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Abstrakt 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Höglandsskolans historiska utveckling från det att den 

grundades 1931 fram till idag.  

 

I mitt arbete har jag utgått från följande frågeställningar; Vilken vision hade Manne Ingelög 

när han startade Höglandsskolan?, Varifrån hämtade han sin inspiration?, Vad i Manne 

Ingelögs vision har levt kvar under åren? och Vad har gjort att skolan fortfarande lever kvar?  

 

För att kunna hitta svaren på dessa frågor genomfördes en kvalitativ fallstudie. I fallstudien 

ingick litteraturstudier, mikroetnografisk undersökning, arkivstudie, intervjuer med en lärare 

och en skolledare och genomgång av ett antal elevuppsatser.  

 

Manne Ingelögs vision kan sammanfattas i en rad teman; praktisk skapande arbete, 

gemenskap, samlad undervisning, individualisering/självverksamhet och skolutveckling. Man 

kan också se att alla dessa bitar finns kvar på skolan i viss mån än idag. 

 

Höglandsskolans tillkomst och överlevnad beror på att det alltid funnits entusiastiska 

människor som trott på Höglandsskolan. De som trott på skolan har på olika sätt fått skolan 

att överleva. Skolans bevarande finns också i det goda rykte skolan har i området där den 

ligger och i att eleverna på skolan är högpresterande. Om eleverna inte hade presterat så väl så 

är risken stor att skolan inte funnits kvar. Man kan säga tack vare de entusiastiska personerna 

som skolan omgärdats av, eleverna med de goda resultaten och det goda ryktet har skolan fått 

fortgå med sin praktisk estetiska profil.  

 

 

 
Nyckelord: Praktisk estetisk profil, individualisering, praktiskt skapande arbete, samlad 
undervisning, gemenskap och reformpedagogik 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
 
 Höglandsskolan här e vi 
 vi kan inte låta bli 
 Att sjunga, en sång som handlar om Dej 
 Fast gammal, och trång så vill vi aldrig mista Dej 
 Du har hängt med i femti år 
 Mänskor kommer mänskor går 
 Men kärleken till Dej består 
 Gamla Högland Du e vår.1 
 
När du kommer som besökare till Höglandsskolan möts du av en trång, sliten byggnad. 

Skolans yttre är på inget sätt insmickrande. Lokalerna är små och prångiga, skolan har byggts 

om och till genom åren. Det är många elever som ska rymmas på samma plats, och de är i 

olika åldrar med olika behov. Personalrummet är inhyst längst bort, och högst upp i huset. 

Lokalen är svårtillgängligt och det finns inget som visar hur man kommer dit. Skolgården är 

liten och täcks till största del av asfalt. Men blir du inbjuden i skolans verksamhet så är det 

något helt annat du får ta del av - ett stort mått av engagemang och gemenskap. Då möts du av 

”Höglandsandan”. Den har vuxit fram under åren och har sin grund i den vision som Manne 

Ingelög hade när han startade Höglandsskolan 1931. 

 

Skolan har en praktisk estetisk profil som genomsyrar hela verksamheten. Inne i lokalerna 

finns ett engagemang bland elever och personal som driver hela verksamheten framåt. Den 

praktisk estetiska profilen är ett starkt varumärke för skolan. Detta märks inte minst i det 

faktum att såväl skolledning och lärare som elever och föräldrar värderar de estetiska ämnena 

högt. Höglandsskolan har den starka grundsynen att alla ämnen stärker varandra. 

 

På skolans hemsida finns följande text. 
Höglandsskolan grundades 1931 av Manne Ingelög som hade en pedagogisk idé som 
överensstämmer väl med dagens kunskaper om inlärning och med läroplanens intentioner. Hans 
tanke var att varva praktiskt och teoretiskt arbete, vilket resulterade i skolans estetiska profil. 
Detta har visat sig ge eleverna goda studieresultat. Studierna i de olika ämnena ger stöd till 
varandra för att skapa helhet och förståelse.2 
 

När skolans elever har visat goda studieresultat, framhåller alltid rektor den estetiska profilen 

som en av anledningarna till de goda resultaten. Även förre detta skolborgarrådet i 

Stockholm, Lotta Edholm har sagt:  

                                                
1 Sången om Höglandsskolan. Melodi: California here I come. Text: Klas Hjelm 1981. 
2 http://hoglandsskolan.stockholm.se/skolans-historia-0. 
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Jag tror att en egen profil – oavsett vilken det är – kan lyfta en som personal, föräldrar och 
elever är överens och kan samlas kring.[sic!] 3 

 

Höglandsskolan har kunnat behålla sin profil genom alla de förändringar skolan genomgått 

under åren: från privat till kommunal, skiftande pedagogiska vindar, politiska förändringar, ett 

flertal nedläggningshot, ifrågasättande av skolformen etcetera.  

 

Jag och en kollega har fått uppdraget att verka som förste-lärare inom skolans praktisk 

estetiska profil. I uppdraget ligger dels att utveckla skolans profil, dels att vara bärare av 

Höglandsskolans kulturella tradition. För att det arbetet ska bli riktigt bra och utvecklas 

utifrån dagens förutsättningar, är det viktigt att känna till och förstå på vilken grund skolans 

profil står. Det intressanta blir att gå igenom Manne Ingelögs visioner för skolan, liksom att 

studera hur Höglandsskolan har utvecklats genom de förändringar som skolan själv har 

initierat och genom de pålagor som kommit utifrån. 

 

Utifrån denna kunskap kan vi sedan hitta sätt att utveckla profilen, så att den passar en skola 

av i dag och också föra traditionen vidare vad gäller skolutveckling. 

1.2 Bakgrund – vad utmärker Höglandsskolans arbetssätt? 
 
Höglandsskolans arbetssätt skiljer sig från gällande timplan och läroplan enligt nedan: 

 

Eleverna undervisas i musik och bild i halvklass. Detta ger eleverna en möjlighet att utvecklas 

och få en mer individanpassad undervisning än i helklass. 

 

Varje vecka avslutas med en samling i aulan. Det innebär att en klass varje vecka visar upp en 

teaterföreställning. I de högre klasserna skrivs föreställningen av eleverna tillsammans med 

undervisande lärare i svenska. I de lägre klasserna utarbetas manus av klasslärare tillsammans 

med dramapedagog. Musiklärarna har också i sin tjänstefördelning att förstärka samlingen 

med den musik och sång som ingår i föreställningen och som alltid är ett viktigt inslag. 

Viss dekor och kostym görs i samarbete med slöjd och bildlärare. Eleverna har även ansvar 

för ljud och ljus. Alla samlingar filmas och finns bevarade i skolans arkiv. 

 

                                                
3 Metro, måndag 2013-11-18. 
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För eleverna som går i år 9 avslutas deras tid på Höglandsskolan med en estetvecka. Det är en 

vecka där den schemalagda undervisningen bryts och eleverna endast har de estetiska ämnen. 

De får själva välja att koncentrera sitt projektarbete på musik, bild eller slöjd. Bild och 

slöjdarbetena visas upp i en utställning, och arbetet i musik visas upp i aulan med ett 

musikuppspel. Både utställning och musikuppspel visas för föräldrar och alla elever på 

skolan. 

 

Estetiska läroprocesser ingår i arbetet framför allt i F-6. Bild, musik och slöjd ofta stärker 

elevernas projektarbeten med att bland annat visualisera projektets innehåll. 

 

Stipendier delas ut till elever som visat upp goda resultat i de estetiska ämnena. 

Stipendiefonderna finns hos de stiftelser som var med och startade Höglandskolan. 

 

Höglandskolan har en egen sång som sjungs vid alla sammankomster.4 

 

Skolan har sedan höstterminen 2014 två förste-lärare i skolans estetiska profil. De har fått i 

uppdrag att utveckla skolans profil. 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka Höglandsskolans historiska utveckling från att 

den startade år 1931 fram till i dag.  

2.2 Frågeställningar 
I detta sammanhang är följande frågeställningar valda: 

-‐ Vilken vision hade Manne Ingelög när han startade Höglandsskolan? 

-‐ Varifrån hämtade han sin inspiration? 

-‐ Vad i Manne Ingelögs vision har levt kvar under åren? 

-‐ Vad har gjort att skolan fortfarande lever kvar? 

                                                
4 Se introduktion. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Reformpedagogik 
På 1920- och 1930-talet när Manne Ingelög arbetade på Olofskolan och sedermera startade 

Höglandsskolan, blåste förändringens vindar i samhället. Man ville bland annat förändra en 

skola som ansågs vara alltför traditionell. 

 

Reformatörerna sökte nya sätt att både välja ut och organisera skolans kunskap, men de 

försökte också flytta undervisningens fokus från läraren och innehållet till barnet. 

Reformpedagogiken var en allmän angelägenhet över hela världen Gerd B Arfwedsson 

sammanfattar det så här. 
Reformpedagogik var på intet sätt en exklusivt amerikansk eller tysk angelägenhet. I själva 
verket var de tyska och amerikanska försöken två varianter bland många andra samtida och 
likartade försök. Så var t.e.x. Maria Montessori i Italien, Adolphe Ferrière i Schweiz, Célestine 
Freinet i Frankrikt, Elsa Köhler i Österrike alla i färd med att bygga upp nya, antiauktoritära och 
elevaktiva typer av skolning.  I Sverige, där bl.a. Ester Hermanson samarbeta med Elsa Köhler, 
var Göteborg centrum för de reformpedagogiska försöken. I Ryssland hade Leo Tolstoj faktiskt 
redan på 1860-talet upprättat en ”antiskola” på sitt gods Jasnaja Poljana, och efter revolutionen 
främjades sovjetiska skolreformer av pedagoger som Blonskij och Makarenko och av forskare 
som Vygotskij och hans medarbetare. Den reformpedagogiska strömningen var således ett 
allmänt västerländskt och internationellt fenomen.5 

 
Reformering av skolan kan sägas komma av att det pågick sociala och ekonomiska 

samhällsförändringar (industrialisering, urbanisering, ökad mobilitet, socioekonomiska 

ojämlikheter av nya slag) i västvärlden. Gerd B Arfwedson hävdar att reformpedagogiken 

kom som ett politiskt utspel, men reformpedagogerna själva hävdar att deras strävan var helt 

opolitisk. Rörelsens aktivitet klingade av under 1930-talet, men den har inte försvunnit från 

det administrativa och politiska medvetandet. Kvar har blivit ett sätt att tänka och tala om 

skola och elever. Den reformpedagogiska rörelsen bars till stor del upp av lärare, vilka 

självständigt och självsvåldigt började införa nya pedagogiska synsätt och praktiker.6 

 

Som tidigare nämnts var det bland annat förändringar i samhället som gjorde att 

reformpedagogiken växte fram, men det fanns även ett allmänt missnöje med skolsystemets 

prestationer, faktiska eller antagna, menar Arfwedson. Missnöje vinner inget gehör om det 

inte samtidigt presenteras realistiskt genomförbara alternativ till förändring. Med missnöje 

                                                
5 Arfwedson, Gerd B, (2000) Reformpedagogik och samhälle, HLS Förlag Stockholm, s. 9. 
6 Ibid. 9 ff. 
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kommer också ofta en tveksamhet, eller i varje fall en oenighet om hur förändringen skulle se 

ut.7 

 

Reformpedagogerna kom med tydliga förslag på hur skolans struktur kunde förändras, men de 

möttes inte av något gehör eller ens odelat bifall av samtiden och eftervärlden. De var heller 

inte helt eniga om vad som behövde göras för att få skolan på rätt kurs. Trots denna splittring 

fanns det så många gemensamma utgångspunkter att man kan prata om en gemensam 

västerländsk reformrörelse kring sekelskiftet 1900. Gerd B Arfwedson har skiljt ut följande 

tre didaktiska principer ur reformpedagogisk praktik: Befria barnet!, Låt barnen arbeta! och 

Låt skolan bli en gemenskap, full av liv!8 

 

