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Geografisk rättvisa i svenska skolreformer – 
ett kommunalt perspektiv 
Henrik Román, Stina Hallsén & Andreas Nordin 

Vi verkar inom ett projekt som historiskt undersöker kommunal skolpolitik i 
tre svenska kommuner: Stockholm, Tierp och Växjö (Román et al 2014 och 
2015).1 Eva Forsberg har bott i två av de kommunerna under en stor del av 
sitt liv. Efter uppväxten i Solberga i Söderort, den del av Stockholms stad 
som ligger söder om Södermalm, kom hon så småningom att flytta till Ven-
delsbygden i södra delen av Tierps kommun. Därför tänkte vi att det i denna 
skrift kunde passa med en studie som just handlar om hur svensk skola tagit 
form i Tierp och Stockholm, två mellansvenska kommuner som inte direkt 
liknar varandra.  

Vad är avstånd?2 
Bilden nedan illustrerar rådande avstånd i kilometer och restid mellan 
Stockholm och Tierp (från Stockholms Centralstation till Tierp centrum) och 
inom de två kommunerna (från ytterområde till ytterområde). De angivna 
restiderna gäller under hyfsade trafikförhållanden, utan rusningstrafik, och 
med laglig fart. 

 
1: Stockholm och Tierp – interkommunala och intrakommunala avstånd 

                                                
1 I projektet Who governs the Swedish school? ingår förutom de tre författarna även histori-
kern Johanna Ringarp. 
2 Avstånden och bilrestiderna är hämtade från Eniros karttjänst. Tåg- och busstider är hämtade 
från SJ, SL och UL. Tidtabellen från 1930 för Uppsala-Gävle Järnvägar hittades på 
www.historiskt.nu/normalsp/ugj/ugj_tidtabell.html. 
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Bilden visar att det idag går att bo i Stockholm och arbeta i Tierp och vice 
versa, och att det beroende på färdsätt nästan kan vara enklare än att pendla 
inom den egna kommunen. Men så har det inte alltid varit. I ett historiskt 
perspektiv har förstås de geografiska avstånden mätt i restid successivt 
minskat. 1930 tog det till exempel mer än 3 timmar att ta sig med tåg från 
Stockholm till Tierp. Bilresan mellan de båda orterna var inte heller någon 
snabb affär så länge riksvägarna gick genom varje mindre samhälle. Även 
inom kommunerna var de tidsmässiga avstånden naturligtvis betydligt längre 
än idag och att resa med kollektivtrafik var i vissa fall omöjligt.  

Den inledande diskussionen kring restider och geografiska avstånd är 
tänkt som en parallell till den svenska skolans förändringar från 1950 och 
fram till idag. Kommunikationerna har stegvis utvecklats och därmed mins-
kat avstånd och restider, vilket åtminstone i princip radikalt har ökat den 
arbetande befolkningens möjligheter att välja boplats och vara mindre bero-
ende av arbetsort. I likhet med upprustningen av väg- och järnvägsnäten har 
utbyggnaden av den svenska skolan lett till en kraftigt utjämnande föränd-
ring av befolkningens utbildningsnivå. Det har i hög grad bidragit till en 
ökande rörlighet på arbetsmarknad, som både är av geografisk och socioeko-
nomisk art. Andelen av befolkningen som genomgått gymnasial utbildning 
är i dag mycket större jämfört med 1950 och detsamma gäller för andelen 
högskoleutbildade.  

Men statistiken kan ibland förleda oss. Även om utbildningsnivån höjts 
radikalt, och skillnaderna mellan till exempel stad och land kan sägas ha 
minskat, så kvarstår att avgörande skillnader finns, både inom och mellan 
kommuner och platser. Stockholm och Tierp har närmat sig varandra, men 
har i vissa avseenden också blivit mer avlägsna. Detsamma gäller inom 
kommunerna. Inte alla kan eller vill pendla. Avståndet mellan Hållnäs och 
centralorten Tierp är relativt långt, inte bara i kilometer räknat (cirka 35 km). 
Avståndet mellan Rinkeby och Bromma är inte lika långt räknat i kilometer 
(cirka 7 km), men desto längre med andra mått mätt.  

Geografisk rättvisa – våra utgångspunkter 
I detta kapitel laborerar vi med begreppet geografisk rättvisa, som knyter an 
till begreppet spatial rättvisa. Spatial justice är idag ett etablerat samhällsve-
tenskapligt begrepp, främst inom samhällsgeografin. Begreppet används då 
framför allt för att fånga in den rumsliga eller geografiska aspekten av hur 
sociala villkor skiljer sig åt mellan människor, kopplat till vilka samhälleliga 
åtgärder som vidtas för att utjämna dessa villkor (Soja 2010, Clement & 
Kanai 2015)., t.ex. genom satsningar på och reformer inom utbildning (Ro-
berts & Green 2013). Med andra ord fokuserar spatial justice sociala skill-
nader mellan olika bostadsområden, stadsdelar, orter eller regioner. Begrep-
pet är främst utvecklat i relation till villkor för etniska minoriteter i segrege-
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rade bostadsområden och stadsdelar, och är också knutet till den kritiskt-
normativa ambitionen att formulera lösningar som skapar mer jämlika och 
rättvisa villkor för individer i skilda bostadsområden och stadsdelar. En så-
dan ambition har vi inte med vårt begrepp. Vi använder begreppet geografisk 
rättvisa främst som ett verktyg för att analysera, förstå och i förlängningen 
möjligen kunna förklara hur svenska skolreformer landat lokalt. Vi tror att 
begreppet fångar något som kan stärka den historiskt inriktade läroplanste-
orins lokala eller kommunala dimension. För att utveckla tankegången tar vi 
nu stöd i 1946 års skolkommission.  

1946 års skolkommission utformade den enhetsskolemodell som den 
svenska grundskolan av 1962 års modell sedan i huvudsak byggde på. 
Kommissonen anförde tre huvudskäl för införandet av en enhetlig nioårig 
skola. För det första var den enligt kommissionen demokratiskt motiverad. 
Genom att erbjuda alla medborgare nio år i en demokratiskt fostrande skola 
skulle det svenska samhället tillförsäkras demokratiskt fostrade medborgare. 
Det andra skälet var ekonomiskt. Sverige moderniserades och var ett land i 
stark tillväxt. Behovet av utbildad arbetskraft förväntades stadigt öka. Ge-
nom en breddad utbildning skulle olika typer av begåvningar, oavsett social 
och ekonomisk bakgrund ges möjlighet att gå vidare till gymnasiala och 
akademiska studier och till kvalificerade yrkesutbildningar utifrån samhällets 
behov och lärjungarnas intresse och fallenhet. Det tredje argumentet formu-
lerades som en fråga om rättvisa: ”I och med den nioåriga medborgarskolan 
skapas för första gången en fullgod skola för landsbygden.”3 Argumentet 
utgick i grunden från de övriga två. Strävan efter demokratiskt fostrade 
medborgare och en mer kvalificerad arbetskraft måste också inkludera lands-
bygden.  

