkhög-
skoledeltagare. Internatet var livligare, delta-
garna tog fler egna initiativ. Det fanns också 
flera lärare som bodde nära skolan. Det gör 
det oftast inte i dag och elevgruppen har 
större behov av stöd vid ordnandet av aktivi-
teter.
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Internatets socialiserande betydelse har ökat.
Att folkhögskolan blivit mer homogen när det 

gäller ålder och deltagarnas utbildningsbakgrund 
är till viss del en förlust för internatet, anser flera 
rektorer. Deltagarnas olika ålder, kön, bakgrund, 
attityder och värderingar ger gemenskapen på inter-
natet en viss karaktär. En heterogen grupp ger fler 
utblickar och nya vinklingar än en homogen.

De som bor på internaten är skörare  
än tidigare 

Nästa stora förändring är, enligt rektorerna, 
ökningen av deltagare med ohälsa, personliga 
bekymmer, psykiska problem, alkohol- och drog-
problem, problem med tidigare kriminalitet m.m. 
Deltagarna är allmänt skörare. Det är vanligare 
med psykisk ohälsa, problem med alkohol, dro-
ger och kriminalitet bland deltagarna på Allmän 
kurs än de på de Särskilda kurserna. Hit kom-
mer människor som blivit mobbade, haft ätstör-
ningar, växt upp i alkoholisthem eller vandrat runt 
i fosterhem, varit intagna inom psykiatrin eller på 
behandlingshem för missbrukare, eller blivit miss-
handlade. Listan är lång.

En stor andel har en funktionsnedsättning, 
och skolorna har ökat sitt intag av deltagare med 
Aspergers syndrom och olika bokstavsdiagnoser. 
En rektor beräknar att minst 15 procent av delta-
garna i en årskurs behöver särskilt stöd och att det 
tar minst en termin att komma över de värsta svå-
righeterna. 

Ytterligare en förändring är att många fler 
invandrare går på folkhögskolekurser. Flera av 
dem är dessutom relativt nyanlända till Sverige 
och behärskar ännu inte språket. 

Lärare och annan personal bor inte längre  
på skolområdet

En annan förändring som ägt rum är att nästan 
inga lärare eller rektorer bor inom skolans område 
längre. Inte heller annan personal bor nära. Det 

förändrar möjligheterna till informell samvaro. 
En rektor ser ett generationsskifte bland lärarna, 
de yngre är inte intresserade av att ordna aktivite-
ter. Folkhögskolan har blivit mer lik annan vuxen-
utbildning. Det gäller dock inte alla skolor, vissa 
arbetar ännu mer aktivt med internatsamvaron än 
tidigare eftersom de förändrade deltagargrupperna 
kräver detta. 

4.7 Har internatet en uttalad roll  
i skolans verksamhet? 

Flera landsting räknar in sina folkhögskolor i sin 
målsättning för tillväxt och regional utveckling. 
Man anger vissa riktvärden som folkhögskolan 
ska uppnå, men skriver för det mesta ingenting om 
internatet. Endast en av de SKL-skolor som ingick 
i undersökningen har av sin regionhuvudman 
ålagts att ha internat och arbetar medvetet med 
internatet som socialpedagogisk resurs. 

Det är också bara vid en av RIO-skolorna som 
det anges i skolans måldokument att internatet ska 
vara en pedagogisk resurs. 

Oavsett målskrivningar arbetar de flesta folk-
högskolorna ändå aktivt med internatet: 

Socialpedagogik i samband med internatet 
är ett inslag i Allmän kurs, men ett måste för 
linjen för utvecklingsstörda. Den är nödvän-
dig för bildningsuppdraget. Inom ramen för 
det socialpedagogiska arbetet ska vi arbeta 
för att utveckla det” friska”. Att behandla det 
”sjuka” är inte skolans uppgift.

4.8 Är internatet en resurs eller 
en belastning?

Enligt rektorerna är internaten både en resurs och 
en belastning. Men här är det stor skillnad mellan 
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SKL-skolorna och RIO-skolorna. Tre av SKL-
skolorna beskriver internatet enbart som en resurs 
och ser ingen belastning alls. Av RIO-skolorna 
uttalar sig sju tydligt om de belastande faktorer 
som de ser förknippade med internatet, och även 
de övriga tre betonar att de ekonomiska förutsätt-
ningarna måste finnas för att skolan ska kunna 
behålla internatet.

Internatet som resurs

Alla intervjuade betraktar internatet som en resurs 
inom folkhögskolan, och framhäver då den soci-
alpedagogiska betydelsen. Med tanke på de del-
tagargrupper som kommer till folkhögskolan är 
internatet ett boende som passar de flesta genom 
det stöd som den enskilda deltagaren kan få i kol-
lektivet. Socialiseringsprocessen underlättas av 
att det alltid finns andra i närheten som kan lära 
ut en rad praktiska färdigheter som att laga mat, 
använda tvättmaskinen m.m. Enkla men viktiga 
mänskliga färdigheter som att hålla ordning och 
passa gemensamma tider tränas. Nysvenskarna 
som inte kan språket får många tillfällen till infor-
mella samtal. Internatlivet ger upphov till samtal 
och diskussioner, ibland också konflikter. Då får 
deltagarna träning i att argumentera för sina åsik-
ter och träning i att anpassa sig efter andra: 

De yngre av de studerande, särskilt de på de 
studiemotiverande kurserna, känner sig för 
första gången som delaktiga i en grupp, och 
de lär sig kompromissa. 

Det underlättar möjligheten att förverkliga folk-
högskolans demokratimål, att få deltagarna att 
växa som självständiga individer och utveckla sin 
lust och förmåga att agera som aktiva och med-
vetna medborgare:  

Internatet har en tydlig roll som samman-
svetsningslänk, ger en extra dimension till 
studierna, träning i att bygga goda samhälls-
medborgare. 

En drogfri skola stöder dem som kommer direkt 
från behandlingshem för alkoholister eller narko-
maner och uppmuntrar dem att våga försöka sig på 
en framtid utan droger och starta på nytt: 

Internatet spelar stor roll i kampen mot 
doping, knark och alkohol. Deltagarna får 
göra drogtester ibland. Lärarna har socialpe-
dagogiska uppgifter, och även restaurangper-
sonal, vaktmästare och städpersonal deltar i 
kvällsaktiviteter på skolan.