Även Ellen Key visar hur förlegad hon tyckte skolundervisningen var, liksom hur hon tyckte 

den skulle se ut. Hon skriver bland annat följande om skolan. 
Nutidens skola har lyckats i det, som enligt naturlagarna lär vara omöjligt, tillintetgörelsen av ett 
en gång befintligt stoff. Den kunskapshåg, självverksamhet och iakttagelseförmåga, barnen dit 
medfört, ha efter skoltidens slut i regel försvunnit, utan att de blivit omsatta vare sig i insikter 
eller intressen. Detta är resultatet av att de på skolbänkarna tillbragt sitt liv från omkring det 
sjätte till omkring det adertonde året och tillbragt det med att timme efter timme, månad efter 
månad, termin efter termin intaga kunskap först i teskeds- sedan i dessertskeds och slutligen i 
matskeds portioner av flera olika mixturer om dagen, mixturer, ofta preparerade av läraren efter 
fjärde-, femtehands framställningar.9 

 

Ellen Key förordade en skola med en annan inställning till eleven och elevens förmåga att 

finna sin kunskap. 
Tidig specialisering, där utpräglad individuella anlag finnas; koncentrering kring vissa ämnen 
under vissa tidpunkter; självarbete under hela skoltiden; verklighetsberöring under alla 
skolstadier – detta måste varda den nya skolans fyra hörnstenar.10 

 
I sin avhandling Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets 

århundrade refererar Esbjörn Hellström till finansdepartementets bilaga till 

långtidsutredningen 1990, Utbildning för 2000-talet. 
Trots alla försök till pedagogiskt utvecklingsarbete rör det sig huvudsakligen fortfarande om en 
massutspisning av traderade sanningar och fakta. Risken är stor att dagens skola istället för att 
utveckla elevernas egen kreativitet och tankeförmåga, tar död på nyfikenheten och resulterar i en 
tilltagande passivitet och skolleda. Skolan motsvarar därmed inte de krav som ställs av eleverna 
själva och av framtida arbetsliv och samhälle. I termer av individuell kompetensutveckling är en 
stor del av de satsade resurserna bortkastade. – Vi tror därför att det krävs en pedagogisk 
revolution, som utgår från den enskilde elevens förutsättningar och behov.11 

                                                
7 Ibid., s. 29 ff. 
8 Ibid., s. 62. 
9 Key, Ellen (1912) Barnets århundrade, Stockholm. 
10 Ibid. 
11 Hellström, Esbjörn (2002) Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets århundrade, 
Studentlitteratur Lund. 
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Befria barnen 

Under reformpedagogikens frammarsch gäller friheten för barnet/eleven men även för läraren. 

I skolbarnets frihet ligger självverksamhet, individualisering och intresse. Målet för 

reformpedagogerna var att fostra en allsidigt utrustad, självständigt aktiv och tänkande 

människa. Begreppet frihet innefattade både frihet från något hindrande och frihet till något 

som man tidigare inte haft. Skolbarnen skulle bli befriade från skolbänken och stillasittande 

och ha möjlighet till rörliga aktiviteter och utomhusvistelse. Traditionellt skolarbete 

kompletterades med spel, lek, dramatiseringar och manuella aktiviteter. Eftersom barnen både 

skulle vara fria men ändå sysselsatta i skolan, måste de syssla med sådant som intresserade 

dem. Barn är olika och äraren måste observera barnet noggrant för att ta hänsyn till deras 

olika läggningar och intressen.  

 

I friheten låg också att man skulle lära sig genom att experimentera och göra det som kan 

sammanfattas i John Deweys, ”Learning-by-doing”. Eleven skulle genom egen erfarenhet och 

reflektion tillägna sig kunskapen.12 

 

Låt barnen arbeta 

I betänkandet ”Skola för bildning” från 1992 står följande: 
I skolan ska det finnas en balans mellan praktiska och teoretiska kunskapsformer. Genom 
reflektion över praktiska erfarenheter och praktisk erfarenhet av teoretiskt arbete /…/. I det 
kunskapande arbetet skall också kreativa, estetiska och etiska dimensioner beaktas.13 
 

Otto Salomon är en av dem som starkt bidragit till att slöjd finns på skolschemat. Den 

undervisningsmetod som utvecklades runt 1870-talet vid Salomons slöjdskola och 

seminarium på Nääs, blev en inspirationskälla för dem som tyckte att handens arbete kunde 

bidra till elevernas bildning och fostran. 
Träning i handens arbete förenades med odlingen av skönhetssinne och smakomdöme.14 
 

Även Carl Malmsten var en föregångsman när det gäller att bidra till att handens arbete och 

till att slöjd kom in i skolan. 1927 grundade Carl Malmsten Olofskolan med syftet att 

reformera skolslöjden och förena handens och hjärnans arbete i en alternativ skolutbildning. 

Olofskolan fick brist på anslag och tvingades lägga ner 1941, medan Olofskolans Verkstad 

                                                
12 Arfwedson (2000), s. 63-86. 
13 Skola för bildning, Betänkande av läroplanskommittén. (1992) Allmänna förlaget, Stockholm, s. 357. 
14 Ibid., s 357. 
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fick ett fortsatt liv, numera känd som Carl Malmstensskolan.15 

Manuellt arbete blev ett viktigt och stående inslag i reformskolor. Dock har det visat sig svårt 

att hitta ett övergripande motiv för införandet: av manuellt arbete i samtliga skolor menar 

Arfwedson. Det manuella arbetet i reformskolor kan delas in i tre olika kategorier: integrerad 

undervisning, försköning av den gemensamma miljön och undervisning av manuella tekniker. 

I arbetsskolan fick barnen kunskap om färg och form, toners klanger, höjd – styrka liksom att 

sy, sticka, väva, laga mat, snickra och modellera. Även pappteknik och naturvetenskapliga 

försök ingick. Det handlade om att förvandla lekdriften till arbetsdriften.16 

 

Redan 1899 ritade Dewey sin drömskola, dock aldrig förverkligad, med verkstäder för slöjd, 

musik, laboratorium, kök och bibliotek, skriver Arfwedson. I Deweys drömskola skulle 

barnen arbeta manuellt. De skulle laborera med praktiska problem som utgångspunkt. De 

flesta reformskolor som i början av 1900-talet växte fram, innehöll denna typ av verkstäder. 

Ett problem med arbetsundervisningen var kostnad och utrymme. Den utrustning som 

behövdes i salarna var dyr. Dessutom kunde man inte undervisa hela klasser utan klasserna 

måste delas. Betydelsen av denna typ av undervisning fanns både i yrkesskolor och mer 

akademiskt inriktade.17  

 

Låt skolan bli en gemenskap, full av liv! 
 

Den gamla skolan framställdes av alla reformatörer som livsdödande och separatistiskt sluten. 
Den nya skolan måste således bli tvärtom – full av liv och närmanden mellan både ämnen, 
aktiviteter och människor.18 
 

Reformpedagogernas strävan efter gemenskap kunde sträcka sig både inåt och utåt. Den inre 

gemenskapen hade familjen som ideal och gällde förhållandet dels lärare och elever, dels 

mellan medlemmarna i kollegiet. Den utåtriktade gemenskapen hade samhället som ideal. 

Den yttrade sig att nå kollegor i andra skolor, liksom ikraftfulla försök att få föräldrar och 

andra vuxna engagerade i skolan och i att rent nationellt kunna påverka planeringen av 

skolan.19  

Monika Vinterek har gjort en studie över individualisering i skolan, bland annat för att se om 

det finns någon formell grund för individualiserad undervisning i skolan. I studien hänvisar 

                                                
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Olofskolan 2015-01-25. 
16 Arfwedson (2000), s. 86-109. 
17 Ibid., s 86-109. 
18 Ibid., s 109-140. 
19 Ibid., s 109-140. 
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hon bland annat till Manne Ingelög och hans uppsats i boken Arbetssättet i Folkskolan.20 

Vinterek menar sammanfattningsvis att den individualisering som sker är en ökad grad av 

individuellt arbete och en ökning av ansvarsindividualisering. Det är vanligare i dag att elever 

arbetar med eget arbete i olika takt och att eleven styr arbetets innehåll, så kallad 

hastighetsindividualisering i kombination med nivå- och omfångsindividualisering. 

Arbetsformerna bygger på egen planering, arbete i olika takt och hastighetsindividualisering.21 

 

Individualisering var en av grundstenarna för Manne Ingelög. Under läsåret 1926-1927 gjorde 

han ett försök till mera individuell undervisning. 
/--/ ville jag göra några små enkla försök för att utröna, huru pass dessa småttingar i 10-11-

årsåldern kunde genom självständigt arbete tillägna sig kursen.22 

 
Försöket föll väl ut och han sammanfattar sitt försök så här. 

Men det viktiga lärde jag mig av detta, att med en något så när jämn och icke alltför stor klass 
kan man åstadkomma ett mer givande och intresseväckande arbete genom att helt enkelt – låt 
barnen arbeta. Läraren blir organisatören, den store kamraten och hjälparen.23 

 

3.2 New Education Fellowship 

Efter första världskriget bildades Förenta Nationerna, FN, för ”främjandet av samarbetet 

mellan staterna”. Behovet av samarbete kändes stort också inom några specialområden, bland 

annat inom pedagogik. 1921 grundades en världsorganisation för ny pedagogik, New 

Education Fellowship, NEF.24 NEF hade som målsättning att en framtida pedagogisk 

utveckling och reform skulle ske över hela världen, så att varje individ oberoende av 

nationalitet, social ställning eller religion skulle få möjlighet till full och harmonisk 

utveckling. NEF anordnade kongresser världen över.25  

 

NEF anordnade kongresser världen över som var uppskattade och besökta. Väsentliga frågor 

diskuterades av kunniga pedagoger och psykologer. Under en kongress i Helsingör 1927 

växte en idé fram som bland annat innehöll tankar om att betona helheten vid inlärning och 

                                                
20 Vinterek Monika (2006) Individualisering i ett skolsammanhang. Leander Grafiska AB, Kalmar, s 18. 
21 Ibid., s 72 ff. 
22 Ingelög Manne, (1927) Ett försök till mera individuell undervisning inom klassens ram i Arbetssätt i 
folkskolan; metodiska uppsatser, Nr 7. Stockholm, Nordstedts, s. 340. 
23 Ibid., s 350. 
24 Hermansson, Ester, (1974) Upplevelser och påverkan, Pedagogiska skrifter 256 Sveriges lärarförbund 
Stockholm, s. 80. 
25 Ibid., s. 80 ff. 
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inte ensidig ämnesinlärning. Helhet, syntes och integration var ständigt använda nyckelord 

inom NEF. Även det fria skapandet skulle vara en central del i hela undervisningen.26 

 

3.3 Reformpedagogikens möte med den statskommunala skolan 
Esbjörn Hellström har undersökt hur det kommer sig att de reformpedagogiska idéerna inte 

fått fäste i den statskommunala skolan. Han sammanfattar det bland annat så här 
Undersökningen av mötet mellan reformpedagogiska visioner och den statskommunala skolans 
praktik i Barnets århundrade visade att gapet mellan drömmar och visioner att åstadkomma 
bildningsprocesser och den pedagogiska praktiken i den statskommunala skolan tycktes bestå. I 
tolkningen framträdde bilden av en hierarkiskt ordnad konstruktion, ett systembygge med 
uppgiften att ansvara för bildningsprocessen. I praktiken kom systemet att hämma kultur-förvärv 
och utveckling.27 

 