Genom att den nioåriga skolan både meddelar en undervisning, som motsva-
rar den nuvarande teoretiska realskolans, och ger en förberedande yrkesut-
bildning motsvarande elevernas och bygdens behov, kan landsbygdens skol-
problem anses ha fått en tillfredsställande lösning. (SOU 1948:27, s. 10) 

Skolkommissionen hävdar i citatet ovan att enhetsskolan för landsbygdens 
del både tillfredsställde elevens och bygdens behov. Vi tar fasta på den se-
nare aspekten. Hur föll visionen om enhetsskolan delvis som en ”landsbyg-
dens skolreform” ut i praktiken? Något entydigt svar på den frågan levereras 
inte, men vi för fram och diskuterar några empiriska exempel som bidrar till 
att problematisera visionen om en geografiskt rättvis skolreformering. Ex-
emplen belyser hur svensk skolreformering fallit ut i två mycket skilda 
kommuner: Tierp och Stockholm, tydliga representanter för land respektive 
stad. De flesta exemplen rör de skolreformer som omgärdade införandet av 
grundskola och gymnasieskola under 1960-talet och tidigt 1970-tal. Men vi 

                                                
3 SOU 1948:27, s. 10 
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har också med några senare exempel från det reformskede som inleddes 
under 1980-talet och som nådde sin kulmen på 1990-talet.  

De två reformskedena representerar i vissa avseenden två motsatta för-
hållningssätt i synen på relationen stat-kommun. I båda fallen har den geo-
grafiska rättviseaspekten varit framskriven, men där det första reformskedets 
skolpolitik i relativt hög grad förknippats med reglerande centralisering och 
standardisering, har det andra reformskedets skolpolitik istället kopplats till 
decentralisering, valfrihet och marknadsanpassning i kombination med en 
med tiden tilltagande statlig kontroll (och ökat lokalt redovisningsansvar). 
Förenklat uttryckt: under 1960-talet var nyckeln till ökad geografisk rättvisa 
att skolan blev likformigt utformad över landet, under 1990-talet var den 
framskrivna lösningen att skolan fick ta form kommunalt och lokalt. Stor-
slagna visioner i båda fallen och begripliga i sina historiska sammanhang, 
men likafullt visioner med många förbehåll. Frågan om rättvis fördelning av 
utbildningsresurser har ju i grunden givits många politiska svar, i regel bero-
ende på ideologisk hemvist, vilket också tydligt framträderi vissa delar av 
vårt material och i några av de exempel vi presenterar här. Men den geogra-
fiska fördelningen av utbildningsresurser berör något som delvis går bortom 
den mer traditionellaideologiskt grundade fördelningsdiskussionen och som 
därför kan bidra till att vidga frågan om rättvis fördelning.  

I anslutning till ett ökande samhällsvetenskapligt intresse för plats och 
rum (place and space) menar vi att studier av den geografiska fördelningen 
av utbildningsresurser lämpligen bör riktas mot de platser eller rum där re-
surserna används. Vad händer på och med platsen (kommunen, orten, stads-
delen, regionen) när dess utbildningsmässiga förutsättningar förändras? Vad 
ville man på lokal nivå uppnå genom de olika skolreformerna? Vad har det 
funnits för lokala motsättningar i samband med skolreformeringen? Och i 
vad mån har lokala och nationella strävanden sammanfallit och i vad mån 
har de skilt sig åt?  

Nedan följer fem exempel från Tierp och Stockholm som på olika sätt be-
lyser svensk skolreformering i relation till geografisk rättvisa, med fokus på 
hur de påverkade skolan och bygden i de två kommunerna. Våra data bygger 
på kommunalt arkivmaterial, i första hand skolstyrelsehandlingar, som vi här 
inte ger referenser till annat än vid direkta citat. Delar av de exempel som rör 
Stockholm utgår från Román 2011, 2013ab och 2014. Avslutningsvis följer 
några reflektioner kring begreppet geografisk rättvisa utifrån våra empiriska 
exemplifieringar. 
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Exempel 1: Glesbygdens väntan 

Ledamöterna fann det upprörande, att omtanken om elevernas bästa inte till-
mätts avgörande betydelse vid ärendets behandling. Redan nu lider bygden 
av befolkningsuttunningen. Beslutet kan för Hållnäs och Österlövstas del be-
traktas som ytterligare en pådrivande faktor i samma riktning och som ett hån 
mot grundskolan, som avsågs lösa landsbygdens skolproblem. Förslag restes 
om skolstyrelsens avgång som protest mot beslutet. (Österlövsta skolstyrelse, 
43 §, 19 mars 1963) 

Österlövsta med centralorten Skärplinge var en liten kommun i Nordupp-
land, närmare bestämt i den nordliga delen av Tierpsregionen4 (de sju små 
kommuner som 1974 bildade Tierps kommun). Missnöjet som beskrivs i 
citatet ovan handlade om att kommunens förhoppningar om en egen högsta-
dieskola grusats. Staten hade 1963 bestämt att prioritera grannkommunen 
Västland med centralorten Karlholmsbruk som högstadieort. Detta var ett 
hårt slag för de glesbefolkade kommunerna Österlövsta och Hållnäs. För 
Västland var beskedet däremot glädjande. Den enes död är den andres bröd. 
Men detta var inte slutet på historien. 

I Tierpsregionen fanns vid 1960-talets början ett antal folkskolor, en 
kommunal realskola i Tierps köping och ett par yrkesskolor. Vendel, kom-
munen längst söderut, hade sedan 1959 deltagit i försöksverksamheten med 
enhetsskola och fick några år senare bygdens första högstadium i Örbyhus 
centralskola. Men det tog tid att genomföra 1960-talets skolreformer. Inte 
minst tog det tid att införa grundskolan i övriga Tierp. Det hade både interna 
och externa skäl. En internt bidragande orsak var att Tierpsregionen var 
heterogen. Den bestod å ena sidan av utpräglade jordbrukskommuner (Tierps 
landskommun, Österlövsta, Hållnäs och även Vendel) och å andra sidan 
industrikommunerna Söderfors, Västland och det administrativa navet Tierps 
köping, bygdens centralort. Förhållandevis långa avstånd mellan de olika 
kommunerna och starka lokala brukstraditioner bidrog nog också till en täm-
ligen svagt sammanhållen bygd. Tierps köping hade ingen stark ställning 
som centralort. 