Internatet beskrivs som en viktig pedagogisk 
resurs även för ämnesundervisningen. Några sko-
lor arbetar systematiskt med att lägga upp kurser 
utifrån internatet, så att det används på kvällarna. 
Många av deltagarna på profilkurserna använder 
de särskilda övningssalarna kvällstid och även 
internatets gemensamma lokaler kan användas till 
skoluppgifter. 

En stor roll har internatet också när det gäller 
yrkesutbildningar som har anknytning till andra 
kurser på skolan. Deltagarna i yrkesutbildningarna 
kan få då internpraktik på den egna skolan, t.ex. 
som personlig assistent till personer med funk-
tionsnedsättning eller som musiker eller skådespe-
lare på en skola med utåtriktad kulturell verksam-
het. 

Flera rektorer betonar internatets betydelse för 
deltagare med särskilda behov: 

Skolan ska vara ett växthus för människor. 
Internatet är en del av pedagogiken. Här 
blir alla sedda. Den kollektiva miljön stöder 
de svagare. Personer som har svårt att sitta 
stilla har lättare att fokusera på skolan om de 
bor mitt i miljön. Trasiga människor har en 
längre startbana än andra.

Internatet som belastning

När rektorerna talar om internatet som belastning 
är det två saker som nämns: Ekonomin och merar-
betet. Många skolor har ett antal äldre byggnader 
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med stort renoveringsbehov. En skola beskriver 
sin situation: 

40 byggnader, vattenverk, reningsverk, eget 
kök – om något går sönder finns inte medel att 
reparera. 

Något som alla betonar är de olika ekonomiska 
förutsättningarna för externatskolor och inter-
natskolor. Kostnaden för en externatskola är lägre 
än för en skola med internat. Det skulle behövas 
ett särskilt internatbidrag för de skolor som inte 
får något från sina huvudmän, menar flera rek-
torer. Inte minst för de underhållskostnader som 
internatets byggnader för med sig.

De RIO-skolor som ingår i undersökningen har 
det mer besvärligt ekonomiskt. Många beskriver 
internatet som en ren förlustaffär. Deras huvud-
män bidrar inte med extra resurser till interna-
tet. Skolorna subventionerar internatboendet 
med statsbidrag, eftersom det inte går att ta ut de 
verkliga kostnaderna för internatet av de boende 
själva. 

De här skolorna blir beroende av att ordna 
inkomster på annat sätt. Vissa gör det genom kur-
ser och konferenser, vandrarhem och sommarkur-
ser. Andra skaffar inkomster genom uthyrning av 
elevhem – men då måste de först ha renoverats 
upp till en viss standard. Några skolor har fonder 
som skolan kan söka pengar ur.

Internatet kan också vara en belastning för per-
sonalen, en ökad arbetsbörda. Det är ett mycket 
större totalansvar att ha ett internat. Det krävs 
mer samtal, fler möten, mer tid av internatskolor-
nas personal än andra, menar rektorerna. Förutom 
stödet till elever med problem förväntas lärare och 
rektor ofta åta sig andra uppdrag inom det social-
pedagogiska området, som att arrangera eller delta 
i olika aktiviteter på internatet. 

4.9 Hur ser internatets framtid ut?

Rektorerna ger en ganska samstämmig bild av 
framtiden. Internatet har en given plats inom 
folkhögskolan. Det spelar en stor roll för folkhög-
skolans uppgift att möta det ökande behovet av 
socialisering och kunskapsuppbyggande av unga 
människor. Folkhögskolans speciella miljö, lång-
samma studietakt och lärarnas jämlika bemötande 
är avgörande för grupper med särskilda behov, 
och dessa grupper behöver internatet som stöd. 
Utan internat blir folkhögskolan ett Komvux light, 
säger en rektor:

Folkhögskolan har en särart, internatet är en 
del av den särarten. Det är där folkhögskole-
andan skapas. Mötesplatsen mellan männis-
kor. Internaten står för en kärna med ett eget 
värde i folkhögskolesamhället.

Dessutom har folkhögskolan de Särskilda kur-
serna som låter unga människor fördjupa sig i sina 
specialintressen. Kurserna är riksrekryterande och 
kräver ofta ett internatboende. Internatet kommer 
därför att behöva finnas kvar så länge folkhögsko-
lan har attraktiva utbildningar: 

På den här skolan har internatet en praktisk 
roll för musiklinjen, men också för gemen-
skapskänslan. Det finns ett kulturöverläm-
nande när tvåorna möter ettorna. 

De flesta tror på internatets framtid men är oroliga 
över förutsättningarna. I framtiden blir det kanske 
inte lika många internatskolor som i dag. Ett oros-
moment är urbaniseringstrenden inom folkhög-
skolan. I städerna finns sällan internat. En rektor 
berättar om hur fyra skolor i närheten lagt ner sina 
internat och flyttat till närmaste stad.  

Generellt finns också en utbredd oro över folk-
högskolornas ekonomi och de förutsättningar för 
internaten som en ansträngd budget ger.
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5. Intervjuer med rektorer på   
folkhögskolor utan internat

I kartläggningen ingick även åtta telefonintervjuer 
med rektorer vid folkhögskolor utan internat.

5.1 Varför folkhögskola utan 
internat?

Internaten har lagts ner

Vid några av de folkhögskolor som ingick i den 
här delen av undersökningen har det tidigare fun-
nits internat. En skola lade ner sitt internat där-
för att det inte gick att få beläggning där. Nästan 
alla deltagare kom från närområdet och ville bo 
hemma. En annan kom inte överens med huvud-
mannen om hyran i den ort skolan legat på i 
många år. Så de bytte huvudman och flyttade 2010 
till en mindre stad. Innan dess var de tvungna att 
subventionera internatet med 750 000 kr per år. Nu 
ligger skolan i en mindre stad där det fanns många 
lediga smålägenheter som skolan kan förmedla till 
sina deltagare. Det var en perfekt lösning, menar 
rektor. 45 av skolans riksrekryterade deltagare hyr 
i dag billiga smålägenheter. 

Externat passar förort och stad

Tre av skolorna valde att vara externat i förort 
eller stad för att nå de målgrupper de ville ha 
som deltagare. Och det har man lyckats med. En 

av skolorna har funnits i 50 år – först som filial, 
senare som självständigt folkhögskola i en medel-
stor stad. En annan erbjuder i en förort en Allmän 
kurs som ger plats för 90 deltagare, där nästan alla 
är utlandsfödda kvinnor i 30-årsåldern. Skolan har 
lokaler i ett köpcentrum, och har dessutom fått 
köpa en gammal ungdomsgård intill, så att skolan 
kan ha egna teaterlokaler. Rektorn menar att de 
har fått nästan samma miljö som i en internatfolk-
högskola: flexibilitet, öppenhet, stora ytor att sam-
las på. En annan skola håller till i Folkets hus, där 
det finns många föreningar och aktiviteter dygnet 
runt. Skolan står öppen för deltagarna dygnet runt, 
de har alla passerkort. 