På Olofskolan arbetade Manne Ingelög som föreståndare och Per Sundberg som lärare. Båda 

tog med sig sina erfarenheter från sin tid på Olofskolan och startade och drev var sin skola på 

olika platser. Skolorna skilde sig åt på en del punkter, men både Ingelög och Sundberg hade 

samma grundsyn de hade fått med sig bland annat genom sin tid på Olofskolan. Båda hade 

inspirerats av reformpedagogiken. Manne Ingelög startade Höglandsskolan och Per Sundberg 

startade Viggbyholmsskolan i Täby 1928, en samskola med internat.28 Per Sundberg slutar 

som rektor på Viggbyholmsskolan 1947, och i styrelsens tack till honom står att läsa. 
Ett viktigt skede har avslutats i Viggbyholmsskolans historia /--/ Skolan har under åren vuxit sig 
stark – dess liv har varit baserad på Per Sundbergs starka tro och hans tillit till de goda krafterna 
hos unga människor.29 
 

Viggbyholmsskolan hade inrättat enhetsskola och gymnasielinje, och Täby kommun tog då 

tillfället att ge skolan ekonomiskt bidrag för att därmed få inflytande över skolan. När 

kommunen fick ökat inflyttande och själva kunde starta gymnasium ansågs 

Viggbyholmsskolan inte längre behövas. Utvecklingen inom Sveriges skolor präglades under 

1960- och 1970-talen av en allmän centralisering, som inte kunde inrymma alternativa 

skolformer. Beslutet att lägga ned Viggbyholmsskolan 1972 kan ses som en konsekvens av 

detta. 
Om Viggbyholmsskolan kunnat överleva 60- och 70-talen, och fortsatt sin både konstnärliga, 
teoretiska och internationella utveckling då hade skolan idag kunnat ses som en tillgång. Arvet 
från Viggbyholmsskolan skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till denna pågående 
skolutveckling.30 

                                                
26 Ibid., s. 80 ff. 
27 Hellström (2002). 
28 Björnhagen, Elisabeth (2008) Pedagogiskt nytänkande: Per Sundberg och Viggbyholmsskolan, Mandatus 
bokproduktion, s. 77. 
29 Ibid, s. 206. 
30 Ibid, s. 225. 
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I boken Det pedagogiska arvet skriver Åke Isling om hur reformpedagogikens 

förnyelsearbete föll tillbaka mot den mer traditionella undervisningsformen med läxor, prov, 

nivågruppering, tävlan om betyg och gymnasieplatser.31 Han menar att förklaringen till att 

förnyelsen inte fick det genomslag som man kunde ha hoppats på, låg i att reformpedagogiken 

i dessa tidiga skeden föll offer för den konkurrens som uppstod respektive manades fram. 

Folkskolan blev under 1940-talet en rekryteringsbas för realskolan. I och med att fler elever i 

folkskolan efterfrågade högre utbildning, uppstod konkurrens om platserna i realskolan. 

Urvalet var betyg som sattes med hjälp av standardiserade prov. I detta skede menar Isling 

hade arbets- och aktivitetskolorna svårt att hävda sig mot skolor som arbetade i den gamla 

traditionen.32  

4 Teori och tolkningsram 

4.1 Läroplansteori 
Läroplansteori handlar om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i skolan och vilka 

mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att vissa innehåll lyfts fram.33 

Höglandsskolans grund bygger fortfarande på det som Manne Ingelög på 1930-talet byggde 

upp med de för den tiden rådande läroplan och de reformpedagogiska vindarna.  

De läroplansteoretiska frågeställningarna som man ska hänsyn till är följande:34 

 

Pedagogisk filosofi 

Den pedagogisk filosofi som ligger bakom en viss utbildning eller en viss läroplan. 

Urval av innehåll 

På vilka grunder väljer man ut innehållet i utbildning och läroplan. 

Organisering av innehåll 

Hur organiserar man innehållet så att det kan förmedlas eller läras ut. 

Föreställningar om undervisning 

Vilka metoder väljs ut för undervisning. 

 

                                                
31 Isling, Åke (1988) Det pedagogiska arvet, Kampen för och mot en demokratisk skola 2. Sober Förlag, s 625. 
32 Ibid., s 625. 
33 Linde, Göran (2012) Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur (172 
s.) s 100. 
34 Petterson, Sten & Åsén, Gunnar (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS 
Förlag, s. 63 ff. 
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I boken Perspektiv på förskolan ger Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén exempel på en 

modell som man kan använda. De sammanfattar den så här: 
Enligt denna enkla modell innebär läroplansarbete att man utarbetar en text för vad en 
pedagogisks verksamhet ska innehålla och hur den ska bedrivas. Detta innebär dels att man 
måste göra ett urval av innehåll, dels att detta innehåll på olika sätt måste organiseras så att det 
kan förmedlas eller läras ut. Urvalet och organiseringen av innehållet sker inte slumpmässigt, 
utan görs alltid utifrån en mer eller mindre medveten viljeinriktning.35 

5 Metod 

5.1 Empiri 
Den empiri som används är dels det material som har samlats genom åren i Höglandsskolans 

arkiv, dels intervjuer med rektor och lärare på Höglandsskolan samt elevarbeten och en 

mikroetnografisk undersökning av Höglandsskolans personalrum. 

Dokumenten från skolans arkiv redovisas i källförteckningen. 

5.2 Urval och avgränsning 

Arkivmaterial 

I Höglandsskolans arkiv finns det åtskilligt sparat material om skolan. Det är samlat sedan 

skolan startade 1931. Undersökningen baseras på en genomgång av visst begränsat material i 

arkivet. Materialet är samlat i arkivlådor med olika typer av dokument, såsom artiklar, 

reklamblad, upprop och jubileumsskrifter. Urvalet av de texter jag har med i empirin är gjort 

på grundval av att jag i de texterna fann något som var intressant för att belysa 

frågeställningarna i just denna studie. 

 

Intervjuer 

Intervjuerna med rektor och en lärare är avgränsade i tid. Jag avsatte 30 minuter för varje 

intervju. 

 

Elevarbeten 

Eleverna i 9A fick i uppgift att hålla ett tal. De fick välja mellan att i talet berätta om något 

viktigt ämne eller att hålla talet till Höglandsskolan. I klassen ingår 22 elever, och 11 av dem 

valde att skriva ett tal till Höglandsskolan. 

 

Mikroetnografisk undersökning 

                                                
35 Dahlberg, Gunilla o Åsén, Gunnar (1986) Perspektiv på förskolan. Stockholm: Avebe, s. 35.  
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En mikroetnografisk förstudie gjordes av Höglandsskolans personalrum. Dokumentation 

skedde under fem timmar. Fältanteckningar och fotografering användes som 

dokumentationsmetod. 

5.3 Metoder för insamling och analys av empiri 

5.3.1 Fallstudie 

Studien är en kvalitativ fallstudie. Metoden har valts eftersom fallstudie används för att 

undersöka en specifik företeelse, exempelvis institution, person, skeende eller en social 

grupp.36 Studien definieras också av att det man har valt att studera är viktigt och intressant 

eller därför att den utgör någon form av hypotes. Skillnaden mellan fallstudie och kvalitativ 

fallstudie är att kvalitativ fallstudie inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning och inte 

hypotesprövning.37 I denna kvalitativa fallstudie har flera olika metoder för insamling av 

material använts, nämligen arkivstudie, intervju, elevarbeten, mikroetnografisk undersökning 

och litteraturgenomgång.  

 

Arkivstudie 
 
Dokumenten i arkivet som gås igenom har inte uppkommit för denna studies skull utan 

tillkom för ett helt annat syfte. När materialet bearbetas och analyseras är det viktigt att vara 

uppfinningsrik och ha ett öppet sinne, så det man eftersöker kommer fram. Därför måste man 

hela tiden beakta studiens frågeställningar. Som den etnografiska forskaren, gå upptäckarens 

väg och inte ha en förutbestämd tanke om vad som ska framträda i studien.38  

Det som framkommer i de dokument som finns i arkivet struktureras under bearbetning i en 

kronologisk ordning där jag beskriver vad som skett på Höglandsskolan på 1920-talet, 1930-

talet, 1940-talet och så vidare. 

 

Kvalitativa intervjuer 
 
Intervjuerna i denna undersökning ska ses som en kompletterande fördjupning till 

arkivstudierna. Då intervjuerna i sig inte är min grund till undersökningen, har jag lagt vikt 

vid att intervjuerna ska komplettera det material som arkivstudierna gett.  ”I kvalitativa 

fallstudier är det huvudsakliga syftet med en intervju att få en viss typ av information. 

                                                
36 Merrian, Sharan B, (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, s. 24. 
37 Merrian (1994), s. 25. 
38 Kullberg, Birgitta (2014) Etnografi i klassrummet, uppl. 3:1 Lund: Studentlitteratur. 
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Forskaren vill ha reda på vad någon annan vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på.”39  

 

Litteraturgenomgång 

Litteraturen som behövs för att få tyngd i studien är litteratur som belyser framför allt 

reformpedagogik. Litteraturgenomgången har som syfte att belysa frågeställningarna i en 

större kontext. 

5.3.2 Innehållsanalys 
För att bearbeta och analysera det insamlade materialet används kvalitativ innehållsanalys. 

Detta är en metod där skriven eller talad text analyseras stegvis med fokus på att hitta likheter 

och olikheter eller andra mönster. Tolkningsprocessen kan resultera i ett antal teman, där ett 

tema löper som en röd tråd genom textmaterialet och ger materialet mening.40 I detta fall har 

de teman som valts skett genom en analys av materialet i relation till undersökningens 

frågeställningar. Det första steget i analysprocessen var att få en helhetsbild av det insamlade 

materialet. Nästa steg var att urskilja viktiga teman eller kategorisera och sortera bort det som 

låg utanför de teman som jag kunnat urskilja i analysen. 

6 Bearbetning 

6.1 Arkivmaterial om Höglandsskolan 
Manne Ingelög får efter första världskriget erfarenhet av de nya skolsträvanden som pågick i 

omvärlden. Den allmänna tendensen gick ut på att eleverna inte skulle snöras in i ett stelt 

skolsystem med tvångsmetoder. Man skulle tillämpa en friare undervisning, som gav eleverna 

bättre möjligheter att utveckla sina personliga anlag och intressen.41  

1926-1927 arbetade Manne med en klass pojkar och provade ett nytt sätt att arbeta inom 

klassens ram. Arbetet redovisas i en uppsats med namnet ”Ett försök till mer individuell 

undervisning inom klassens ram”. Efter det gjorde han en studieresa till bland annat Holland, 

Belgien och England, där han studerade pedagogik och besökte skolor. Därefter anställdes 

han på Olofskolan i Stockholm, och under dessa år formades de idéer som senare blev 

grunden för Höglandsskolan. Grunden var individualisering, att undervisning och inlärning 

skulle ske i skolan - den samlade undervisningen som kännetecknas av att ämnena går in i 

                                                
39 Merrian (1994), s. 86. 
40 Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2008) Kvalitativ innehållsanalys. Lund: Studentlitteratur. 
41 Höglandsskolans genombrottsår, en översikt på grundval av en redogörelse av Manne Ingelög. 
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varandra.42 

Britta Ingelög började arbeta på Olofskolan i Stockholm, och där formades Brittas syn på 

skolans roll som också blev hennes livsgärning. Britta var praktiker och hade stor respekt för 

varje enskilt barns utveckling. Hennes arbete inriktade sig på att varje individ skulle växa 

efter sina förutsättningar. Praktiska färdigheter, som handarbete och slöjd, hade en central 

plats i Brita Ingelögs undervisning, liksom sång, musik och teaterföreställningar.43 

1930-talet 

1930 startar Manne Ingelög tillsammans med Britta Ingelög en experimentskola i sitt 

vardagsrum på Hackspettsvägen 25 i Bromma. Grundtanken med skolan var att främja 

elevernas självständiga arbete. Eleverna fick även rita och teckna mycket. Idén till detta fick 

Ingelögs från noggranna studier av engelsk undervisning och sina erfarenheter från 

Olofskolan där de båda arbetat. När denna experimentskola startade hade den 8 barn med 

Britta som lärare.44  

1931 skickas ett upprop ut till skolintresserade i Bromma trädgårdsstäder. Uppropet är 

undertecknat av nio personer och inleds så här: 