När det gällde att få ett gymnasium till bygden rådde samstämmighet mel-
lan kommunerna. Att få en gymnasieskola sågs som mycket betydelsefullt 
både för de egna elevernas möjligheter till vidareutbildning och för bygdens 
framtid. Tierp var det norduppländska huvudalternativet framför Östhammar 
redan i början av 1960-talet, men det dröjde till 1967 innan staten fattade 
beslutet att placera en ny gymnasieskola i Tierps köping. 1970 stod Hög-
bergsskolan klar. Tierp gynnades i och med detta på Östhammars bekostnad.  

 

                                                
4 Vi väljer Tierpsregionen istället för Tierpsbygden, då Tierps landskommun åren 1971-73 
kom att gå under det senare namnet.  
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2: Karta över Tierps kommun före kommunslagningen 1974. 5 Källa: Tierps kom-
munarkiv 2005-09-27 

Högstadiefrågan gav däremot upphov till diskussioner och motsättningar 
mellan de sex kommuner som från 1964 ingick i Tierps kommunförbund 
(Vendel stod vid sidan om). Redan i slutet av 1950-talet hade två högstadie-
skolor – utöver Örbyhus centralskola – planerats: en högstadieskola för Ti-
erp och Söderfors, i Tierps köping, och en högstadieskola i norr, i Karl-
                                                
5 1964 bildades Tierps kommunförbund av sex små norduppländska kommuner: Tierps kö-
ping, Tierps landskommun, Söderfors, Västland, Österlövsta och Hållnäs, som ett första steg i 
den kommunsammanslagning som fullbordades tio år senare. Då bildade de sex småkom-
munerna tillsammans med Vendel storkommunen Tierp. Bland annat samarbetade Tierps 
kommunförbund i skolfrågor, i syfte att understödja den pågående skolreformeringen.5 Mot 
bakgrund av den tidigare skolpolitiska utvecklingen i regionen fanns det behov av att förbättra 
samarbetet. 
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holmsbruk eller i Skärplinge. Den andra skolans placering utvecklade sig 
alltså till en dragkamp mellan Västland och Österlövsta-Hållnäs. Politiska 
företrädare för respektive kommun lade fram snarlika argument för att sko-
lan skulle placeras i den egna kommunen.  

Den nordliga delen av den blivande storkommunen var redan under 1960-
talet mer glesbefolkad och avsides belägen än övriga kommundelar och för-
utspåddes därför en mer negativ befolkningsutveckling. Detta gällde framför 
allt Österlövsta och Hållnäs. Befolkningsprognoserna blev som framgått av 
det inledande citatet centrala i debatten och som skäl för de beslut som togs 
lokalt och nationellt. Prognoserna användes både som argument för och emot 
högstadieskola i såväl Skärplinge som Karlholmsbruk.  

Både Skärplinge- och Karlholmsförespråkarna ansåg att en högstadie-
skola på den egna orten var ekonomiskt motiverad och helt avgörande för 
ortens och bygdens framtida attraktionskraft. Serviceorten Skärplinge med 
ett diversifierat näringsliv med utvecklingspotential, moderna idrottsanlägg-
ningar och ett centralt läge mellan Västland och Hållnäs, ställdes mot den 
moderna och barnrika industriorten Karlholm, uppbyggd kring den KF-ägda 
träskivefabriken Karlit AB, där industrins engagemang i ortens verkstads-
skola skulle kunna föras över till en ny högstadieskola, inte minst till den 
praktiska linjen i årskurs nio.  

Från statligt håll blev befolkningsprognoserna istället med tiden ett argu-
ment mot att placera en skola i någon av de nordliga småkommunerna. Efter 
segslitna och känsloladdade turer från 1958 och fram till 1966, där staten 
först förordade Skärplinge- och sedan 1963 – delvis efter påtryckningar från 
ortens industri – Karlholmsalternativet, så landade det hela i ett tredje alter-
nativ: en enda högstadieskola med åtta parallella klasser i varje årskurs i 
centralorten Tierp. Den nya skolan blev därmed en av de största högstadie-
skolorna i landet. Slutalternativet motiverades med hänvisning till den nega-
tiva befolkningsutvecklingen i den norra regionen. Det kan konstateras att 
även Österlövsta och Hållnäs som följd av besvikelsen över att staten tidi-
gare hade övergivit Skärplinge-alternativet nu ställde sig bakom alternativ 
tre, och att de i detta läge själva anförde sviktande befolkningsunderlag som 
argument mot en skola i Karlholm.  

Problematiken var inte unik för Tierp. Länsskoleinspektören i Uppsala, 
Sven Lindblad, konstaterade vid ett besök i Österlövsta 1963 att ”den på-
gående befolkningsuttunningen på landsbygden” inte var ett unikt svenskt 
fenomen ”utan gällde stora delar av hela världen”. Men Lindblad framhöll 
samtidigt att grundskolereformen handlade om att fånga upp ”alla begåv-
ningsresurser, små som stora”. Att varje liten kommun i landet fick sina egna 
lågstadie- och mellanstadieskolor var därför enligt länsskoleinspektören 
mycket angeläget och för Tierps del möjligt att uppnå. Med högstadiet var 
det dock inte lika enkelt:  
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Då det gäller högstadierna blir bilden en annan. Placeringen av dessa har vål-
lat stor splittring inom hela landet då det visat sig vara ogörligt på grund av 
för lågt elevunderlag att låta varje kommun få eget högstadium. Denna splitt-
ring har ej heller Uppsala län sluppit ifrån. För länet ligger högstadieplane-
ringen klar och godkänd av Länsskolnämnden. (Österlövsta skolstyrelse 97 §, 
21/5 1963)  

Vårt första exempel illustrerar dilemmat med geografisk rättvisa i ett lokalt 
sammanhang, sett ur de små kommunernas perspektiv. Att få nioårig skol-
gång i en relativ närhet i den närmaste centralorten sågs som en hävert för att 
bromsa och på sikt vända avfolkningen. Ur den centrala myndighetens per-
spektiv förutsatte en högstadieskola ett visst minimiunderlag elever för att 
kunna erbjuda den standard som den differentierade högstadiemodellen utlo-
vade. Utgången av historien blev en mycket stor högstadieskola i Tierps 
köping med nära 700 elever. Aspenskolan invigdes 1968 och förblev utöver 
Örbyhus centralskola (i Vendel) den enda högstadieskolan i kommunen. 
Frågan om ytterligare en skola i norr fördes vid återkommande tillfällen upp 
på dagordningen, men högstadieeleverna i de nordliga kommundelarna fick 
åka till Tierp i över 30 år. Inte förrän 1999 omvandlades Skärplingeskolan 
(1–6) som byggts i slutet av 1950-talet till en liten F-9-skola omdöpt till Ol 
Andersskolan. Denna gång utifrån ett kommunalt beslut att omorganisera de 
egna skolorna och skapa mindre skolenheter, varav flera sammanhållna 
grundskolor. Ol Andersskolan innebar på så sätt ett senkommet förverkli-
gande av Österlövstas och Hållnäs förhoppningar under 1950- och 1960-
talet.6 Att det nu var möjligt var en följd av att den statliga styrningen av 
skolan förändrats. Nu var det i högre grad kommunen som avgjorde utform-
ningen av det egna skolväsendet. Små F-9-grundskolor på mindre orter 
kunde motiveras både av pedagogiska skäl och med hänsyn till lokala intres-
sen. 