Flera av rektorerna vid externaten menar att 
detta är den enda tänkbara lösningen i en stad. Det 
finns inget val. Det handlar om att få billig hyra. 
Det är för dyrt att köpa tomter och bygga internat i 
en stad. Någon försökte hyra en femrumslägenhet 
som ett kollektiv för ett antal deltagare, men det 
fungerade inte.

5.2 Vilka är fördelarna med 
externat?

Flera rektorer som också arbetat på internat tycker 
att det är en befrielse att slippa de extra bekym-
mer som följer med internatet. Det gäller både 
ekonomin med underhåll av byggnader o dyl., och 
det merarbete som internatet medför. En externat-
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skola behöver inte använda så mycket resurser till 
underhåll av byggnader. Resurserna kan i stället 
läggas på utbildningsfrågor och till att utveckla 
verksamheten. 

De här rektorerna föredrar att arbeta med de lite 
äldre och ofta mer motiverade deltagare som kom-
mer till externatet. Vid flera av skolorna studerar 
många deltagare som har barn och måste hem till 
familjen på kvällen. Externaten fyller en viktig 
funktion i och med att de når deltagare som inte 
kan eller vill flytta för att kunna studera. En skola 
har haft så stor framgång med studiemotiverande 
kurser att de numera fyller sin Allmänna kurs med 
deltagare från sitt närområde. Rektorerna menar 
också att de inte är så isolerade som många inter-
natskolor, utan kan vara ”en skola mitt i byn”. 

De slipper samtidigt den skillnad som finns 
mellan dem som bor på internatet och dem som 
går på samma skola men går hem på kvällen: 

Alla har samma position nu, det finns inte 
längre några ”vi” och ”dom” som förr när en 
del bodde på internatet och andra gick hem 
efter lektionerna.

5.3 Vilka är nackdelarna?

Rektorerna på externatfolkhögskolorna kan sakna 
internatkänslan ibland, att leva i en storfamilj. På 
externat kommer man inte varandra lika nära, blir 
mer sällan vänner för livet. Det är svårare skapa 
gemenskap. 

Flera av skolorna saknar kopplingen mellan 
internatet och matsalen. En skola har ordnat ett 
avtal med en gymnasieskola intill folkhögskolan, 
så att deltagarna kan äta där mot betalning. Bara 
en av externatskolorna i studien håller sig med 
eget kök och matsal, och där äter man gemensam 
lunch och dricker eftermiddagskaffe. Flera av sko-
lorna har restauranger i närheten att välja mellan, 
men det är alltför dyrt för de flesta deltagare. Men 
många deltagare har med sig matlåda och använ-

der de mikrovågsugnar som skolan anskaffat. Del-
tagarna nöjer sig där med att äta i klassrummen 
och har med sig egna tallrikar, koppar och bestick. 
En skola har gemensamt fika en gång i veckan. 

Det som de flesta rektorerna saknar allra mest är 
möjligheten till samling på kvällarna, och att inte 
kunna ta emot ungdomar som vill komma hemi-
från till sitt första boende. En rektor säger att de 
uppmanar sådana sökande att hitta en internat-
skola i stället. 

Det råder delade meningar om hur det fungerar 
med riksrekrytering. Ett par av externatskolorna 
måste säga nej till dem som inte själva kan ordna 
bostad. Tre av rektorerna menar att det går bra 
att rekrytera till folkhögskolans kurser nationellt, 
eftersom det inte är så svårt att finna bostäder i 
deras städer. 

En rektor vill framhäva den orättvisa som finns 
i att folkhögskolans deltagare inte har rätt till stu-
dentlägenhet.   

5.4 Hur skapas gemenskap på 
externaten?

De flesta av externatskolorna har temaveckor för 
alla deltagare ibland, eller temadagar med föreläs-
ningar och diskussioner m.m. Introduktionsveckor 
i början på terminen förekommer också. Vid en 
skola startar kurserna med ett ”medlevarläger”, 
där deltagarna lär känna varandra. Integrationsak-
tiviteter behövs för att vidga perspektiven och för 
att man ska känna att det är en folkhögskola man 
är på, menar en rektor. En skola har något som 
kallas upplevelseveckan för de Allmänna kurserna 
och olika specialkurser för de deltagare som är 
utvecklingsstörda respektive har en psykisk funk-
tionsnedsättning.

Flera skolor ordnar en aktivitet en gång i veckan, 
där alla deltar. Det kan t.ex. handla om matlag-
ning, foto eller diskussioner i olika grupper. Eller 
också tar skolan in en föreläsare utifrån som tar 
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upp dagsaktuella frågor, eller en musikartist som 
uppträder.

Flera av externatskolorna har musik och teater 
på schemat. Några av dem har lyckats skaffa repe-
titionslokaler för sina profilkurser och ger öppna 
konserter och teaterföreställningar för hela när-
området. För deltagare i Allmän kurs ordnar man 
studiecirklar och yoga på kvällarna. Elevkåren 
ordnar fester då och då, och danskurser. Det här 
beskrivs som lättare i de mindre städerna än i stor-
städerna, där blir det inte så ofta. 

För övrigt finns enligt skolornas utvärderingar 
folkhögskoleandan också på externaten. Då talar 
deltagarna om att på folkhögskolan blir man sedd 
som en egen person, och här lär man känna män-
niskor från andra kulturer. 

5.5 Hur fungerar externaten för 
deltagare med problem?

Internatet upplevs av både deltagare och rekto-
rer i den här studien som en tillgång när det gäller 
deltagare med behov av särskilt stöd. Men även 
externatskolorna tar emot sådana deltagare, och 
har metoder att möta problemen. 

Skolans lärare och övriga personal åtar sig 
regelbundna stödsamtal med dem som har behov 
av det, och ser till att upprätthålla kontakter med 
de sociala nätverk som deltagarna befinner sig i. I 
städerna finns också olika institutioner som delta-
gare kan hänvisas till vid behov, förutom social-
tjänsten även ungdomsmottagningar, alkoholpoli-
kliniker, psykiatrisk vård m.m. 