Undertecknade, som med största intresse och tillfredsställelse följd den undervisning för ett 
begränsat antal barn i åldern 5-8 år, som sedan hösten 1930 letts av magister V. E. Ingelög i 
provisoriska lokaler vid Hackspettsvägen i Ålsten, ha med hänsyn till det goda resultat, som 
därvid uppnåtts samt det obestridliga behovet av en skola av denna art för trädgårdsstäderna, 
ansett det vara av värde att om möjligt för framtiden söka skapa mera fasta former och större 
omfattning åt detta hans arbete. 45 

1931 bildar föräldrar och paret Ingelög Stiftelsen Höglandsskolan som tar över ansvaret för 

skolan. De bidrar också med kapital så att skolan kan expandera och nya lokaler kan börja 

byggas vid Höglandstorget.46 

Det var meningen att Höglandsskolan skulle bli en skola som skiljde sig från andra. Det var 
åtminstone vad dess grundare Manne Ingelög avsåg. Han ville ändra på den allmänna 
skolformen som var av utpräglad teoretisk karaktär. Den dåvarande skolan hade en stel form, 
som gav föga utrymme för en individuell bedömning av elevernas förutsättningar. Han ville i 
stället skapa en friare skola. En av de ledande principerna var att ge det praktiska arbetet i 
förening med konstnärligt skapande en framträdande plats och att utveckla barnens 
tankeförmåga.47 

Från skolans start hade Manne Ingelög intentionen att hans verksamhet skulle väcka barnets 

intresse för självverksamhet och att detta inte endast skulle hållas inom ramen för 
                                                
42 Danielsson, Kerstin, (1981) Höglandsskolan 50 år 1931-1981, Bromma: Grafisk Reproduktion AB. 
43 Nekrolog Britta Ingelög Dagens Nyheter 850223, Rolf Millqvist, Ordf i Höglandsskolans förtroenderåd. 
44 En bok om Höglandsskolan 1977-78. 
45 Upprop, Till skolintresserade i Bromma trädgårdsstäder, Höglandsskolans arkiv. 
46 En bok om Höglandsskolan 1977-78. 
47 Danielsson, Kerstin, (1981) Höglandsskolan 50 år 1931-1981, Bromma: Grafisk Reproduktion AB. 



 19 

Höglandsskolan. Han hade ambitionen att kunna sprida sin erfarenhet och sitt arbetssätt. Med 

det i åtanke började Ingelögs att ge ut en skriftserie.  Första delen i serien heter Den samlade 

undervisningen under de två första skolåren.48  I förordet berättar Manne Ingelög hur han 

träffat Berit Mannheimer på Olofskolan. Mannerheim hade en metod för läsinlärning som han 

tyckte var tilltalande. Under studieresor till England och Tyskland fann han ytterligare 

underlag för detta arbetssätt, som i stora drag går ut på att ha en samlad undervisning där 

skrivning, läsning och teckning samverkar och stödjer varandra.49 

Redan 1935 när skriften Den samlade undervisningen under de två första skolåren ges ut så 

skriver Manne Ingelög om samlingen som än i dag är karakteristiskt för Höglandsskolan. Han 

skriver bland annat: 

Samlingarna ha bl.a. tillkommit för att barnen tidigt skola vänja sig vid att med en viss 
frimodighet framträda inför kamraterna, för att låta barnen i de skilda klasserna få en inblick i 
varandras arbete, för att få en samlad avslutning på en fullbordad arbetsuppgift och även för att 
breda alla skolans elever glädje. 50 

Från och med läsåret 1938-1939 står Höglandskolans då sjuåriga linje under Kungliga 

Skolöverstyrelsens inseende.51 Under 30-talet anpassades undervisningsplanen till den 

sjuåriga normalskolelinjen, men den organiserades som en samskola.52 

Skolan skulle inrikta sig på försöksverksamhet. Man skulle söka sig fram till nya och bättre 

undervisningsformer och ta sikte på och försöka ta vara på barnens anlag och förutsättningar 

samt stimulera deras självverksamhet och tankeförmåga. En av de ledande principerna har 

varit att ge det praktiska arbetet i förening med konstnärligt skapande en framträdande plats. 

Större utrymme gavs på schemat för övningsämnena än rådande norm. Rytmik gavs som 

enskilt ämne i de fyra första skolåren. 

 

Ett av särdragen var den så kallade klasstimmen och samlingarna. Dessa försök har gett bättre 

kontakt mellan lärare och elever och en säkrare hållning för eleverna. Både klasstimmen och 

samlingarna har i hög grad främjat elevernas sociala och kulturella utveckling. Även 

fristudieveckorna har haft stor framgång. Deras syfte har varit att ge eleverna ökad vana att 

                                                
48 Ingelög, Manne, (1935) Den samlade undervisningen under de två första skolåren, några praktiska 
anvisningar och rön, Ålsten: Höglandsskolans förlag. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Höglandsskolan i Stockholm, redogörelse för läsåret 1964-1965. 
52 En bok om Höglandsskolan 1977-78. 
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arbeta självständigt med större och mer sammanhängande arbetsuppgifter.53  

Då Manne bestämmer sig för att behålla klassindelningen, bestäms det att klassens storlek ska 

vara så liten att varje elev kan utvecklas utifrån i sin egen takt och förmåga. Eleverna får 

uppgifter som ska vara klara på lång sikt. Även läxor ges på detta sätt. Eleverna kan således 

inom ramen för klassens verksamhet arbeta med vitt skilda saker under vissa lektioner. Även 

koncentrationsläsning blir en del av undervisningen. Ytterligare koncentration vinns genom 

den så kallade samlade undervisningen. Kännetecknet för den är bland annat att den 

kombinerar sådana ämnen som skrivning, läsning, teckning och ibland även sång och slöjd 

med ett sakämne som till exempel geografi.54 

Slöjd är en uppskattad verksamhet. Både pojkar och flickor har träslöjd från första läsåret. 

Slöjden är fri, ingen modellserie behöver följas. Förutom träslöjd har pojkarna även syslöjd 

till och med tredje skolåret. Flickorna syslöjd även i högre klasser.55  

 
1940-talet 
 
Från och med läsåret 1940-1941 medför godkända betyg från Höglandsskolans sjuåriga linje 

samma rättigheter som den så kallade normalskolekompetens från Statens normalskola. Detta 

gäller för både flickor och pojkar.56 

Från och med läsåret 1942-1943 får Höglandsskolan statsunderstöd.57 

Från och med läsåret 1944-1945 blir skolan understödd av Stockholms stad. 

1950-talet 
 
Från och med1 juli 1953 är Höglandsskolan inordnad under stadgan för de statsunderstödda 

privatläroverken och från och med läsåret 1958-1959 erhåller skolan statsbidrag såsom högre 

enskilt läroverk.58 

 

1956 ansöker Höglandsskolan om att få studentexamensrätt. Höglandsskolan hade haft 

småskola – folkskola – realskola – gymnasium men i stället för studentexamen fick eleverna 

                                                
53 Höglandsskolan, en föregångsskola med traditioner. 
54 Höglandsskolan genombrottsår, en översikt på grundval av en redogörelse av Manne Ingelög. 
55 Ibid. 
56 Höglandsskolan i Stockholm, redogörelse för läsåret 1964-1965. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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så kallad normalskolekompetens.59 1957 får till sist de första eleverna ta studentexamen på 

Höglandsskolan.  

Med pompa och ståt kunde de 11 nykläckta studenterna, både flickor och pojkar, tas emot på 
Höglandstorget. 60 

I artikel i Västerort, Bromma och Spånga Nyheter- Vällingby tidning står att läsa: 

I Höglandsskolan får eleverna redan från första förberedande lära sig handaflit: 
slöjdundervisningen lägger man stor vikt vid. Och rytmikundervisning i 7-10 årsåldern ger 
småbarnen spänst och ledigt uppträdande61 

I samma artikel står att läsa om samlingarna som här kallas för skolteatern som under denna 

tid fick hjälp av pensionerade skådespelaren Alrik Kjellgren. Det står också att läsa om de 

ekonomiska villkoren som är kopplade till skolans erkännande. 

Förr kämpade Höglandsskolan väldiga för sin existens – slantarna tröt allt som oftast i 
skolkassan. På sistone har det blivit bättre; skolan har fått allt mer offentligt erkännande och 
därmed bättre ekonomiska villkor. Men fortfarande får skolan inte ett öre av stat och kommun 
för de 102 eleverna i småklasserna.62 

1960-talet 
 
Fristudier anordnas för eleverna under en vecka. 

 

Under läsåret 1964-1965 byttes den sedvanliga samlingen ut mot en särskild teatergrupp för 

intresserade elever. Teatergruppen hade två föreställningar under dessa år och leddes av lektor 

Bo Ollén. Teatergruppen samlades och övade efter skoldagens slut. Försöksverksamhet med 

dramatisk framställning i ämnet modersmål bedrevs av 3 gymnasieklasser. Verksamheten 

leddes av Bo Ollén och teckningslärare Hugo Bardland i samarbete med klassföreståndare, 

modersmåls- och musiklärare. 63 

 
1970-talet 
 
Skolan kommunaliseras 1973 trots protester från lärare, föräldrar och elever. Men fortfarande 

skiljde sig skolan från andra kommunala skolor. 

 

-Skolan hade både grundskola och gymnasium. 

 

                                                
59 Västerorts, Bromma och Spånga nyheter – Vällingby tidning.  Nr 6 årg 11 uppl A. 
60 Dagens Nyheter, söndagen den 5 maj 1957. 
61 Västerorts, Bromma och Spånga nyheter – Vällingby tidning.  Nr 6 årg 11 uppl A. 
62 Ibid. 
63 Höglandsskolan i Stockholm, redogörelse för läsåret 1964-1965. 
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-Timplanen för grundskolan avvek något från den annars gällande. Så till exempel hade de 

estetiska ämnena fått ett större utrymme. Undervisning i såväl trä- som textilslöjd gavs från 

och med grundskolans första årskurs, rytmik i årskurserna 1-5, musik och teckning från och 

med åk 1. All undervisning i dessa ämnen, även på lågstadiet, gavs av facklärare. 

 

-Undervisning i främmande språk började med engelska från och med vårterminen årskurs 2, i 

tyska från och med årskurs 5 och i franska från och med årskurs 8. Språklärare undervisade. 

Vid engelskundervisning skedde en integrering med de estetiska ämnena. Eleverna fick aktivt 

tillämpa sina språkkunskaper i dessa ämnen. 

 

- Samlingarna fortgick. 