Ur statligt, nationellt perspektiv innebar alltså geografisk rättvisa under 
1960-talet att etableringen av grundskolor och gymnasieskolor skulle ske 
över hela landet, i en omfattning och på ett sätt som var förenligt med de 
organisatoriska och innehållsliga standardnormer som skolformerna förut-
satte. Inte minst gällde det skollokalernas utformning och utrustning, mot 
bakgrund av folkskolebyggnadernas skiftande kvalitet. Under 1990-talet 
började standardnormeringen på olika sätt luckras upp, som följd av den 
decentralisering som skedde både nationellt och kommunalt. Geografisk 
rättvisa blev att låta kommunerna och skolorna mer efter eget bevåg följa 

                                                
6 I 1980-talets början fick vissa ort så kallade filialhögstadieskolor, vilka delvis bildade för-
laga till den typ av skola som Ol Andersskolan är exempel på. Tanken var att låta vissa min-
dre orter med långa resvägar till centralorten få upprätta en liten högstadieskola som filial till 
den egna låg- och mellanstadieskolan. I Lammhult i Växjö kommun inrättades en av de två 
första filialhögstadieskolorna. Se Riksdagen 1981/82: UbU 36. 
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mer övergripande nationella riktlinjer, t.ex. att låta Tierp själv välja var 
kommunens grundskolor placeras. 

Exempel 2: Storstaden föregriper framtiden 

Kan någon i församlingen göra riktigt klart för sig vad detta innebär i en tid 
med stark begränsning av byggnadstillstånden, med lärarbrist och med efter-
satta behov inom övriga delar av undervisningsväsendet liksom inom de 
flesta andra områden av den statliga och kommunala förvaltningen? Dessu-
tom tillkommer att nya undervisningsmetoder skola prövas och en genomgri-
pande skolreform genomföras. Jag håller för min del troligt, att hela 1950-
talets skolpolitik kommer att bli ett stort provisorium, där utsikterna för att vi 
skola misslyckas är minst lika stora som att vi skola lyckas (Stockholms 
stadsfullmäktige. Yttranden 18/2 1952, s. 177.) 

Vad var det den socialdemokratiske skolpolitikern Nils Kellgren beskrev i 
Stockholms stadsfullmäktige 1952? Jo, Kellgren hade riktat en interpellation 
till skolborgarrådet Ragnar Tomson (FP) där han ifrågasatte kommunens och 
statens strategi för att hantera 1950-talets skolutveckling i Söderort, den del 
av Stockholm där han själv bodde. Huvudproblemet för Kellgren var att 
antalet gymnasister i Söderort förväntades tredubblas på tio år, samtidigt 
som Söderort inte fick tillåtelse att bygga nya läroverk. Eftersom man i Sö-
derort tidigt inlett försök med enhetsskola (från 1949 i Björkhagen) och då 
läroverken principiellt förväntades avvecklas som följd av den kommande 
enhetsskolereformingen, så fick endast kommunala gymnasier anpassade till 
enhetsskolans metodik nyetableras i Söderort. Kellgrens oro handlade alltså 
om att barn och ungdom i de unga stadsdelarna i Söderort skulle få sämre 
skolförutsättningar jämfört med elever i innerstaden och därmed skulle de 
presumtiva gymnasisterna få det svårare att examineras och nå högre utbild-
ning. Ur Kellgrens perspektiv var Söderort inte gynnat av den försöksverk-
samhet som stundade. Han var definitivt inte ensam om den uppfattningen, 
men det fanns samtidigt många politiker, debattörer och Söderortsbor som 
hävdade att det var Söderort som var den gynnade parten eftersom stadsdels-
området fick tillgång till framtidens skola tidigare än andra delar av staden 
och landet.  
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3: Hässelbygårdsskolan under uppbyggnad, 14 augusti 1957. Mellan 1947 och 1957 
byggdes det 35 nya skolor i Stockholm. Foto: Herman Ronninger. Fotonummer SvD 
30477. Stockholmskällan. 

Stockholm och Tierp befann sig tidsmässigt i varsin ände i relation till 
grundskolans införande. I Tierp sjösattes grundskolan överlag sent, delvis 
som följd av de motsättningar som beskrevs i exempel 1. I början av 1970-
talet var man ännu i en övergångsfas från folkskoletiden. Stockholm å andra 
sidan var först i landet med försöksskolor, där elever gick upp till årskurs nio 
i samma klass. 1939 inleddes försöken med Stockholms sångklasser, till 
vilka elever kunde söka efter sångprov i årskurs två. För dessa elever fanns 
möjlighet att efter ett nionde skolår ta en realexamen. Sångklasserna som 
under 1950-talet döptes om till musikklasser blev mycket populära och 
Adolf Fredriks folkskola som härbärgerade merparten av dessa klasser blev 
Stockholms största folkskola och senare den största grundskolan. 1947 års 
skolor var ett annat Stockholmsförsök som i princip byggde på sångklass-
idén. Ett antal folkskolor kompletterades med så kallade inbyggda, linjede-
lade treåriga realskolor som kunde leda fram till realexamen. 1949 blev 
Björkhagens skola en av de första försöksskolorna inom de statliga enhets-
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skoleförsök som expanderade under 1950-talet. I princip hela Söderort samt 
vissa mindre delar av Västerort blev försöksområden som både rymde en-
hetsskolor, inbyggda realskolor och kommunala gymnasier anpassade till 
enhetsskolans metoder.  

Försöken i Stockholm bidrog förmodligen i hög grad till att bestämma 
den slutliga utformningen av grundskolan 1962. Den blev i stora delar lik 
enhetsskolan av 1949 års modell, men för högstadiets del var grundskolan 
delvis modellerad efter 1947 års inbyggda och linjedifferentierade realskola. 
Omfattningen av försöken i Stockholm bidrog till att bestämma riktningen 
på reformen. I Stockholm beslutade man att införa grundskola i hela staden 
ett par år före det statliga grundskolebeslutet. I jämförelse med Tierp var 
Stockholms stad snabb på att ställa om och med starka resurser att själv driva 
denna omställningsprocess.  