Ett mindre problem, men ändå en utmaning, är 
den bristande motivation som kan finnas hos en 
del av deltagarna. Även på ett externat måste man 
arbeta med dem för att hitta deras potential.

5.6 Hur ser externatrektorerna på 
internatets framtid?

Majoriteten av de här rektorerna tror att antalet 
internat kommer att minska, men att vissa blir 
kvar. De är helt eniga med internatrektorerna om 
att internatet är en stor hjälp för ungdomar och 
deltagare som har behov av särskilt stöd, och att 
internatet behövs för profilkursernas lokalbehov.   

Men, påpekar rektorerna, man måste inse att 
behoven är differentierade. Internat och externat 
fyller olika funktioner. De äldre deltagare med 
familj som kommer till de Allmänna kurserna i 
dag passar inte på internatet, för dem är externat-
skola det enda alternativet.
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6. Analys och diskussion

6.1 Gruppen internatboende ser 
annorlunda ut

Den här kartläggningen tyder på att gruppen folk-
högskoledeltagare som bor på internat håller på 
att förändras. Den blir allt mer homogen, beskrivs 
som mer resursstark än övriga deltagare, samtidigt 
som de intervjuade rektorerna menar att allt fler av 
de som bor på internat behöver allt mer stöd från 
folkhögskolan.

De internatboende som ingick i Folkbildnings-
rådets deltagarundersökning 2010 var i genomsnitt 
yngre än externatdeltagarna. På internaten bodde 
oftare ogifta män utan barn, födda i Sverige, som 
studerade på Särskild kurs. Externatdeltagaren var 
i genomsnitt äldre än den internatboende, oftare 
en gift kvinna, oftare invandrare, som studerade 
på Allmän kurs lika gärna som på Särskild kurs.

Av rektorsintervjuerna att döma har gruppen 
internatboende blivit mer homogen i fråga om 
ålder och utbildningsbakgrund. De beskrivs av 
rektorerna som yngre än tidigare. Som grupp är de 
mindre aktiva och tar inte lika många egna initia-
tiv som har med internatet och fritiden att göra. På 
grund av dessa förändringar har internatets socia-
liseringsfunktion blivit viktigare.   

I intervjuerna beskriver flera av rektorerna att 
deltagarna, speciellt de på Allmän kurs, som ”skö-
rare” än tidigare. Fler än tidigare har psykiska pro-
blem, sociala problem, alkohol- och drogproblem, 
är kriminellt belastade, har ätstörningar m.m. 

Andelen som behöver särskilt stöd har ökat, och 
uppgår enligt ett par rektorer till mellan 10 och 15 
procent av deltagarna på internatet.

6.2 Deltagare på internat får 
andra erfarenheter

Internatet och folkbildningens fyra syften

I en deltagarundersökning från 2003 har forska-
ren Sam Paldanius, efter att ha analyserat ett antal 
livsberättelser, formulerat några karakteristika 
för deltagarnas upplevelser av folkbildningen.19 
Han listar där såväl lokalisationen och den lång-
samma studietakten, som lärarnas bemötande och 
det intensiva umgänget. Med lokalisationen, eller 
som han också kallar det, den inhägnade upple-
velsen, avser han både en avgränsning i rummet 
och att studiemiljön och den sociala situationen är 
avgränsad från ”verkligheten”. Detta ger utrymme 
för intensiva upplevelser av sociala aktiviteter och 
underlättar för den studerande att fokusera. Del-
tagarna upplever att folkhögskolan är annorlunda 
genom att den erbjuder större gemenskap och en 
långsammare studietakt än andra utbildningsfor-
mer, och att den inte är prestationsinriktad som 

19 Paldanius, Sam (2003). Det här borde alla få pröva, i SOU 
2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildningen.
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t.ex. Komvux. Att den inte liknar Komvux presen-
teras som ett mervärde. Lärarnas bemötande har 
stor betydelse för den positiva upplevelsen.

Resultaten bekräftas av Folkbildningsrådets del-
tagarundersökning från 2010 som varit ett viktigt 
underlag i den här kartläggningen.

Denna visar att en stor andel av deltagarna kän-
ner sig ha stärkt förmågor och intressen som lig-
ger i linje med folkhögskolans syften att skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen och i 
demokratiska sammanhang, höja utbildningsnivån 
och skapa intresse för kultur. Internatens boende 
rapporterar mer positiva upplevelser än andra. 
Sannolikt har detta att göra med att gruppen är 
delvis annorlunda sammansatt, har andra studie-
motiv och studieinriktningar. Men det beror även 
på att internatet ger speciella förutsättningar som 
lärmiljö.

De som studerar och bor på en internatfolkhög-
skola tillbringar mer tid där än den som går hem 
efter lektionerna. De vistas i en miljö som oftast 
utmärks av närhet och gemenskap med de medstu-
derande, och i bästa fall också med personal som 
lärare och internatföreståndare. En sådan samvaro 
utgör också grund för påverkan. På internatet finns 
plats för informella diskussioner, arbete i grupp, 
spontana träffar och samtal, samarbete kring 
gemensamma intressen som t.ex. musikutövning 
och konsthantverk, utövande av motionsaktiviteter 
och sport, och inte minst lite småprat i matsalen. 
Internatet har också mer formella möten som hus-
möten tillsammans med andra i samma hus eller 
korridor, vilket blir en övning i praktisk demokrati. 

Det är också naturligt att deltagarna ökar sitt 
intresse för kulturella frågor och för fritidsaktivi-
teter. Detta är områden där internaten oftast har 
speciella fördelar vad gäller lokaler för kulturak-
tiviteter och skapande verksamhet, liksom olika 
fritidsaktiviteter. 

Mer intensiva lärarkontakter

Ett kännetecken för folkbildningen är ett demo-
kratiskt förhållningssätt från lärarna och respekt 

för den enskilda människans förmåga i bildnings-
processen. Folkhögskollärarens relationer till 
deltagarna har både mänskliga och professionella 
sidor. De har stor betydelse för hur samvaro och 
samtalsformer utvecklas på skolan.  

Deltagarundersökningen ger en övervägande 
positiv bild av deltagarnas erfarenheter av folk-
högskolans lärare, och de som bor på internat 
har de mest positiva erfarenheterna. De menar 
både att de i hög grad fått det stöd och den hjälp 
de behövt av lärarna, och att lärarna varit enga-
gerade, kunniga och tillgängliga. De allra flesta 
tycker att studietakten varit bra, och att kurserna 
legat på rätt nivå. Det är också fler internatboende 
som upplevt att lärarna i hög grad hjälpt dem med 
frågor om fortsatta studier eller framtida jobb, 
nära hälften jämfört med en tredjedel av de exter-
natboende. Dubbelt så många av de internatbo-
ende har mycket ofta haft att göra med lärare vid 
sidan av kursen.  