 

Vid kommunaliseringen träffades ett avtal mellan Stiftelsen Höglandsskolan och Stockholms 

skolinspektion om ”att verka för att skolan ska få bestå som en enhet omfattande 

grundskolans tre stadier och gymnasieskolan inom nuvarande lokaler samt att den nu 

förekommande försöksverksamheten upprätthålls och utvecklas.” 64 En framställning till 

regeringen från Stockholms skolförvaltning med begäran om godkännande av 

Höglandsskolans avvikande timplan för grundskolan, ledde till att skolöverstyrelsen fick i 

uppdrag att utreda verksamheten. Den sammanfattande rapporten från utredningen gav 

genomgående en mycket positiv syn på arbetet vid Höglandskolan. Vid diskussion i samband 

med utredningen framhöll regeringsrepresentanter för SÖ att försöken med slöjd, rytmik, 

klasstimme och samling borde fortsätta, då dessa erfarenheter sågs kunna gynna framtida 

ändringar av grundskolans läroplan. Dock fick inte den avvikande timplanen för moderna 

språk fortsätta. Den ansågs nämligen inte kunna överföras till den övriga grundskolan.65 

 
1980-talet 
 
1981 firar Höglandsskolan 50-årsjubileum. Firande är omfattande, men nedläggningshotet av 

skolans gymnasiedel lägger sordin på stämningen.66 I Höglandsskolans jubileumsbok som 

kom ut i samband med 50-årsfirandet, skriver lärare och elever om skolan som i vissa 

sammanhang benämnts ”vilohemmet på höjden” eller ”tokskolan i Bromma”.67 

 
                                                
64 En bok om Höglandsskolan 1977-78. 
65 Ibid. 
66 Västerort, onsdagen den 13 maj 1981. 
67 Dagen Nyheter, nordväst, torsdagen den 14 maj 1981. 
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1983 är hela skolan nedläggningshotad. Ett upprop skickas ut som riktas till skolstyrelsen, 

kommunfullmäktige, länsskolnämnden, Skolöverstyrelsen och Regeringen. Uppropet är 

underskrivet av bland annat dåtidens kulturelit. Där står att läsa  
Höglandsskolan i Bromma hotas av nedläggning. Stockholms skolstyrelses majoritet har gått 
emot elever, lärare och föräldrar och utmanat en växande opinion bland politiker, pedagoger och 
en skolintresserad allmänhet. Höglandsskolan måste bevaras. /---/ Detta är 
Höglandsskolmodellen 

- En liten, överblickbar enhet med den enskilde eleven i centrum och utan den stora skolans 
risk för anonymitet 

- Alla elever i tryggt samarbete över åldersgränserna – från lågstadiet till och med gymnasiets 
sista årskurs 

- En lugn och därför effektiv undervisningsmiljö utan disciplinproblem och vandalisering 
- En praktisk-estetisk inriktning med koncentration på humanistiska ämnen: litteratur, konst, 

musik och teater 
- En skola som med sin helhetssyn på eleverna förmår ge dem både kunskaper och social 

fostran 

VI KRÄVER ATT BESLUTET OM NEDLÄGGNING AV HÖGLANDSSKOLAN 
OMPRÖVAS!68 

I Expressen finns en tre sidor lång artikel som belyser Höglandsskolans värde ur 

individperspektiv, praktiskt arbete och den lilla skolans trygghet.69 Rubriken lyder, ”En 

politiker gör karriär – på vår bekostnad”. 

 

I en artikel från torsdagen 14 maj 1981 skriver Astrid Johansson i DN  

” Skolan …. Vill i första hand lära barnen att arbeta själva och söka taga vara på varje barns 
egenart och förmåga till arbete … Klasserna äro inte stora … då det just är det stora barnantalet 
som i folkskolan lägger hinder i vägen för individualisering” 70  

Grundtanken om en friare skola med praktiskt arbete i förening med konstnärligt skapande, 

koncentrationsläsning och samlad undervisning, har också präglat skolan under årens lopp. 71 

 

1990-talet 

1982 lades Höglandsskolans gymnasium ner och startades upp igen 1992. I slutet av 1990-

talet togs åter ett beslut om att skolans gymnasiedel läggs ned. Det skulle ske 2002. I en skrift 

från Höglandsskolans gymnasieråd till utbildningsförvaltningen trycker skribenterna F. 

Lindberg och E. Boström på Höglandsskolans unikum vad gäller vertikalitet, sin tydliga 

estetiska profil och Höglandssandan. I Höglandsandan ryms de bra relationerna mellan lärarna 

och eleverna, eleverna försvinner inte i en grå massa utan alla kan behålla sin individualitet.72 

                                                
68 Annons, rädda Höglandsskolan, upprop, Höglandsskolans arkiv. 
69 Expressen, tisdagen den 22 februari 1983. 
70 Dagens Nyheter Nordväst, torsdagen den 14 maj 1981. 
71 Ibid. 
72 Brev till utbildningsförvaltningen från Höglandsskolans gymnasieråd, 12/10 1999. 
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Tisdagen 26 oktober 1999, skriver Tidningen Västerort, att beslutet att lägga ned 

Höglansskolans gymnasiedel är skrinlagd. Det blir ingen nedläggning.73 Alla jublar inte, den 

kritik som bemöter beslutet att inte lägga ned Höglandsskolans gymnasiedel, förs fram av 

dem som tycker att skolan skulle utöka sin grundskoledel eftersom trycket är stort på 

skolplatser i de lägre åldrarna.74 

 
2000-talet 

År 2010 bestämde utbildningsnämnden att Höglandsskolans gymnasium skulle läggas ned 

och att skolan skulle bli en 2-parallelig grundskola. Arbetet med att göra om skolan 

påbörjades. När elever börjat och lärare anställts kommer en lokalutredning 2012 fram till att 

skolan är för liten för en 2-parallelig verksamhet. Då påbörjas arbetet att göra om skolan till 

en 1-parallelig skola F-3 och en 2-parallelig skola 4-9. 

 

6.2 En lärares röst om Höglandsskolan 
Läraren Astrid började arbeta på Höglandsskolan 1987. Hon kom dit och hade en bakgrund 

från regi och sång, varför Höglandsskolan och vad den stod för var perfekt för henne. När 

Astrid anställdes som lärare tycker hon att det var en mer sträng atmosfär kring hur man var 

som person och hur man arbetade i klassrummen. Vad som lades stor vikt vid var just att man 

skulle använda sig av estetiska metoder i sitt dagliga arbete och att man skulle vara en estetisk 

person. Det var en anda på skolan som handlade om hur man skulle arbeta och detta kom mer 

ifrån ett osynligt uttalande än styrt uppifrån ledningen. Astrid berättar om hur kollegor kunde 

komma in i klassrummet och inte säga något men titta på och granska de arbeten hon hade 

gjort tillsammans med eleverna. Astrid tycker att praktiskt estetisk profil står för flera saker: 
När jag kom hit så kände jag att skolan genomsyrades av att man skulle lära sig med hjälp av 
praktisk estetiska ämnen och det innefattade även undervisningen i de vanliga klassrummen. 
Skulle man lära sig något i grammatik så skulle man göra det med hjälp av bild och drama eller 
någonting sådant. Sen pratades det, talades det, väldigt mycket om skolans historik, om hur man 
på Mannes tid hade involverat slöjdämnena mycket mer än vad jag faktiskt tyckte att man 
gjorde. Det var faktiskt redan då på gång att försvinna lite grann, det här samarbetet som vi har 
pratat om i nästan trettio år mellan slöjd och teoretiska ämnen. 

 
Under 1980- 1990-talen var mycket av det som Höglandsskolans praktiska estetiska profil 

stod för på fall. Redan då var det svårt att få till arbetet med att samarbeta till exempel med 

slöjd och teoretiska ämnen. Framför allt samlingsarbetet framför allt var under all kritik, 

gymnasieeleverna lämnades helt åt sitt öde och efter en riktig bottenföreställning diskuterade 
                                                
73 Västerort, tisdag 26 oktober 1999. 
74 Lokaltidningen, v 44, Peter Önnestam (ett utrivet blad mer info finns ej). 
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man att ta bort samlingarna. Efter att lärarna hade bjudit på en fantastisk bejublad 

föreställning så höjdes ribban markant och samlingarna var räddade. 

 

Astrids uppfattning av Manne Ingelögs vision är att man skulle lära sig genom att arbeta 

praktiskt. Bara att göra saker i slöjden för en samlings skull var inte det Manne åsyftade med 

ämnesintegration. Slöjden skulle vara en del av produktionen av samlingen. Astrid ger ett 

exempel på hur hon uppfattat att Manne menade. 
Jag vet till exempel, jag fick en gång när jag höll på som mest med drama och sådant. Astrid du 
som gillar drama, det kommer några på besök, det är några som vill se hur man kan använda 
drama i sin undervisning. Men herre gud! sa jag –jag håller ju på med grönsaker just nu (skratt). 
Det var så kul för jag minns det där. Det var en utmaning, nu får jag göra något som kan vara 
vettigt för eleverna. Dramaturgiskt göra lite grupper kring det här hur gräslök, dill och allt var 
det var och det funkade och då tänkte jag tamejfasiken det går att göra något estetiskt på allting.  

 

Vertikalt arbete, årskursintegrerat har också funnits på skolan och på många konferenser har 

det diskuterats hur vi ska få igång det vertikala samarbetet.  

 

Astrid tror att Manne Ingelög var en kreativ själ som kände att skolan ibland bara riktade in 

sig på en pedagogisk linje, den teoretiska, och att han kände att i det systemet var det många 

elever som föll mellan stolarna. Dessa elever behövde komma in och också få tillgång till 

bildning. 
Jag hade elever här för två veckor sen som kom in som går i årskurs nio och det var så roligt. /--/ 
ÅH ASTRID! Gör du fortfarande det där? Det där minns jag, gör ni det där? Som vi gjorde på 
lågstadiet gör ni det där? Gör ni den där vulkanstaden? De bara rabblade den ena grejen efter 
den andra som tillhörde vad ska jag säga mina estetiska käpphästar. Som jag hållit kvar för jag 
ser att eleverna utvecklas och lär av dem. 
Anna Det är det de kommer ihåg? 
Astrid När de kom in och började rabbla då började jag nästan gråta, kommer ni ihåg allt det 
här? tänkte jag och det var så roligt. Då säger den ena av flickorna, du Astrid jag är en sådan 
människa, jag lär mig mycket bättre på det sättet än mot nu på högstadiet när man ska bli 
bedömd och bedömd och går efter olika bokstäver och teoretisk undervisning. Vad det är man 
ska visa upp för att få det och det. Då kände jag bara JA! Och jag tror Manne var inne på det att 
man tappar en del elever. 

 
Astrid funderar kring hur det kommer sig att Höglandsskolan har behållit den praktisk-

estetiska profilen genom alla år. Hon tycker det är särskilt intressant att det hållit de senaste 

fem åren. Under de senaste fem, sex åren har det kommit signaler från politiker och andra om 

att man nästan vill ta bort estetiska ämnen, att det inte alls är särskilt viktigt. Höglandsskolan 

har också ett elevunderlag som klarar av basfärdigheterna på ett ganska enkelt sätt, så man har 

liksom lite marginaler för att kunna få ägna sig lite mer åt det estetiska. 
Fast jag egentligen tror att elever i andra områden skulle må ännu bättre av att få använda de här 
kreativa, vad ska jag säga, vägarna att lära sig saker. 
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Astrid tror att vi hållit hårt i estetiska arbetssätt och inte kunnat släppa det därför att det har 

varit Höglandsskolans själ och Höglandsandan. Det har alltid funnits de som försvarat 

Höglandsskolan. Gamla elever som man träffar på i olika sammanhang har direkt nämnt de 

här estetiska delarna som vi har bjudit på. Astrid har förstått på dem att det gett avtryck, och 

därför tror hon att man alltid talat gott om Högland och det har påverkat skolans rykte. Astrid 

känner dock att den senaste läroplanen ger mindre och mindre utrymme för det estetiska 

tänkandet i utbildningen.75 
Astrid: Jag tänkte på det så sent som igår faktiskt när jag höll på med alla mina förberedelser för 
nationella proven och då tänkte jag att oj så här var det inte förr femton år sedan. Då kostade 
man på sig mer tid för latjolajban och det fick var lite lugnare /---/ man var mycket bättre som 
lärare på den tiden tänkte jag. Då vågade jag låta det gå tid till att man fick göra saker i grupp 
och känna in saker. Nu känner jag mig mer pressad av allt som ska hinnas med. Jag tycker jag 
har blivit mer teoretisk om jag ska vara ärlig. 
Anna: Det är styrdokumentens innehåll som gjort det? 
Astrid: Ja och det beror ju på att det är så viktigt med det här med bedömning hit och bedömning 
dit och kraven och målen och allting och man ska pricka av och läroplan och checka av och 
checka av, checka av, checka av. Alltså så var det inte då. Jag kan väl tycka att det är både och 
det där. Samtidigt tycker jag det är väldigt bra att det är tydligt att vi i skolan i Högland nu 
tydliggör läroplanens mål. För tjugo tretti år sen tyckte jag att det var ju ingen som brydde sig 
om läroplanen alla körde sina grejer /---/däremot får man inte som lärare bli jagad. Vilket jag 
känner att jag själv också blir ibland. Man stryker vissa av de där sakerna. Det är kanske lite mer 
det estetiska man inte hinner med. Det oj! Det där ska de kunna det där ska de kunna sen är det 
med den senaste läroplanen har de ju dragit ner en hel del saker. Se bara på matten, den är ju 
enormt mycket mer än vad den var för tjugo tjugofem år sedan.  