Förvisso fanns det flera andra och mindre kommuner som också varit ti-
digt involverade i 1950-talets försöksverksamhet och i likhet med Stockholm 
låg steget före i omställningen till ett enhetligt skolsystem. Men att Stock-
holm var involverat så tidigt och så omfattande kan troligen ha inverkat på 
hela reformomställningen och inte minst förväntningarna på den som en 
landsbygdens reform. För där reformen för landsbygden mer generellt var 
emotsedd med stora förväntningar, så var den betydligt mer kontroversiell i 
städerna, inte minst i huvudstaden. 1950-talets heta och ibland hätska nat-
ionella skoldebatt var i stor utsträckning en Stockholmsdebatt, förd i stadens 
tidningar och av politiker och andra som i många fall också bodde i Stock-
holm eller relaterade till skolsituationen i Stockholm. En kärnfråga i den 
debatten var alltså: Gynnades eller missgynnades de barn som gick i försöks-
skolan? Och eftersom försöksverksamheten i stor utsträckning var koncen-
trerad till Söderort, de i huvudsak unga stadsdelarna söder om Södermalm, 
så blev detta också en fråga om geografisk rättvisa mellan Stockholms olika 
stadsdelsområden.  

Exempel 3: Profilskolor och friskolor 
En annan markant och konstant skillnad mellan Stockholms och Tierps 
skollandskap som tydligt har skilt den större staden från landsortskommunen 
rör utrymmet för alternativa, privata och fristående skolalternativ. I Stock-
holm har det funnits gott om utrymme för sådana varianter. I Tierp har ut-
rymmet för skolalternativ varit begränsade. De ovan nämnda Adolf Fredriks 
musikklasser är exempelvis en mycket tidig profilskola i Stockholms in-
nerstad som under 1980-talet – i samband med förslag om utflyttning just till 
Söderort – i likhet med enhetsskoleförsöken under 1950-talet blev en riksan-
gelägenhet. Denna kommunala profilskola blev kvar i Innerstaden, som följd 
av en massiv manifestation av elever, föräldrar, personal och en lång rad 
kända stockholmare, varav många inom kultursektorn. Utflyttningsförslaget 
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som en vänstermajoritet i Stadshuset drev (men som tidigare också föresla-
gits av borgerliga majoriteter) stoppades av den socialdemokratiska rege-
ringen Palme, genom att regeringen gick in med ett särskilt statsbidrag för 
upprustning av de slitna skollokalerna.  

Stockholms innerstad hade också sedan gammalt ett antal enskilda skolor, 
framför allt på Östermalm, som av hävd varit ämnade för bemedlade famil-
jers barn. Dessutom fanns det i Stockholm ett antal enskilda skolor med sär-
skild pedagogisk eller konfessionell riktning eller som var riktade mot en 
språklig eller etnisk minoritet. Merparten av dessa skolor hade tillkommit 
efter andra världskriget. Slutligen fanns ett tiotal enskilt drivna yrkesutbild-
ningar på gymnasial nivå. Så även om antalet privatskolor minskade i och 
med 1960-talets reformer försvann de inte i Stockholm. Och när frågan om 
profilskolor och fristående skolor blev hetare både nationellt och kommunalt 
under 1980-talet, i samma veva som musikklassdebatten kulminerade,7 så 
inleddes i Stockholm en period av ökad profilering inom den kommunala 
skolan och av ökad friskoleetablering. Det senare eskalerade från slutet av 
1990-talet och fram till 2010, då vart fjärde grundskoleelev och varannan 
gymnasieelev boende i Stockholm gick i en fristående skola.  

I Tierp, med stabil röd majoritet under lång tid, har ingen fristående skola 
ännu etablerats. Enstaka försök har gjorts, men ingen friskola har ännu fått 
fäste. Fristående skolor har i första hand varit en stadsangelägenhet och i 
synnerhet varit vanligt i storstadsområdena, företrädesvis i borgerligt styrda 
kommuner. I flera av Stockholms kranskommuner är idag andelen elever 
som går i friskolor ännu större än i Stockholm. För Tierps del har fristående 
skolor, åtminstone för politiker och förvaltning, främst behandlats som ett 
potentiellt hot mot Tierps kommunala skolor och då i första hand gymnasie-
skolan. I regel har kommunen i sina remissyttranden över friskoleansökning-
ar i grannkommunerna (läs: Uppsala, Gävle och Östhammar) yrkat på avslag 
i de fall skolan uppfattats konkurrera med ett studieprogram på den egna 
gymnasieskolan.  

Även i Stockholm har kommunen haft ett ambivalent förhållande till 
friskoleetableringen. Men detta har förskjutits över tid. Under 1990-talet när 
andelen fristående skolor var relativt få var den skolpolitiska debatten i 
Stockholm oproportionellt friskolefokuserad, med tanke på att friskolorna 
inte var någon stor angelägenhet för den kommunala skolförvaltningen. Men 
när etableringen av fristående skolor sköt fart ordentligt i slutet av 1990-talet 
så började – paradoxalt kan tyckas – samtidigt den politiska friskoledebatten 
i Stockholm klinga av. Och den relativa politiska tystnaden till trots blev de 
fristående skolorna allt mer av en administrativ angelägenhet, i takt med att 

                                                
7 Detta kan förstås utifrån den tidigare förda diskussionen om att den nationella debatten i 
Sverige i många fall kan tänkas bygga på, eller till och med vara likställd med, en lokal 
Stockholmsdebatt. 
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deras andel av skollandskapet växte. Under 2010-talet infördes en särskild 
förvaltningsenhet med ansvar för hanteringen av de fristående skolorna.  

Sätter vi profil- och friskoleutvecklingen i relation till de två reformske-
dena och deras motsatta ideal vad gäller synen på geografiskt rättvis fördel-
ning av utbildning, så kan det först konstateras att 1960-talets skolstandardi-
sering aldrig fullt ut omfattade Stockholm. Musikklasserna med sina intag-
ningsprov och speciella musikprofil var ett tydligt avsteg från den grundläg-
gande grundskoleprincipen. Även privatskolorna som levde kvar bröt mot 
den principen, men tolererades i kraft av att de var väl etablerade. Väldigt få 
enskilda eller fristående skolor nyetablerades under 1960- och 1970-talen. 
Med det andra reformskedets ideal att uppmuntra lokal variation låg det nära 
till hands att det i Stockholm tidigt och i stor omfattning tillkom både profil-
skolor och fristående skolor. Sådana förutsättningar och strävanden fanns 
inte i Tierp. Tierps skollandskap förändrades inte alls på samma sätt genom 
1990-talets reformer, även om omstöpningen av vissa skolor till F-9-skolor 
var exempel på ett slags profilering utifrån lokala önskemål. Även Tierp 
påverkades något av skolvalsreformen genom att kommunens elever kunde 
välja fristående skolor i andra kommuner. Men i Stockholm fick dessa re-
former av naturliga skäl mer genomgripande konsekvenser, som accentuerat 
skillnader inom staden (och inom hela Stor-Stockholm) vad gäller tillgång 
till utbildning. Mängden fristående skolor har om inte annat ökat medveten-
heten bland Stockholms elever, föräldrar och lärare om skolan som en mark-
nad där Innerstadens skolor – oavsett om de är fristående eller kommunala 
generellt haft högre status än skolorna i Söderort och Västerort (Jfr Palme 
2008, Bunar & Kallstenius 2008, Bunar 2008). Talande är kanske att flera av 
de kommunalt drivna gymnasieskolor i Söderort som tillkom före 1960 lades 
ner under 1990- och 2000-talen, även om också några kommunalt drivna 
gymnasieskolor i innerstaden lagts ned under samma period. 