Mer inflytande

En folkhögskola ska sträva efter att vara en plats 
där lärare och kursdeltagare möts som likar och 
där kursdeltagarna har en aktiv roll och eget 
ansvar. Demokrati kan bara läras genom att leva 
demokratiskt. I forskaren Lena Lindgrens utvär-
dering av folkhögskolans demokratimål på 1990-
talet fann hon att folkhögskolan lyckades uppnå 
sina demokratimål i de flesta avseenden. Men hon 
fann också brister i fråga om deltagarstyrning och 
demokratiska arbetsformer. Enligt deltagarun-
dersökningen finns det här en skillnad mellan de 
internatboende och externatdeltagarna. De inter-
natboende har kunnat påverka mer. De upplever 
att de har kunnat påverka och anpassa studierna 
efter egna behov, och kunnat påverka studiernas 
innehåll och uppläggning. 

Deltagaraktivitet i undervisningssituationen är 
både ett pedagogiskt och demokratiskt mål.  Även 
i det avseendet visar svaren från de internatboende 
en större andel som redovisat muntligt mycket 
ofta, och som tagit mer initiativ och arbetat i 
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grupp med kurskamrater under schemalagd tid 
oftare. De har också deltagit mer aktivt i diskus-
sioner. Genom att utveckla sådana färdigheter har 
deltagarna fått verktyg för ett mer aktivt delta-
gande i samhällslivet.

Mer samarbete

Ett annat pedagogiskt och demokratiskt mål är att 
stimulera till samarbete. I folkhögskolans peda-
gogiska syn ingår att lärande stimuleras av delta-
garnas utbyte av erfarenheter. Grupparbete och 
gruppdiskussioner värnas. Fungerar samarbetet 
också utanför undervisningen? 

Här visar sig internatets fördel genom att studier 
och fritid integreras. De internatboende arbetar 
oftare i grupp med kurskamrater utanför schema-
lagd tid, och de umgås oftare med deltagare från 
andra kurser. Gemenskapen med studiekamra-
terna beskrivs också som större av de internatbo-
ende. 

Starkare personlig påverkan

Deltagarundersökningen från 2010 beskriver hur 
en stor andel av folkhögskolans deltagare föränd-
rats och utvecklats i många avseenden. De har 
växt som människor och deras självförtroende har 
stärkts. Deras perspektiv har vidgats. De känner 
att de blivit mer allmänbildade, och mer samhälls-
engagerade. De har också blivit mer intresserade 
av kulturella frågor, och mer aktiva i sina fritids-
intressen. De anser att studierna gjort dem bättre 
rustade både för fortsatta studier och för arbets-
marknaden. 

De statistiska jämförelserna visar att en större 
andel av de internatboende än av externatdelta-
garna upplever dessa förändringar och förbätt-
ringar. Fler har i hög grad fått bättre självförtro-
ende efter folkhögskoletiden, och de har i högre 
grad förbättrat sin förmåga att vara kritiska och 
ifrågasätta mer.  

6.3 Situationen för internatet i dag 
och framöver

Det allmänna läget

En utveckling som pågått sedan 1991 är att antalet 
externatskolor har ökat. Att externatskolorna blir 
fler sammanfaller med att de flesta folkhögskolor 
som tillkommit under 1990-talet och framåt har 
etablerats i städer och förorter. Detta är inte okon-
troversiellt:

Flytten av deltagarveckor från stora skolor 
till små kan slå hårt genom att slå ut lands-
ortskolor, med nya externat i städerna som 
vinnare. Internaten är ovärderliga, men de 
förutsätter att inte urbaniseringen vinner, att 
alla resurser läggs i städerna. Då klarar sig 
inte landsortsskolorna. 

Varje år börjar ca 27 000 människor studera på 
folkhögskolans långa kurser.20 Drygt en femtedel 
bor på internat. Det är en minskning från 1998, då 
en fjärdedel var internatboende. SKL-skolorna har 
en större andel internatboende än RIO-skolorna. 
Samtidigt uppger de intervjuade rektorerna att de 
har fler boende på internatet nu än för några år 
sedan. Internaten har hög beläggning.   

Rektorerna är vana vid att efterfrågan ändras 
då och då, av skilda orsaker. Den skola som ökat 
sitt antal internatplatser mest sedan 1998 har ökat 
med 146 platser, och den som har minskat mest har 
minskat med 72 platser. 

Internatet används i dag mest för de långa kur-
serna, Allmänna kurser och Särskilda kurser. 
Internatet är nödvändigt för en del yrkesutbild-
ningar som folkhögskolorna anordnar. 

Internatet lockar fler deltagare om rummen hål-
ler hög standard, menar rektorerna. Internatboen-
det innebär ofta eget rum med dusch och toalett, 
internetuppkoppling och gemensamma utrymmen 

20 Fakta om folkbildning 2012, Folkbildningsrådet.
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som pentry och tvättstuga. Gym och idrottshall är 
inte ovanligt. 

För att internatet ska fungera krävs både mate-
riella och extra personella resurser. För deltagare 
med funktionsnedsättning krävs anpassade loka-
ler. För de vanligaste särskilda kurserna, de med 
estetisk inriktning, krävs också speciella lokaler. 
Flera av skolorna har egna teaterscener, utrustning 
för filmskapande och filmvisning, övningssalar för 
musikutövande och konsertsalar, konststudior för 
allehanda sorts skapande verksamhet.  

När det gäller de personella resurserna var det 
vanligare förr att lärare och övrig personal bodde 
inom skolområdet och deltog aktivt i internatets 
verksamhet. Det är ovanligt i dag, enligt rekto-
rerna. Istället har man inrättat funktioner som 
internatföreståndare och jourlärare. 

Internatet som resurs   

Internatet betraktas som en stor resurs, av rekto-
rerna på internatskolorna. Det fungerar som en 
miljö som får deltagarna att växa. Här blir alla 
sedda. Det ger kvalitetsskillnad mot Komvux, 
som är mer anonymt, säger rektorerna, och är ett 
uttryck för att folkhögskolan är en annorlunda 
bildningsinstitution. Internatet är bra för unga som 
just flyttat hemifrån. 

Bildningsuppdraget är nummer ett, men soci-
alpedagogiken är nödvändig för bildnings-
uppdraget. 