 

6.3 Rektors syn på Höglandsskolan 
För Katarina är orden praktisk estetisk profil detsamma som Höglandsskolan, vårt arbetssätt 

och syn på bildning och undervisning. Katarina har som skolledare behållit profilen och 

känner att den väl passar in i dagens läroplan och vad den står för och vad den innehåller. 

Även under 1930-talet när skolan startade passade skolan in i då rådande syn på undervisning. 

Under 1970- och 1980-talens ”flumperiod” passade alla arbetssätt in, och det är en av 

anledningarna till att profilen finns kvar. Det viktigaste i profilen är att Höglandsskolan har 

halvklass i bild och musik, menar Katarina. En viktig del är också att de elever som inte är så 

högpresterande alltid kan ståta i något av estetämnena och få visa upp sig på samlingarna. 

Alla estetämnen har en plats på skolan. Vad som Katarina tycker skiljer ut skolan från andra 

är just det annorlunda arbetssättet med samlingar, halvklass i bild/musik och estetvecka för år 

9. Många skolledare har varit intresserade av vårt arbetssätt och kommit på besök och varit 

intresserade och imponerade. Men så vitt Katarina känner till är det ingen som har tagit med 

sig arbetssättet till sin egen skola. Höglandsskolans arbetssätt har blivit ifrågasatt från många 

håll, framför allt under de perioder när skolan haft dålig ekonomi. Då har man mer eller 
                                                
75 Intervju med Astrid 20150310. 
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mindre förutsatt att skolan ska ta bort sin profil. Katarina har inte tagit bort profilen för då 

tycker hon att skolan skulle förlora sin ”själ”. Andra skolledare tycker också att det är 

märkligt att skolan med så högpresterande elever inte har en annan profil än praktisk-estetisk. 

Mattespets eller dylikt tycker de skulle vara mer attraktivt och ett mer självklart val. 

 

Manne Ingelög var en revolutionerande tänkare och skolman när han startade 

Höglandsskolan, men nu är det mer eller mindre självklart med individualisering, gemenskap 

och annat som Manne stod för, menar Katarina. 

 

Katarina är helt övertygad om att Höglandsskolans profil inte hade funnits kvar om skolans 

elever inte visat upp så goda resultat. Om eleverna inte varit så högpresterande så hade 

pengarna i budgeten behövt läggas mer på specialundervisning och annat. Eleverna kommer 

dessutom från resursstarka hem, och då tycker föräldrarna att den estetiska profilen ger en 

extra dimension till skolan och att eleverna får med sig det kulturella även från sin skolgång. 

Höglandsskolan har också ett mycket gott rykte i området. Skulle söktrycket av elever minska 

så skulle skolan säkert få ändra sin inriktning.76 

 

Våren 2015 får Höglandsskolan kritik från föräldrar på flera punkter, bland annat beträffande 

hur information sköts och att läxor ges i för liten grad. Från de kritiska rösterna hörs inga som 

helst frågor kring skolans profil. 

6.4 Elevers perspektiv på Höglandsskolan 

Eleverna på Höglandsskolan får i år 9 uppgiften att skriva ett tal av sin lärare i svenska. De får 

möjlighet att välja att skriva under rubriken Till Högland eller Om någonting viktigt. De 

elever som väljer att skriva Till Högland tar alla upp samma aspekter. Gemenskapen, 

stämningen, vertikala arbetet och samlingarna som kan sammanfattas i dessa utdrag av talen. 

”Högland har gett mig kunskaper som jag nog inte direkt kommer att använda mig av i 
framtiden, som algebra men samtidigt så har jag lärt mig andra saker som teater … och det 
är alltid en bra sak att ha tränat på, speciellt att ha stått framför en fullsatt aula, när ridån 
går upp och man känner strålkastaren i ansiktet. Man blir nervös och man vet inte om man 
kommer göra bra ifrån sig eller om allt kommer att misslyckas. Men efter att ha gjort det i 
flera år så känner man sig ganska säker på att prata inför publik. Men samtidigt så har våra 
samlingar gjort att vår klass har lärt känna varandra lite bättre, och gjort att hela vår klass 
ibland har fått sig ett gott skratt. ”(sic!) 

”Jag vet inte vad det är som gör skolan så speciell, kanske är det som sagt just 
gemenskapen och känslan av trygghet man får av den fina sammanhållningen mellan 

                                                
76 Intervju med skolledare Katarina, 2015-03-12. 
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eleverna, kanske är det de duktiga lärarna som gör att det blir roligare att lära sig genom att 
de låter eleverna vara med och bestämma om skolarbetet. Ett exempel på det är den gången 
som vi på franskan fick bestämma helt själva vad vi skulle göra för uppgift efter att vi läst 
om franska revolutionen. En sak som jag med säkerhet vet gör skolan speciell är den unika 
Höglandsandan, en känsla av att alla på skolan hör ihop. Det har jag aldrig känt på mina 
tidigare skolor. En sak som jag gillar mest med Högland är samlingarna i slutet av veckan 
då man kan sätta sig och pusta ut, se på andra elever som uppträder, och skratta med resten 
av skolan.” 

”Under mina år här har jag lärt mig väldigt mycket olika saker. Såklart har jag lärt mig de 
vanliga sakerna som jag skulle kunnat lära mig i vilken annan skola som helst. Ta 
multiplikationstabellen. Om jag inte hade valt att börja i Högland skulle jag troligen ha lärt 
mig den ändå. Men det finns saker som är unikt för just högland som jag har lärt mig. Den 
första anledningen till att jag tycker högland är en bra skola är samlingarna. Genom 
samlingarna har jag lärt mig att stå på scen, att prata inför publik och att överkomma mina 
rädslor. Framförallt har jag lärt mig samarbeta och vara en del av något större. Innan hade 
jag bara arbetat ensam men nu har jag vid flera tillfällen varit en del av den större bilden. 
Det är en kunskap som jag tror är jätteviktig att ha med sig i livet.” (sic!) 

”När jag pratar med elever som tidigare gått på Höglandsskolan får man alltid samma svar. 
Högland är den bästa skolan. Trotts smala korridorer, trång matsal och för liten gympasal 
så är det något som är speciellt, något som sticker ut. Jag tror inte någon kan sätta fingret 
på vad exakt det är som sticker ut. Det bara finns där. Som en anda. En Höglandsanda.” 

”Människorna. Att gå in i ett klassrum fyllt med koncentrerade elever och en lärare som 
springer från bänk till bänk, ett klassrum där alla arbetar. Det är nog en känsla som inte 
finns överallt. Om man har problem med något i skolan, kan man alltid gå till lärare eller 
vänner och be om hjälp.” 

”Sammanhållningen, vad är det som är så speciellt med den? Trots att Högland både är ett 
lågstadium, mellanstadium och högstadium så har alla på något vis kontakt med varandra. 
På fotbollsplanen kan man se 6 åringarna och 2:a klassarna spela fotboll med varandra, i 
matsalen ser man olika årskurser blandas, och på fredagar går man på varandras 
föreställningar där alla applåderar och får sig ett gott skratt. Att känna igen nästa alla elever 
som går i korridorerna är något man kommer sakna när man börjar gymnasiet, att känna 
tryggheten.” 

”Är det de små lokalerna som får oss att komma närmare varandra och skapa den goda 
stämningen? Är det faktum att vi varje år har en samling som får hela klasser att samarbeta 
för att tillsammans skapa en bra teater? Är det alla våra temadagar som får oss att gå 
utanför åldersgrupper och klasser och ha det trevligt mellan klasserna? /---/Men även att 
hela skolan samlas i aulan och skrattar och applåderar tillsammans tror jag skapar en bra 
sammanhållning. /---/ Jag tycker det har varit en guldgruva att få vara med på dessa 
temadagar och få sätta mig ner och göra pappersstjärnor och leka hela havet stormar med 
mellan och lågstadiet, detta gör att jag får träffa andra elever som jag annars inte skulle 
träffa.”77 

6.5 En mikroetnografisk undersökning av personalrummet på Höglandsskolan/Bondage 

Personalrummet på Höglandsskolan ligger långt ifrån huvudingången till skolan och högt upp. 

Det finns ingen hänvisning dit och skulle man inte veta var personalrummet ligger så går det 

inte att hitta dit. Rummet är litet och sittplatser finns för cirka 20 personer, det är cirka 60 

anställda på skolan. Personalrummet har ingen genomtänkt inredning utan saker och ting 

känns ditställda av stundens behov. Lappar om fördelning av kaffe och städveckor sitter 

uppklistrade, kaffekopparna är uppdelade på egna och lånekoppar. Dock är stämningen hög. 
                                                
77 Elevuppsatser Tal till Högland (2015) Svenska Höglandsskolan Bromma. 
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Alla som kommer in pratar och delar med sig. Alla är välkomna i alla samtal. Det försiggår 

också flera olika samtal samtidigt som de flesta är mer eller mindre delaktiga. Då många bara 

är inne på personalrummet en kort stund, så finns det ingen startsträcka när det gäller att 

komma in i ett samtalsämne. Man är med direkt. Det är också helt okej att bara slå sig ned och 

inte vara delaktig i samtalet men i gemenskapen. 

 

Huvudsyftet med att besöka personalrummet är att träffa kollegor, koppla av. Det är ingen 

som har inplanerade möten på personalrummet, men det är ok att prata jobb. Det är heller 

ingen som har arbete med sig till rummet och sitter där och arbetar. Personalrummet har en 

klart energigivande funktion.78 

7 Analys och resultat 

7.1 Manne Ingelögs vision 
Om man analyserar Manne Ingelögs vision ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, finner man att 

den pedagogiska filosofi som låg bakom och som fortfarande präglar utbildningen på skolan 

var att förena handens arbete med hjärnans arbete; att det praktiska och skapande arbetet 

skulle ha en framträdande plats. Vidare utarbetades den sociala gemenskapen på skolan. En 

princip för urval av innehåll var att de så kallade övningsämnena skulle ges stort utrymme på 

schemat. När det gäller organisering av innehåll var ämnesintegration eller samlad 

undervisning en bärande tanke. De föreställningar om undervisning som skulle komma att 

prägla skolan, var framför allt individualisering eller självverksamhet. I Manne Ingelögs 

vision fanns även här tankar och intentioner om skolutveckling, att söka sig fram till nya och 

allt bättre undervisningsformer. 

Manne Ingelögs vision kan utifrån de samlade dokumenten i arkivet sammanfattas i följande 

teman: 

-‐ Praktisk skapande arbete 

-‐ Gemenskap 

                                                
78 Förstudien fick namnet Bondage, då när den mikroetnografiska förstudien gjordes så svarade en kollega på 
frågan vad syftet var att gå till personalrummet var; jo att Bonda-Bondage. I samband med förstudien gjordes då 
en omvandling av beskrivningen av Bongade på wikipedia som blev en liknelse med Höglandsskolans 
personalrum. Bondage är ett beteende där en eller flera personers rörelsefrihet starkt begränsas i ett litet 
utrymme. Syftet är att öka välbefinnandet för personalen och i allmänhet även för de som besöker rummet. Ren 
Bondage inbegriper varken våld eller tvång utan rörelsebegränsningen sker endast då, och så länge som 
personalen vill det. Grundläggande för Bondage är ömsesidig tillit, respekt och omtanke. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bondage  



 30 

-‐ Samlad undervisning 

-‐ Individualisering/självverksamhet 

-‐ Skolutveckling 

 

Praktiskt skapande arbete 

Det var meningen att Höglandsskolan skulle bli en skola som skilde sig från andra. Manne 

Ingelög ville ändra på den allmänna skolformen, som var av utpräglad teoretisk karaktär. Den 

tidigare skolan hade enligt Manne Ingelög en stel form, som inte gav några förutsättningar till 

individualisering. Han ville också ge det praktiska arbetet och skapandet en framträdande 

plats. Grundtanken med skolan var att främja elevernas självständiga arbete, eleverna fick 

även rita och teckna mycket. En av de ledande principerna har varit att ge det praktiska 

arbetet i förening med konstnärligt skapande en framträdande plats. Större utrymme gavs på 

schemat för övningsämnena än brukligt var. Slöjd är en uppskattad verksamhet. Både pojkar 

och flickor har träslöjd från första läsåret. Slöjden är fri, ingen modellserie behöver följas. 