Nu går vi över till två exempel som närmare belyser skillnader i under-
visningsvillkor mellan och inom de två kommunerna. Exemplen rör två 
framtidsorienterade och starkt framskrivna inslag i svensk skolreformering; 
kommunikationsteknologiska hjälpmedel (här främst avgränsat till audio-
visuellt material/AV-material) och skolans internationalisering, med fokus 
på elevernas bakgrund.  

Exempel 4: Tillgång till AV-material och datorer 
I den svenska skolan började man relativt tidigt på 1900-talet uppmärk-
samma den pedagogiska potentialen hos film, radio och ljudband. Men sko-
lors och kommuners förutsättningar och utbud varierade. I Tierpstrakten 
fanns sedan 1940-talen ett filmotek (Norra Upplands filmotek) som distribu-
erade film till kommunernas skolor. Omfattningen av detta filmotek var dock 
begränsat. Radioinspelningar skedde främst av lärarna själva, eller i vissa 
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fall av administrativ personal vid skolorna. Detta bidrog till att lärare mis-
sade bandningar av program, tvingades lämna sin undervisning för att spela 
in program samt att kvalitén på de inspelade programmen ibland blev alltför 
låg, något som främst var ett problem relaterat till språkprogram.  

1966 initierades i Tierp en utredning om att organisera en AV-central, i 
vilken filmoteket också tänktes ingå. Utredningen genomfördes av två rekto-
rer, från Tierp respektive Skärplinge, med bistånd av en konsulent från Upp-
sala. Utredarna fokuserade främst på skolradioprogrammen och på hur den 
planerade AV-centralen skulle underlätta för lärare som önskade nyttja radi-
oprogram i sin undervisning. Inför de förslag som presenterades 1967 hade 
rektorerna besökt de närliggande kommunerna i Enköping och Örebro, vilka 
man menade löst frågorna kring anskaffande och distribuering på ett profess-
ionellt sätt. I utredningen betonas vikten av att ”alla lärare i ett distrikt får 
samma möjligheter att erhålla materialen”. Utredningen resulterade dock 
inte i att någon AV-central inrättades, då vissa av de mindre kommunerna 
inom Tierpsregionen inte ansåg det vara ekonomiskt försvarbart.  

I Stockholm hade lärare sedan länge goda möjligheter att erhålla AV-
material från centralt håll, det som alltså efterfrågades i Tierp under samma 
tid. Stockholm har en lång historia av kommunala centraler som anskaffat, 
organiserat och distribuerat olika typer av kommunikationsteknologiskt 
material. När det gäller kommunikationsteknologisk upprustning i skolan har 
Stockholm genomgående legat långt framme och till viss del också föregått 
de nationella besluten. Bland annat fanns filmprojektorer för stumfilm på 
alla större skolor i Stockholm redan på 1920-talet. Och AV-centralen i 
Stockholm hade i slutet av 1950-talet tre anställda: en deltidskonsulent, en 
filmtekniker och en ljudtekniker. Stockholm stad kallade sig själv i slutet på 
1960-talet för pionjär inom AV-sektorn, både ur ett tekniskt och pedagogiskt 
perspektiv. Mot slutet av 1970-talet konstaterades dock i utvärderingar, base-
rade på lärarenkäter, att lärarnas nyttjande av tekniken var relativt begränsad 
trots de möjligheter som fanns genom att AV-sektorn var så väl utvecklad 
inom kommunen.  

Skillnaderna mellan Tierp och Stockholm som framträder vad gäller sats-
ningar på kommunikationsteknologi i skolorna i samband med grundskolans 
införande verkar ha bestått. Den kommunikationsteknologiska utvecklingen i 
skolan förblev i Tierp kantad av ekonomiska begränsningar. Under senare 
delen av 1990-talet samt de inledande åren av 2000-talet handlade det i 
första hand om att rusta upp skolorna med datorer. På kommunalt håll hante-
rades frågor om enskilda skolor som sökte ekonomiskt stöd från kommunen 
för införskaffande av datorer. Men också föräldrar, sockenråd och företag 
har hjälpt till ekonomiskt till köpen av skoldatorer. I Stockholm inleddes 
datoriseringen tidigt, med gymnasiekurser i dataprogrammering redan i slu-
tet av 1960-talet. Från mitten av 1970-talet börjar man från centralt håll i 
Stockholm förbereda för en utökad användning av datorer i skolan och redan 
1985 formuleras en vision om ”en dator per elev”. Stockholm har satsat stor-



 358 

skaligt och tidigt på datorer, både som ett administrativt hjälpmedel på cen-
tral nivå och som ett pedagogiskt hjälpmedel för lärare och elever i skolorna. 
Dessa tidiga satsningar innebar dock att de blev mer eller mindre ändamåls-
enliga. Flera kostsamma ”felsatsningar” har också förekommit, där den 
kommunala storskaligheten råkat i otakt med den tekniska utvecklingen.  

Vad den relativt omfattande tillgången av AV-material (och senare dato-
rer och lokala datornätverk) inom Stockholm hade för betydelse för den en-
skilda eleven eller läraren kan vi inte uttala oss bestämt om. Utvärderingar 
har som vi sett visat att nyttjandet av AV-material var relativt begränsat, 
trots det stora utbudet. Att använda sig av audiovisuellt material i undervis-
ningen (vilket i dag ofta sker digitalt) är fortfarande avhängigt den individu-
ella läraren, eller möjligen skolan. Det gäller i Stockholm såväl som i Tierp. 
Avståndet till teknologiskt material för en lärare i Tierp var på många vis 
längre än för en lärare i Stockholm. Men samtidigt kan vi i vårt material se 
att variationen mellan skolor och stadsdelar inom Stockholm är stor vad 
gäller deltagande i projekt kring AV och IT. Detta indikerar tydliga skillna-
der i bruket av kommunikationsteknologi inom Stockholms kommun och 
lyfter frågan om den intrakommunala geografiska rättvisan i Stockholm.  