Socialiseringen på internatet är en del av en demo-
kratisk process. En rektor konstaterar att:

Den som har bott på vår folkhögskola är 
märkt för livet. 

Internaten har en fördel genom de möjligheter till 
samvaro och informella kontakter som de erbju-
der. 

Internatet som belastning 

Ett internat medför både merarbete och mer-
kostnader. Internatdeltagarna vistas på internatet 
dygnet runt och det pågår ständigt aktiviteter där. 
Internatet behöver tillsyn, och vissa deltagare har 
behov av särskilt stöd från lärare och personal. 
Det finns ett storkök, som också kräver personal. 

Kostnaden för en internatskola är mycket högre 
än för en externatskola. Det intygar rektorerna för 
båda typerna av skolor. 

Skolorna skaffar sig extra inkomster på olika 
sätt bl.a. genom att aldrig låta internatet stå tomt. 
På sommaren har man sommarkurser, läger och 
vandrarhem. Andra sätt är att dra ner storleken 
på internatet för att det ska bli ekonomiskt, eller 
t.o.m. att avveckla det helt. 

Internatskolor kommer alltid att finnas men kan-
ske inte lika många som i dag. En förutsättning är 
att det fortsätter att finnas attraktiva riksrekryte-
rande kurser, som lockar deltagare från hela lan-
det. Ett annat villkor är att man kan hålla interna-
tets byggnader vid tillräckligt hög standard.

De ekonomiska förutsättningarna måste föränd-
ras menar rektorerna. Internatens betydelse behö-
ver uppmärksammas i bidragsgivningen.  

6.4 Externat i relation till internat

De externat som ingår i den här studien vänder 
sig till närsamhällets befolkning i småstaden eller 
förorten och till storstädernas invandrargrupper. 
Flera av dem har arbetat tillsammans med stads-
delsnämnder och olika föreningar.

I ett externat lever man inte i en bubbla utan-
för världen, vi är en skola mitt i stan.

 
Nackdelarna med externat, jämfört med de folk-
högskolor som erbjuder internat, uppges framför 
allt vara svårigheterna att skapa gemensamma 
samlingspunkter, att t.ex. inte ha en gemensam 
matsal. 
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Man kan sakna storfamiljkänslan ibland.

Man försöker ha gemensamma aktiviteter ändå, 
som temadagar eller föreläsningar. En nackdel är 
också att inte kunna ta emot deltagare från landet, 
om skolan är placerad i en stad. Det är ofta svårt 
och dyrt att ordna boende.

Men deltagarnas behov är olika, säger flera av 
externatrektorerna. Internatet och externatet vän-
der sig till olika personer med olika behov och 
båda behövs. 
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Bilagor

SKLskolor  

Västerbergs folkhögskola
Huvudman Gävleborg läns landsting. Allmän 
kurs. Profilkurser: Broderi, stickning, forma tyg 
och kläder, smide, träslöjd, musik, mot ett profes-
sionellt författarskap, hel som människa.

Fellingsbro folkhögskola 
Huvudman Örebro läns landsting. Har filial i Öre-
bro. Allmän kurs för invandrare och för dem med 
speciella behov. Profilkurser för Asperger och 
för lindrigt utvecklingsstörda, samt vildmark och 
samhälle. Yrkesutbildning till personlig assistent 
och till behandlingspedagog.

Grimslövs folkhögskola 
Huvudman Kronobergs län. Allmän kurs Frisk-
vård, Allmän kurs Kultur/kreativ media, Allmän 
kurs Motion och idrott. Profilkurser: Funktions-
nedsättning i det moderna samhället – distans. 
Yrkesutbildning: Hälsa/Friskvård – Hälsoutveck-
lare och massageterapeut. KDH Konsthantverk/
design. Turism/Rekreation Service Yrkesutbild-
ning/praktik.

Billströmska folkhögskolan 
Huvudman V:a Götalandsregionen. Allmän kurs, 
Allmän kurs med musik, bild och akvarell, tex-
til eller naturvetenskapligt basår. Profilkurser: 
Musiklinje, De ungas rätt – en resandekurs.

Katrinebergs folkhögskola
Huvudman Region Halland. Allmän kurs, All-
mänkurs med språkprofil, Allmän kurs på filial i 
Halmstad. Profilkurser: Distanskurs i anatomi och 
fysiologi, Friskvård och hälsa, Grundutbildning 
för kontakttolkar. Idrott, projekt och ledarskap, 
Personlig tränare– inriktning idrott och hälsa, 
Praktisk linje, Skådespelarlinje, Filmlinje. Yrkes-
utbildning: Filmlinje påbyggnadsår.

RIOskolor 

Lillsveds idrottsfolkhögskola 
Huvudman Svenska gymnastikförbundet. All-
männa kurser: Hälsa och idrott, Idrottspedagog, 
Idrottspedagog-innebandy. Profilkurser: Entre-
prenörsutbildning inom idrott och hälsa – distans, 
Eventledare – distans, Hälsoarbete Hälsa och livs-
stil– distans, Hälsocoach Barn och ungdom – dis-
tans, Idrottsmassör – distans. Yrkesutbildningar: 
Hälsocoach GTi – yrkesinriktad utbildning inom 
träning och hälsa. 

Ädelfors folkhögskola 
Huvudman Föreningen Arbetarrörelsen i Södra 
Sverige. Har en filial i Jönköping. Allmänna pro-
filerade kurser, profilkurser som ryska och spel-
design, yrkesutbildningar till personlig assistent, 
friskvårdspedagog och journalist.

Bilaga 1. Intervjuade internatskolor
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Wendelsbergs folkhögskola 
Huvudman IOGT-NTOs folkhögskoleförbund. 
Allmänna kurser profilerade på kultur, männis-
kan, naturen, samhället, världen. Yrkesutbild-
ningar: projektbildare, skådespelare, teater.

Fridhems folkhögskola 
Huvudman Politiskt, religiöst och ideologiskt 
oberoende förening. Allmänna kurser med Hög-
skoleförberedande inriktning, Cineastinriktning, 
Filmteoretisk inriktning, Fotoinriktning, Gra-
fisk inriktning, Måleri och formspråksinriktning. 
Profilkurser: Filmlinje, Musiklinje, Skrivarlinje,  
Teaterlinje. Yrkesutbildningar: Filmarbetarlinje, 
Musikerlinje.