Förutom träslöjd har pojkarna även syslöjd till och med tredje skolåret och flickorna syslöjd 

även högre upp.79  

 

Gemenskap 

Samlingarna ha bland annat tillkommit för att barnen tidigt ska vänja sig vid att med en viss 

frimodighet framträda inför kamraterna, för att låta barnen i de skilda klasserna få en inblick i 

varandras arbete, för att få en samlad avslutning på en fullbordad arbetsuppgift och även för 

att breda alla skolans elever glädje. Ett av särdragen var den så kallade klasstimmen och 

samlingarna. Dessa försök har gett bättre kontakt mellan lärare och elever och en säkrare 

hållning för eleverna; de har i hög grad främjat elevernas sociala och kulturella utveckling. 

Även fristudieveckorna har haft stor framgång. Deras syfte har varit att; ge eleverna ökad 

vana att arbeta självständigt med större och mer sammanhängande arbetsuppgifter.80  

 

Samlad undervisning 

Ytterligare koncentration vinns genom den så kallade samlade undervisningen. Kännetecknet 
                                                
79 Höglandsskolan genombrottsår, en översikt på grundval av en redogörelse av Manne Ingelög. 
80 Höglandsskolan, en föregångsskola med traditioner. 
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för den är bland annat att den kombinerar sådana ämnen som skrivning, läsning, teckning, 

ibland även sång och slöjd med ett sakämne, som till exempel geografi.81  

 

Individualisering/självverksamhet 

Då Manne bestämmer sig för att behålla klassindelningen bestäms det att klassens storlek ska 

vara liten, så att varje elev kan utvecklas utifrån i sin egen takt och förmåga. Eleverna får 

uppgifter som ska vara klara på lång sikt, läxor ges även på detta sätt. Eleverna kan således 

inom ramen för klassens verksamhet arbeta med vitt skilda saker under vissa lektioner. Även 

koncentrationsläsning blir en del av undervisningen. Arbetet skulle göras i skolan, och läxor 

skulle inte finnas om inte synnerliga skäl fanns. På fritiden skulle barnen ägna sig något 

avkopplande och gärna vara fysiskt aktiva. 

Från skolans start hade Manne Ingelög en intention att hans verksamhet skulle väcka barnets 

intresse för självverksamhet. Man skulle söka sig fram till nya och bättre undervisningsformer 

och ta sikte på och försöka ta vara på barnens anlag och förutsättningar samt stimulera deras 

självverksamhet och tankeförmåga. 

 

Skolutveckling 

Från skolans start hade Manne Ingelög en intention att hans verksamhet skulle väcka barnets 

intresse för självverksamhet och att inte endast hålla detta inom ramen för Höglandsskolan 

utan att kunna sprida sin erfarenhet och arbetssätt. Skolan skulle inrikta sig på 

försöksverksamhet; man skulle söka sig fram till nya och bättre undervisningsformer och ta 

sikte och söka ta vara på barnens anlag och förutsättningar samt stimulera deras 

självverksamhet och tankeförmåga. 

7.2 Manne Ingelög inspirerades av reformpedagogik 
Utifrån litteraturstudierna står det helt klart att Manne Ingelög inspirerades av de 

reformpedagogiska vindarna som blåste under mellankrigstiden. Utifrån det faktum att de 

reformpedagogiska idéerna var radikala kan man förstå att Manne Ingelög själv var en 

progressivt drivande person. Den allmänna tendensen gick ut på att eleverna inte skulle snöras 

in i ett stelt skolsystem med tvångsmetoder. I stället skulle man tillämpa en friare 

                                                
81 Höglandsskolan genombrottsår, en översikt på grundval av en redogörelse av Manne Ingelög. 
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undervisning, som gav eleverna bättre möjligheter att utveckla sina personliga anlag och 

intressen.82 

Idén till detta fick han från noggranna studier av engelsk undervisning och av sina 

erfarenheter från Olofskolan där han arbetat. På Olofskolan var Manne Ingelög kollega med 

Per Sundberg, som grundade och utvecklade Viggbyholmsskolan, och med Carl Malmsten 

som var grundare av Olofskolan. 

Under studieresor till England och Tyskland fann Ingelög ytterligare underlag för detta 

arbetssätt som i stora drag går ut på att ha en samlad undervisning där skrivning, läsning och 

teckning samverkar och stödjer varandra.83 

7.3 Manne Ingelög och Höglandsskolans praktiskt estetiska profil 2015  
Här nedan har jag delat in det som särskiljer Höglandsskolans arbetssätt mot timplan och 

läroplan. Jag har lagt in det som särskiljer i de kategorier som jag delat in Manne Ingelögs 

vision som han hade när han startade Höglandsskolan. Här kan man se att det Manne Ingelög 

hade som vision för Höglandsskolan praktiseras även 2015. 

 

Praktiskt skapande arbete 

För eleverna som går i år 9 avslutas deras tid på Höglandsskolan med en estetvecka. Det är en 

vecka där den schemalagda undervisningen bryts och eleverna endast har de estetiska ämnen. 

De får själva välja att koncentrera sitt projektarbete på musik, bild eller slöjd. Bild och 

slöjdarbetena visas upp i en utställning, och arbetet i musik visas upp i aulan med ett 

musikuppspel. Både utställning och musikuppspel visas för föräldrar och alla elever på 

skolan. 

Stipendier delas ut till elever som visat upp goda resultat i de estetiska ämnena. 

Stipendiefonderna finns hos de stiftelser som var med och startat Höglandskolan. 

 

Gemenskap 

Varje vecka avslutas med en samling i aulan. Det innebär att en klass varje vecka visar upp en 

föreställning. Föreställningen är skriven i de högre klasserna tillsammans med undervisande 

lärare i svenska. I de lägre klasserna utarbetas manus av klasslärare tillsammans med 

dramapedagog. Musiklärarna har också i sin tjänstefördelning att förstärka samlingen med 

                                                
82 Höglandsskolans genombrottsår, en översikt på grundval av en redogörelse av Manne Ingelög. 
83 Ingelög, Manne, (1935) Den samlade undervisningen under de två första skolåren, några praktiska 
anvisningar och rön, Ålsten: Höglandsskolans förlag. 
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den musik och sång som behövs då det är ett viktigt inslag. Viss dekor och kostym görs i 

samarbete med slöjd och bildlärare. Eleverna har även ansvar för ljud och ljus. Alla samlingar 

filmas och finns bevarade i skolans arkiv. 

 

Höglandskolan har en egen sång som sjungs vid alla sammankomster.84 

 

Samlad undervisning 

Estetiska läroprocesser ingår i arbetet framförallt i åk f-6. Att bild, musik och slöjd ofta 

stärker upp projektarbeten med bland annat att eleverna visualiserat sin projekts innehåll. 

 

Individualisering 

Eleverna undervisas i musik och bild i halvklass. Det ger dem en möjlighet att utvecklas och 

få en mer individanpassad undervisning än i helklass. 

 

Skolutveckling 

Skolan har sedan höstterminen 2014 två förste-lärare i skolans estetiska profil. De har fått i 

uppdrag att utveckla skolans profil. 

 

7.4 Höglandsskolan finns kvar  

Anledningarna till att Höglandsskolan finns kvar är många, men en viktig orsak menar jag har 

funnit är att det alltid funnits personer i och utanför skolan som med stort engagemang har 

drivit Höglandsskolans bevarande. Det är också skolans upptagningsområde som påverkat hur 

det kommer sig att skolan lever. Eleverna är högpresterande och visar upp goda resultat. Om 

eleverna inte visat upp detta goda resultat, hade resurser behövt användas för bland annat 

specialundervisning. 

 

Grundare och skolledare  

Manne Ingelög startade Höglandsskolan 1931 och har med sig både erfarenhet och en stark 

drivkraft att skapa en skola som skulle inriktade sig på försöksverksamhet. Skolan skulle söka 

sig fram till nya och bättre undervisningsformer och ta sikte på och söka ta vara på barnens 

anlag och förutsättningar samt stimulera deras självverksamhet och tankeförmåga. 

 

                                                
84 Se introduktion. 
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När skolan kommunaliseras 1973 träffas ett avtal mellan Stiftelsen Höglandsskolan och 

Stockholms skolinspektion ”att verka för att skolan ska få bestå som en enhet omfattande 

grundskolans tre stadier och gymnasieskolan inom nuvarande lokaler samt att den nu 

förekommande försöksverksamheten upprätthålls och utvecklas.” 85 Stiftelsen Höglandsskolan 

ser till att skolans grundidé får leva kvar och att en utredning görs av SÖ. Vid diskussion i 

samband med utredningen av Höglandsskolans avvikande timplan framhöll 

regeringsrepresentanter för SÖ att försöken med slöjd, rytmik, klasstimme och samling borde 

fortsätta, eftersom dessa erfarenheter ansågs kunna gynna framtida ändringar av grundskolans 

läroplan. Dock fick inte den avvikande timplanen för moderna språk fortsätta. Den ansågs 

nämligen inte kunna föras över till övriga grundskolan.86 

 

Under 1980- och 1990-talens diskussioner om gymnasieskolans vara eller icke vara skriver 

Höglandsskolans gymnasieråd 1999 till Utbildningsförvaltningen. Skribenterna F. Lindberg 

och E. Boström framhåller Höglandsskolans unikum vad gäller vertikalitet, tydliga estetiska 

profil och Höglandssandan. De skriver att i Höglandsandan ryms de bra relationerna mellan 

lärarna och eleverna. Eleverna försvinner inte i en grå massa utan alla kan behålla sin 

individualitet.87 

 

Rektor Katarina har som skolledare ansett det vara mycket viktigt att behålla Höglandsskolans 

profil. Skolans arbetssätt har blivit ifrågasatt från många håll, framförallt under de perioder 

när skolan haft dålig ekonomi. Då har man mer eller mindre förutsatt att skolan ska avskaffa 

sin profil. Det har dock inte Katarina gjort, bland annat därför att skolans själ så skulle 

försvinna. Andra skolledare tycker också att det är märkligt att en skolan med så 

högpresterande elever inte har en annan profil än praktisk-estetisk.88 

 
Eleverna 

Höglandsskolan finns kvar tack vare att eleverna visat upp så goda resultat. Därför har ingen 

varit på skolan och ifrågasatt den. Eleverna har varit högpresterande och gått ut vissa år med 

de högsta betygsgenomsnitten i landet. När en skola har elever som visar upp så goda resultat, 

förutsätter man att skolans pedagogiska verksamhet är bra. Skolans arbetssätt ifrågasätts inte. 