Från ett statligt håll har det uttryckts en stor tilltro till kommunikations-
teknologiska medels betydelse för att utjämna geografiska skillnader, inte 
minst i samband med visionen om enhetsskolan som ”en landsbygdens skol-
reform. Landsbygdens skolor kunde med teknikens hjälp få tillgång till lan-
dets bästa undervisning. Detsamma kan sägas om initiativen kring datorernas 
intåg i skolan under 1980- och 1990-talen. Men dessa nationella visioner 
landar i olika kontexter och kommunerna har skilda förutsättningar att reali-
sera de nationella visionerna. Stockholm har på grund av sin storlek och sin 
tradition av att ”vara tidigt ute” organisatoriska och ekonomiska möjligheter 
som saknas i Tierp.  

Samtidigt innefattar tekniska satsningar – inte minst när det kommer till 
datorer och datanätverk – en komplexitet som kan vara svåra att koordinera, 
särskilt i den större staden. Kommunalt uppbyggda datasystem har potential 
att binda samman och minska avstånd inom kommunen, men riskerar också 
att åldras fort. De skapar därmed kanske också en viss tröghet, som framför 
allt i den större kommunen kan leda till splittringar och spridningar inom 
kommunen: vissa skolor utvecklar egna system och kanaler, medan andra 
håller till godo med de åldersstigna eller ineffektiva lösningar som erbjudits 
centralt.  
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Exempel 5. Internationalisering genom invandring 
1960-talets läroplaner lyfter på olika sätt fram främjandet av international-
isering som en viktig uppgift för den nya skolan. Men internationalisering i 
svenskt skolsammanhang är från 1950-talet och framåt en dubbelriktad rö-
relse som både handlar om ambitionen att göra skolan mer internationellt 
orienterad och det faktum att skolan genom ökad immigration får ett mer 
internationellt elevunderlag, det vill säga fler elever med rötter i andra län-
der. Det senare menar vi är centralt, om man vill beskriva och förstå hur 
skolan på kommunal nivå förhållit sig till läroplanernas internationalisering-
sanspråk. Det är den sistnämnda aspekten som vi främst uppmärksammar 
här.  

Under perioden fram till mitten av 1960-talet var de internationella insla-
gen i skolorna i Tierps dåvarande sju kommuner relativt få. Bakom de ini-
tiativ som trots allt förekom låg inte sällan det lokala föreningslivet eller 
bygdens olika kyrkor. Ett exempel är när samtliga elever i Hållnäs årskurser 
7–8 den 3 maj 1961 bevistar en utställning på temat ”Afrika-Asien” arrange-
rad av föreningen ”Afri-Asien” i Skärplinge. För kyrkornas del handlar den 
internationella utblicken då framförallt om presentationer av församlingarnas 
missionsarbete i fjärran länder, inte sällan ackompanjerade av bibliska berät-
telser och information om kyrkornas olika verksamheter. Gemensamt för de 
olika initiativen före 1960-talets mitt var att de speglade en förståelse av 
andra folkgrupper och kulturer som något relativt främmande och avlägset i 
såväl kulturellt som geografiskt hänseende och något som endast ett fåtal 
kom i kontakt med. Från samma tid kan konstateras att merparten av Tierps 
dåvarande kommuner även lämnade ärenden om deltaganden i de återkom-
mande Nordiska skolmötena utan åtgärd.  

I takt med att svensk industri under 1960-talet tog fart började dock bil-
den ändras radikalt. Ökad teknisk rationalisering och en långtgående uppdel-
ning av enkla arbetsmoment öppnade upp för större grupper av arbetskrafts-
invandrare än tidigare (Lundh 2005). Den största gruppen i Tierpstrakten 
utgjordes av finländare vilka bland annat sökte industriarbete. Till en början 
syns den finländska invandringen som sporadiska inslag i skolstyrelsernas 
protokoll som hanteras från fall till fall. Till exempel omtalas i Söderfors 
skolstyrelses protokoll från den 5 maj 1965 att en nyinflyttad finsk pojke ska 
ges särskild svenskundervisning av en småskollärarinna. Under senare delen 
av 1960-talet blev dock det finska inslaget betydligt mer märkbart och 1970 
hade den finska invandringen (och därmed också den språkliga förbistring-
en) blivit så omfattande att hem- och skolaföreningen i Västland den 5 maj 
det året vädjade till Västlands skolstyrelse om att alla meddelanden till 
hemmen också skulle översättas till finska, vilket styrelsen beslutade. 1971 
anställdes kommunens första finskspråkiga lärare med särskilt ansvar för de 
finsktalande eleverna och året därpå anställdes ytterligen en lärare för att 
hjälpa till med undervisningen i svenska och finska för invandrarbarn.  
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Länsskolnämnden var också mycket aktiv under denna period av expan-
derande invandring och tog fram information kring böcker för bredvidläs-
ning på finska, särskilda läromedel för de finsktalande barnen samt vidarebe-
fordrade information från Skolöverstyrelsen framtagen för att stödja kom-
munernas arbete med de finska invandrarbarnen. Även om flera av kommu-
nerna förmådde tillgodose det ökade behovet av särskild undervisning så är 
det långt ifrån alla som gjorde det. När Skolöverstyrelsen hösten 1972 i sam-
band med sin planering av serviceinsatser för undervisningen av invandrar-
barnen (t ex rekrytering, fortbildning och information om läromedel) ställde 
frågan till Vendels kommun om vilka hemspråkslärare som anställts visar 
skolstyrelsens svar att i stort sett ingen hemspråksundervisning bedrivits och 
att inga tvåspråkiga lärare funnits tillgängliga. Invandringen i Tierps sju 
kommuner var med andra ord relativt homogen under denna period och skol-
frågorna hanterades i stor utsträckning från fall till fall och då inte sällan 
med Länsskolnämnden som pådrivande kraft. 