S:t Sigfrids folkhögskola 
Huvudman Växjö stift. Allmänna kurser; Svenska 
grund, A1 Samhälle, A1 Svenska, A2 Natur, A3 
College. Profilkurser: Afrika/Tanzania, Krono-
bergs konstskola, Musiklinjen, Svenska kyrkans 
grundkurs – distans, Trons konsekvenser.

Braheskolan – Visingsö folkhögskola 
Huvudman  Folkuniversitetet. Allmän kurs grund-
nivå med svenska som andraspråk och kärnämnen, 
Allmän kurs med internationell eller social profil. 
Allmän kurs Tema dokumentär text och bild. All-

män kurs Visingsö–Brighton. Profilkurser: Engel-
ska för 40+, English & Art. Språkkurser i Brigh-
ton, Barcelona, Düsseldorf och Aix-en-Provence. 
Folkmusik och engelska, Irländsk folkmusik.

Framnäs folkhögskola 
Huvudman Stiftelsen Framnäs folkhögskola, 
Arbetarrörelsen/ Piteå kommun. Allmänna kurser: 
Baskursen, konstinriktning, konstinriktning på 
distans, musik, samhällsinriktning. Profilkurser: 
Musiklinje, Neurolinje  Yrkesutbildning: Person-
liga assistentutbildningen.

Dalkarlså 
Huvudman Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol-
och Kursverksamhet. Allmän kurs med profil. 
Bibellinje med profil. Musiklinjen, Musiker pop/
rock, Textildesign.

Vårdinge by 
Huvudman Antroposofiska sällskapet och fören-
ingen Vårdinge by folkhögskola. Allmänna kur-
ser: Keramik, Konst och hantverk, Målning och 
skulptur, Trädgård och hantverk, Trähantverk. 
Profilkurser: Keramik, Konst och hantverk, Mål-
ning och skulptur – konstutbildning, hantverk, 
Trähantverk, YIP – The International Youth Initia-
tiv Program. 
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SKLskolor

Eskilstuna folkhögskola
Huvudman: Landstinget Sörmland. Allmänna 
kurser: Allmän kurs, Allmän kurs med musikin-
riktning. Profilkurser: Estetiskt fördjupningsår. 
Konstlinje. Modellteckning. Raku. Återbruk. Tex-
til formgivning. Pröva på. SAK – för dig som har 
sjukersättning. Svenska som andraspråk.

RIOskolor

Bergslagens folkhögskola
Huvudman: ABF, LO-distriktet, IF Metall, Han-
dels, Teatermaskinen och Hyresgästföreningen. 
Allmänna kurser: Tre med högskoleinriktning, 
varav en med inriktning arbetsliv och entreprenör-
skap. Profilkurser: Entreprenörskola. Musiklinje. 
Sångkurs. Teaterkurs.

Glokala  folkhögskolan i Malmö 
Huvudman: Folkbildningsföreningen i Malmö. 
Allmän kurs med glokal profil. Profilkurser: Glo-
kala medier. Glokala tankesmedjan. Samhällsen-
treprenör. Spinneriet – urban konst och hiphopkul-
tur 

Långholmens folkhögskola  
Huvudman: LO-distriktet i Stockholms län. All-
män kurs för invandrare. Allmän kurs för tjejer. 
Profilkurser: Konstkurser grund och fortsätt-
ning för tjejer och killar. Kurs Frida för tjejer med 
funktionsnedsättning.

Medlefors folkhögskola
Huvudman: Arbetarrörelsen. Allmän kurs. All-
män kurs Horisont. Profilkurser: Hälsovägledare. 
Seniorkurs. Skriv för hälsa.

Röda Korsets folkhögskola  
Huvudman: Svenska Röda Korset. Allmänna kur-
ser: Hemma i Sverige. Kommunikation och data. 
Vi i världen. Hälsa och omsorg. Sikta mot högsko-
lan.

S:ta Birgitta folkhögskola
Huvudman: Sveriges Katolska folkhögskola. All-
män kurs.

Bilaga 2. Intervjuade externatskolor
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Internatskolorna

1. Varför har din folkhögskola internat?

2. I vilken typ av verksamhet används det? Vilka 
bor där? 

3. Vad innebär internatet? Vilka materiella resur-
ser har det, vilken standard? T.ex. tillgång till 
kök/pentry, tvättstuga, Internet, TV, gym, fri-
tidsaktiviteter 

4. Hur är internatboendet och dess kringaktivite-
ter organiserade? Deltagaransvar, personal? 

5. Hur är efterfrågan på rum? Finns det någon 
tendens i nuläget till ökning eller minskning på 
efterfrågan? 

6. Hur har internatets roll och betydelse föränd-
rats över tid? Orsaker? 

7. Har internatet en uttalad roll i skolans verk-
samhet? Vilken i så fall? 

8. Är internatet en resurs eller en belastning för 
skolan? Motivera svaret. 

9. Har internatet någon betydelse för externatdel-
tagarna? Hur i så fall?

10. Vad är din bild av internatets framtid? Vilka 
förutsättningar krävs för att det ska finnas 
kvar?  

Externatskolorna

1. Varför har ni valt att vara externatskola? Och 
om ni haft internat tidigare, varför avvecklade 
ni det?

2. Vilka fördelar ser ni med externatet?

3. Vilka nackdelar ser ni med att inte ha internat?

4. Organiseras på skolan några gemensamma 
aktiviteter för deltagarna vid sidan av studi-
erna?

5. Hur tar ni hand om deltagare med problem?

6. Hur ser du på internatets framtid inom svensk 
folkhögskola?

Bilaga 3. Intervjufrågor till rektorerna
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Folkhögskolan är den enda skolform för vuxna 
i landet som under närmare 150 år erbjudit sina 
deltagare internatboende i större skala. Interna-
tet ansågs ha en bildningsfrämjande roll redan i 
det tidiga 1900-talets folkhögskola. Hans Larsson 
ansåg att elevhemstanken och det gemensamma 
matlaget var väsentliga led i medborgarfostran. 
”Påverkan mellan individer sker bäst i ett gynn-
samt klimat, i en hemmiljö, där positiva känslo-
bindningar är en förutsättning för uppkomsten av 
gemensamma värderingar.”21 Uppfattningen om 
internatet som ett hem försköts på 60-talet till att 
jämföras med ett miniatyrsamhälle. Man hade en 
stark tro på internatet. Men hade man gjort några 
undersökningar av internatets effekter? En kritisk 
röst kom från folkhögskoleinspektören Bo Göth-
berg i tidskriften Folkhögskolan 1979: ”Det är en 
fantastisk situation, ett pedagogiskt kännetecken 
för folkhögskolan, ett kännetecken som funnits i 
hundratalet år har aldrig analyserats på allvar! Vi 
vet så gott som ingenting om internatets optimala 
användning för långa och korta kurser, för olika 
målgrupper och olika kursinriktninger”.22 

Tilltron till internatet och de empiriska erfaren-
heterna av internatet har inte följts upp och veri-
fierats av utvärdering och forskning i någon större 
grad. Det finns enstaka forskare som tangerat 
ämnet i andra studier om folkhögskolan, och då 
mer som en biprodukt. Det som finns från officiellt 
håll är några enstaka utvecklingsprojekt och enkä-
ter i samband med statliga utredningar.