 

                                                
85 En bok om Höglandsskolan 1977-78. 
86 Ibid. 
87 Brev till utbildningsförvaltningen från Höglandsskolans gymnasieråd, 12/10 1999. 
88 Intervju med Katarina, 2015-03-12. 
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Läraren Astrid tycker det är särskilt intressant att skolans profil hållit under de senaste åren, 

eftersom det har det kommit signaler från politiker och andra om att man nästan vill ta bort 

estetiska ämnen som inte ses som särskilt viktiga. Signalerna är att estetiska ämnen och 

estetiska arbetssätt flummar till det didaktiska arbetet i skolan. Höglandsskolan har också ett 

elevunderlag som ganska enkelt klarar av basfärdigheterna, vilket gör att man har lite 

marginaler för att kunna få ägna sig lite mer åt den estetiska delen.89 

 

Katarina är helt övertygad om att Höglandsskolans profil inte hade funnits kvar om skolans 

elever inte visat upp så goda resultat. Om eleverna inte varit så högpresterande så hade 

pengarna i budgeten behövt läggas på mer särundervisning och annat. Det finns också ett skäl 

i områdets uppbyggnad att eleverna kommer ifrån resursstarka hem och då tycker föräldrarna 

att den estetiska profilen ger en extra dimension till skolan och att eleverna får med sig det 

kulturella även från sin skolgång. Höglandsskolan har också ett mycket högt ryckte och 

renommé i området. Skulle söktrycket minska så skulle skolan säkert få ändra om. Eleverna är 

även de nöjda och har bara gott att säga om skolan. Skolan får också hela tiden signaler från 

de elever som börjat gymnasiet att deras kunskaper är mer än behövliga.90 

 

Föräldrar och andra som varit drivande 

Redan när skolan startas 1931 initieras ett upprop av intresserade i området. Uppropets grund 

var att finna ett elevunderlag, så att Mannes provisoriska skola i Ålsten skulle kunna 

expandera och ta emot fler elever.91 1931 bildas Stiftelsen Höglandsskolan som tar över 

ansvaret för skolan. De bidrar bland annat med kapital så att skolan kan expandera och nya 

lokaler börjar byggas vid Höglandstorget.92 

 

1983 blir hela skolan nedläggningshotad. Ett upprop skickas ut som riktas till Skolstyrelsen, 

Kommunfullmäktige, Länsskolnämnden, Skolöverstyrelsen och Regeringen. Uppropet är 

underskrivet av bland annat dåtidens kulturelit.93 

 

                                                
89 Intervju med Astrid, 2015-03-10. 
90 Intervju med Katarina, 2015-03-12. 
91 Upprop, Till skolintresserade i Bromma trädgårdsstäder, Höglandsskolans arkiv. 
92 En bok om Höglandsskolan 1977-78. 
93 Annons, rädda Höglandsskolan, upprop, Höglandsskolans arkiv. 
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Lärare Astrid menar också att det alltid har funnits de som försvarat Höglandsskolan. Gamla 

elever som man träffar på i olika sammanhang har direkt nämnt de här estetiska delarna som 

vi har bjudit på. Astrid har förstått på dem att det gett avtryck och därför tror hon att man 

alltid talat gott om Högland och det har påverkat skolans rykte.  

 

Lärarna 

Samlingsarbetet framför allt var under all kritik, gymnasieeleverna lämnades helt åt sitt öde 

och efter en riktig bottenföreställning diskuterade man att ta bort samlingarna. Efter att lärarna 

hade bjudit på en fantastisk bejublad föreställning så höjdes ribban markant och samlingarna 

var räddade.94 

 

Höglandsandan  

När Manne Ingelög startade sin verksamhet i vardagsrummet i Ålsten hade han en tydlig 

vision och tro på Höglandsskolan. Liksom Manne har det genom åren alltid funnits människor 

i och omkring Höglandsskolan som haft samma engagemang och tro på skolan. Det som 

kallas Höglandsandan, har varit Höglandsskolans räddning och drivkraft framåt. 

 

Arbetar man på Höglandsskolan så kommer man ofta i kontakt med ordet Höglandsandan. 

Under hela 1900- och 2000-talet har det alltid funnits en hög ambition att driva den praktiska 

estetiska profilen vidare. I ambitionen har legat att profilen ska ha sin grund i det som Manne 

Ingelög ville med skolan. Det har också alltid funnits skolledare på skolan som sett till att 

profilen inte försvunnit. Är det Höglandsandan, den underliggande styrkan om skolan och 

dess bevarande från flera håll. I summeringen varför Höglandsskolan finns kvar framkommer 

flera anledningarna. En viktig orsak menar jag är att det alltid funnits personer i och utanför 

skolan som med stort engagemang drivit Höglandsskolans bevarande. Det finns och har alltid, 

så vitt jag kan se, funnits och finns en hög ambition på Höglandsskolan. Man är stolt över den 

praktisk-estetiska profilen. I alla situationer som man befunnit sig i har man på något sätt 

hittat en strategi för att lösa problemet och skolan har ”räddats”. 

 

I min mikroetnografiska undersökning av personalrummet var slutsatsen att man går till 

personalrummet främst för att träffa sina kollegor och fördjupa kontakten med dem. Det är 

också där man känner att man kan koppla av med eller utan sina kollegor. Personalrummet är 

                                                
94 Intervju med Astrid, 2015-03-10. 
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den plats på skolan där man kan ”smita” undan sitt jobb. Ett otvunget rum. Man har inga 

förväntningar på vad som ska ske och det ger en avkopplande känslan. Då ska man komma 

ihåg att rummet ligger otillgängligt högst upp i skolan, lokalen är liten, och inte speciellt 

trevligt inredd. Även i elevernas uppsatser så framkommer att eleverna ser de trånga lokalerna 

som en anledning till att de fått en så fin gemenskap. 

 

Höglandsandan kan likställas med Höglandsskolans skolkultur. Alla skolor har sin kultur som 

utvecklas genom åren i en komplex organisation. Höglandsskolans skolkultur har sin grund i 

Manne Ingelögs starka vision och kraft. Kulturen har stärkt skolan och dess bevarande. I 

Höglandsandan skolkultur ligger en bevarande aspekt, en stolthet för sin skola, dess elever 

och dess arbetssätt. 

8 Slutdiskussion 

Läraren Astrid tycker att det är svårare i dag än tidigare att arbeta med estetiska läroprocesser 

och få in det i sin undervisning. Hon drar det till och med så långt att hon tycker att hon är en 

sämre lärare i dag. Det är de yttre ramfaktorerna, till exempel dagens läroplan, timplan, 

kursplan, som för mycket styr hennes arbete. I sitt arbete Reformpedagogik i möte med den 

statskommunala skolan i Barnets århundrande lyfter Esbjörn Hellström fram att gapet mellan 

visionerna i reformpedagogiken och systembygget som har att ansvara för bildningsprocessen 

är för stort.  

 

Höglandsskolan lever kvar därför att de har så högpresterande elever och kan då ”roa” sig 

med att ha en praktisk estetisk profil. Dock kan man ju se att Mannes intention var att skolan 

var till för dem som inte föll in i ramen och som behövde en annan undervisning. Även Astrid 

och Katarina bekräftar att de tror att denna skolform skulle passa för skolor med elever med 

andra behov. Astrid refererar även till de flickor som var inne i hennes klassrum där de sa att 

”jag är inte en sådan som lär mig på ett traditionellt sätt utan har lättare när man får blanda in 

det praktiska”. Det känns sorgligt på något sätt att våra elever som har det ”väl förspänt” även 

får en undervisningsform som ger ett stort utrymme för individualitet och större bredd vad 

gäller undervisningsform. -Att det är ”högpresterande” elever som gör att de får ett arbetssätt 

som skulle kunna gynna mindre högpresterande. Arbetssättet borde få spridning menar både 

grundaren Manne Ingelög och den lärare jag intervjuat. 
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Under detta arbete när jag gått igenom och läst litteratur om reformpedagogik, letat 

information på internet och sökt efter information utanför Höglandsskolans arkiv har Manne 

Ingelög endast dykt upp i ett sammanhang. Det är i Monika Vintereks kunskapsöversikt om 

individualisering i ett skolsammanhang. I den nämner hon Manne Ingelögs skolförsök. 

Höglandsskolan finns det inget om. Ytterst märkligt. Vad står detta för? Är det på grund av 

strävandet att bevara skolan som man håller sig inom sina ramar för att inte bli synad och 

granskad? Stolthet och integritet ligger i Höglandsskolans kultur, Höglandsandan. Har skolan 

räddats av det faktum att den är den lilla anonyma skolan på höjden? 

 

Det är intressant att se att Höglandsskolan alltid haft en kultur av en bevarande tanke, när Per 

Sundberg slutar på Viggbyholmsskolan så försvinner skolan själ och den läggs ned så 

småningom. Vad hände med Höglandsskolan när Manne Ingelög slutade och när slutade han? 

 

Jag tycker det är intressant att idéerna om förändring av skolan haft så stor internationell 

utbredning. I dag när det återigen finns en stor internationell kritik mot skolan i olika länder, 

positioneras länderna mot varandra i strävan efter att ha den bästa skolan, i stället för att gå 

ihop för att hitta gemensamma lösningar. Det kanske är dags för en ny version av New 

Education Fellowship. 

 

Samlingarna som är så karakteristisk för Höglandsskolan och som alltid har arkiverats, är ju 

en otrolig informationskälla och samtidsskildring. Tänk att gå igenom alla samlingar som 

gjorts och analysera dem. Hur möter samlingarna det som hände skolan och den tid som rådde 

när samlingen skapades och framfördes? 
 

Slöjd har varit en uppskattad verksamhet redan tidigt på Höglandsskolan. Både pojkar och 

flickor hade träslöjd från första läsåret. Förutom träslöjd hade pojkarna även syslöjd till och 

med tredje skolåret medan flickorna fick fortsätta med syslöjd även högre upp i klasserna.95 

Det var en skola som tidigt avstod från att dela upp slöjden utifrån kön. I dagens skola har alla 

ämnet slöjd men brukligt är att man någon gång under högstadieperioden får ”välja” slöjd-art. 

Det vill säga valet gäller om man vill inrikta sig på textil slöjd eller trä-metall slöjd. Vad 

ligger i detta val? Detta har jag funderat mycket på. Hur kommer det sig att under låg- och 

mellanstadiet är intresset för den ena eller den andra slöjd-arten inte uppdelad på kön. När 

                                                
95 Höglandsskolan genombrottsår, en översikt på grundval av en redogörelse av Manne Ingelög. 
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valet sen kommer på högstadiet så är det flest flickor i textilsalen och flest pojkar i trä- och 

metallslöjden. Är det då ett val? Varför fortsätter vi slöjdlärare med detta val? Vad är 

argumenten? Hur påverkas betygen av att man får välja art och bredda sig? Hur blir betygen 

på de skolor där eleverna inte väljer slöjd-art utan alla elever har lika mycket trä som textil? 

Detta vill jag arbeta vidare med. 
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10 Bilagor  

10.1 Intervjufrågor 
Katarina 

Vad lägger du in i orden praktisk estetisk profil? 

Vad är det som gör att du som skolledare vill behålla Höglandsskolans profil? 

Vad i profilen tycker du är viktigast? 

Vad ser du som skolledare skiljer ut vårt arbetssätt mot hur andra skolor arbetar? 

Har du som skolledare någon gång blivit ifrågasatt för din positiva inställning till skolans 

profil? 

Tror du att vi haft profilen kvar om våra elever inte visat upp så goda skolresultat? 

Vad tycker du om ämnesintegration? 

Vad tycker du om individualistisk undervisning? 

Vad tycker du om läxor? 

 

 

Astrid 

Hur länge har du arbetat på Höglansskolan? 

Vad lägger du in i orden praktisk estetisk profil? 

Vad tror du Manne Ingelög hade för vision när han startade Höglandsskolan? 

Vad finns kvar av Manne Ingelögs vision? 

Varför tror du att den lever kvar? 

Har profilen alltid sätt ut som den gör nu? Vad skiljer mot när du började på Högland? 

Du har berättat för mig att när du anställdes så las det vikt vid andra saker än nu, berätta? 

Tror du att du skulle arbeta på ett annat sätt om du arbetade på en annan skola än 

Höglandsskolan? 

Tror du att Höglandsskolan kunde haft sin vision kvar och haft de annorlunda arbetssätt och 

timplan om inte våra elever presterat så goda resultat? 

Eller är det för att Högland har praktisk estetisk profil som de får så goda resultat? 

Vad tycker du om ämnesintegration? 

Vad tycker du om individualistisk undervisning? 

Vad tycker du om läxor? 

 

 