Stockholm hade som landets huvudstad ett relativt stort inslag av invand-
rare redan på 1940- och 1950-talet, men påverkades förstås starkt av den 
tilltagande arbetskraftsinvandringen under 1960-talet. För Stockholms del 
konstaterades i Skoldirektionens årsberättelse 1972 att invandrarbarnen nu 
var ett naturligt inslag i skolan. Läsåret 1976/77 hade andelen invandrarele-
ver stigit till 12 % av det totala elevantalet vid Stockholms grund- och gym-
nasieskolor. Även om gruppen invandrarelever var mer diversifierad än i 
Tierp så var den finska gruppen i majoritet även här. Som ett utslag av detta 
inrättades till exempel hösten 1977 en klass på gymnasiets sociala linje för 
enbart finsktalande elever, men även en verkstadsteknisk linje anordnades 
för de turkiska eleverna vid Polhemsgymnasiet. Totalt sett fanns 45 olika 
språk representerade i Stockholm läsåret 1976/77. Dessa 45 språk undervi-
sades av 236 hemspråkslärare. Inom Stockholms skolförvaltning fanns vid 
tiden en utvecklad organisation för pedagogiskt stöd som också kom att följa 
situationen för invandrareleverna. Stockholms pedagogiska centrum, forsk-
ningsinstitutet som inrättades 1967 i syfte att utveckla kommunens pedago-
giska verksamhet, genomförde till exempel 1972 omfattande sociometriska 
studier av invandrarelevernas popularitet jämfört med de svenska, i syfte att 
på bästa sätt kunna stödja dem under deras första tid i skolan. I januari 
samma år inrättades en permanent läromedelsutställning vid Kungsholms 
skola i anslutning till invandrarexpeditionen. Detta var två tidiga exempel på 
insatser som gjordes för att få till stånd en fungerande och långsiktig organi-
sation för hanteringen av invandrareleverna.  

När skolan genomgick sin andra stora reformering under 1990-talet hade 
dessa initiala skillnader kommit att förstärkas ytterligare i ett utbildningsut-
bud som för Tierps del framförallt syftade till att möta den lokala arbets-
marknadens behov medan Stockholm strävade efter internationell lyskraft på 
en konkurrensutsatt global utbildningsmarknad. Även om det under 1990-
talet inrättades så kallade flyktingskolor i bland annat Hållnäs och Karlholm 
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så utgjorde den finska gruppen fortsatt den största och mest tongivande in-
vandrargruppen i Tierp. För Stockholms del medförde utvecklingen under 
denna period inte bara en än mer diversifierad sammansättning av elever, 
sett till språk och bakgrund, utan också en tilltagande snedfördelning inom 
den egna kommunen till följd av en ökande bostadssegregation. Som ett 
exempel på detta kan nämnas att stadsdelen Katarina/Sofia år 1997 hade 67 
elever inskrivna vid kommunens tre sfi-skolor vilka då var förlagda till Sö-
dermalm, Västerport och Rinkeby. Detta kan jämföras med Skärholmen som 
under samma period hade 282 elever inskrivna vid ovan nämnda skolor.  

Exemplet internationalisering genom invandring visar på tilltagande skill-
nader mellan de båda kommunerna under de studerade reformperioderna, 
både när det gäller sammansättningen av gruppen invandrarelever och kom-
munernas förutsättningar att organisera deras skolundervisning. Men exemp-
let visar även att det inte går att göra någon enkel uppdelning mellan storstad 
och landsbygd. De tilltagande skillnaderna innebär för Stockholms del också 
en ökad snedfördelning inom den egna kommunen, en fråga som under den 
andra reformperioden och framåt tar alltmer av Arbetsmarknads- och Ut-
bildningsnämndens tid och resurser i anspråk.  

Avslutande reflektioner 
Något förenklat utläser vi att standardisering var det första reformskedets 
uttalade väg för att uppnå ökad geografisk rättvisa över landet, medan hän-
syn till lokalt handlingsutrymme, knutet till slagorden decentralisering och 
valfrihet, var den väg som formulerades under det andra reformskedet. Mot 
bakgrund av våra exempel kan konstateras att standardiseringen av skolsy-
stemet skedde i varierande takt, där många mindre kommuner som Tierp fick 
vänta länge på besked, medan andra kommuner och inte minst större städer 
som Stockholm genom både egen och statens försorg kunde genomföra en 
snabb omställning till ett enhetligt skolsystem. I viss utsträckning gynnades 
de kommuner som relativt tidigt kunde ställa om sin skola, eftersom de slapp 
ett antal skolår då de i väntan på statliga besked fick driva sin skola i ett osä-
kert stand by-läge. 

Men det bör tilläggas att det inom en kommun som Stockholm också har 
diskuterats huruvida Söderort gynnades eller inte av den mycket tidiga för-
söksverksamheten. Många elever och lärare har förvisso vittnat om att de 
upplevde det som mycket positivt att gå i skolor som Björkhagen och andra 
nytänkande skolor (Öberg, 1992). Men det kostade också på att vara tidigt 
ute. Även Söderort fick under 1950-talet uppleva ett slags stand by-lägevar 
utmanande genom kombinationen av nya skolor och metoder i nybyggda 
områden, stora elevgrupper, brist på utbildade lärare, samt en osäkerhet 
kring försöksutbildningens värde för arbetsmarknad och framtida studier. 
Men när omställningen till ett enhetsskolesystem genomfördes fullt ut i 
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Stockholm i början av 1960-talet, så kunde man utnyttja erfarenheterna från 
1950-talets pionjärår. Dessutom hade skolorna i framför allt innerstaden 
långa och starka traditioner som folkskolor och läroverk, vilket antagligen 
bidrog till hur dessa skolor påverkades av 1960-talets reformering. Innersta-
dens befolkning började vid denna tid att minska och bli barnfattigare, me-
dan Söderort och Västerort fortsatte att växa. Detta bidrog till att de mer 
traditionstyngda innerstadsskolornas attraktionskraft – och då tänker vi i 
första hand på gymnasial utbildning men även på Adolf Fredrik – fortsatte 
att öka för elever bosatta i ytterområdena.  

För det andra hade standardiseringen vissa begränsningar, som det nord-
uppländska exemplet visar. Både grundskolan och gymnasieskolan byggde 
på organisatoriska förutsättningar som uteslöt alltför små skolenheter, på 
högstadie- och gymnasienivå. De små kommunerna i periferin blev på sätt 
och vis ännu mer perifera och som av en händelse genomfördes under 
samma period en kommunreform som förstärkte denna tendens. Ombild-
ningen av Ol Andersskolan i Skärplinge 1999 är i det avseendet ett trend-
brott och uttryck för det andra reformskedets uttolkning av geografisk rätt-
visa. Men den negativa befolkningsutvecklingen har inte vänts i de norra 
kommundelarna, även om den bromsats in något under 2000-talet.  

Våra olika exempel på svensk skolreformering visar på betydelsen av den 
kommunala arenans specifika historiska, kulturella och politiska villkor för 
hur nationella reformer konkretiseras i sin lokala praktik. Med utgångspunkt 
i ett kommunalt perspektiv har vi velat ge ett bidrag till en historiskt infor-
merad läroplansteori som tar komplexiteten i genomförandet av nationella 
skolreformer på allvar, genom att tentativt visa hur begreppet geografisk 
rättvisa – i relation till interkommunala och intrakommunala villkor – kan 
tjäna som utgångspunkt för en sådan analys.  
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