1973 års folkhögskoleutredning gjorde en lära-
renkät som visade att två tredjedelar av lärarna 
tyckte att internatet var till fördel både för elev-
erna och skolan, medan en tiondel ansåg att inter-
natformen var för arbetsam för personalen, att det 
sociala trycket kunde bli för starkt för eleverna 
och att elevernas studiero stördes..

Dåvarande Skolöverstyrelsen genomförde i slu-
tet på 80-talet ett riksomfattande utvecklingspro-

21 Larsson, H 1915, citat ur Burgman, 1968

22 Göthberg, i Folkhögskolan 1979:3

jekt tillsammans med Fortbildningsavdelningen i 
Linköping om internatet, det s.k. internatprojek-
tet. Förutom ett antal enkäter utmynnade det i ett 
arbetsmaterial ”Växa tillsammans”, en diabildse-
rie och en ”Internatpärm” med inspirerande exem-
pel. Tanken var att varje enskild folkhögskola med 
internat skulle komma fram till idéer och uppslag 
till hur man kunde ta tillvara och utveckla inter-
natets möjligheter. Alla i folkhögskolesamhället 
skulle delta i projektet, både kursdeltagare och 
anställda. Skolorna skulle bilda smågrupper, t.ex. 
med internatets boendegrupper som kärna, som 
sedan skulle bearbeta för dem relevanta avsnitt i 
kurshäftet i studiecirkelform. Syftet var att arbe-
tet skulle leda till ökad medvetenhet, ökat engage-
mang och handling. 

Områden som togs upp i projektet var praktiska 
frågor om planeringen och organisering av inter-
natet, den yttre miljön, vem som bor med vem etc. 
Annat som togs upp var deltagarnas delaktighet 
i praktiskt arbete på skolan, husmötenas utform-
ning, helgaktiviteter, hur man kunde hantera 
problem med alkohol och droger mm. Ett resultat 
var att man tyckte sig se att lärarnas insatser var 
för små i samband med problem som uppstod på 
internatet. 

I en tidigare deltagarundersökning från 2003 har 
forskaren Sam Paldanius efter att ha analyserat ett 
antal livsberättelser formulerat några karakteris-
tika för deltagarnas upplevelse av folkbildningen.23 
Han listar där den inhägnade upplevelsen, den 
långsamma studietakten, lärarnas bemötande och 
det intensiva umgänget som viktiga ingredienser 
till att de uppfattar folkhögskolan som annorlunda 
på ett positivt sätt. Det ger utrymme för intensiva 
upplevelser av sociala aktiviteter. Han har inte 
inriktat sig på skillnader mellan internat och exter-
nat men är ändå intressant i sammanhanget, då han 
ändå tycker sig se att graden och intensiteten i de 
sociala aktiviteterna ökar på internatet. 

23 Paldanius, Sam (2003). Det här borde alla få pröva, i SOU 
2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildningen.

Bilaga 4. Tidigare forskning om internatet
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Internatets roll i förhållande till inlärning och 
lärande har studerats främst i utländska stu-
dier. Det gäller framför allt amerikansk college-
miljö. Det handlar då dels om forskning som tar 
upp effekterna av internatstudier i förhållande 
till externatstuderande, dels forskning som rör 
olika pedagogiska aspekter på internatmiljön som 
sådan. Den amerikanske forskaren Astin betonade 
internatets värde, men fann att det också har bety-
delse hur man utnyttjar det faktum att det finns ett 
internat. Effekterna av collegemiljön blev störst 
för dem som utsattes för den största påverkan av 
den, d.v.s. för dem som bodde på internatet. Men 
man måste också beakta den enskildes deltagande 
i aktiviteter utanför de schemalagda lektionerna 
och i vilken omfattning, om man är medlem i 
idrottsklubben eller konstgruppen eller inte, och 
om man har lätt för att ta kontakt med lärare och 
studiekamrater eller håller sig mer för sig själv. 
Han efterlyste jämförande studier för att se om 
också en aktiv externatdeltagare kunde uppnå 
samma effekter. 

Astin fann också att den som bor på interna-
tet har med det sociala livet att göra i högre grad 
än de övriga men också får en högre uppfattning 
om sin egen personliga förmåga. Att bo på inter-
natet gav större möjligheter att diskutera med 
lärarna, ökade möjligheterna att få råd och hjälp 
från lärare och övrig personal, och det sociala livet 
i sin helhet ökade. Vid en analys av effekterna av 
internatboendet visar det sig att effekterna blir 
maximala vid fyra års studier jämfört med två års 
studier. Internatboendes positiva effekter kunde 
generaliseras till olika typer av studerande, som 
personer från minoritetsgrupper, olika inkomstni-
våer och med olika förmågor. 24

Internatet är ju en miljö som integrerar arbete/
studier med boende och fritid. Det ger stora möj-
ligheter till både formell och informell påverkan. 
Det har därför varit föremål för studier i samband 
med teorierna om livslångt lärande, som beskri-
ver olika former för påverkan och lärande: For-

24 Astin, A.W. (1973). Impact of dorm living on students. 
Educational Record 54.

mellt lärande, icke formellt lärande och informellt 
lärande. En undervisningssituation i klassrum hör 
då till det formella lärandet, en självvald studie-
cirkel i samma ämne, t.ex. musik, hör till det icke 
formella lärandet. När kursdeltagarna diskute-
rar musik på kvällen i internatet, är det fråga om 
informellt lärande. En amerikansk forskare, Cro-
pley, talar också om institutionaliserad påverkan 
och icke institutionaliserad påverkan. Till den icke 
institutionaliserade påverkansdelen räknas då alla 
informella kontakter och möten i internatet. På ett 
internat sker såväl obligatoriska möten eller sam-
kväm utanför schematid, som frivilliga fritidsakti-
viteter i skolans lokaler.
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