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Abstract 
The over all aim for the project in which this paper is anchored is to investigate relationships 
between teachers’ identity constructions, conditions in local school contexts and changes in 
educational systems. In this paper I focus on how changes in the educational policy context 
relate to memories (re-) produced in a local context.  The specific aim of this paper is to 
show how discursive fragments and/or nested narrative types stand out in institutional 
memories in a local school context. 
 
When identities are analyzed time is an important factor, that’s why I consider institutional 
memories (Linde, 2009) an object of major interest in this study. These memories are known 
to everybody in the institution and they are constantly told and retold by it’s members. It is a 
working memory with influence on the identities produced in the institution. The content of 
institutional memories typically deals with turningpoints in the past, and the founder of the 
institution.  In times of change these memories serve as guides to future actions, but at the 
same time new aspects are added in the new versions of the memories. These aspects are 
characterized by narratives, or fragments of narratives, shaped in the time of the telling. 
 
In our time there is a substantial influence of private interests in the educational policy 
context. The new ‘meta’- narrative have been described as a marketization of the educational 
sector on all levels, with implications for teachers professional identities (Hargreaves, 2006). 
In this new educational ‘quasi’- market new and old actors meet in different ways in different 
places. This development put a new focal point on the localities where new narratives about 
education are told. In his description of exellent clusters Ball (2007) show how discursive 
fragments moves back and forth between governments and local innovation hot spots in the 
process of forming new narratives of ‘what works’. These fragments, as told by Ball, are 
pervaded by neo-liberal ideas.  
 
In my data I also trace other, less dominant, ‘meta’- narratives and to describe them I adopt 
the notion of ‘nested narrative types’ from Linde (2009). My intention in using this notion, is 
to describe those narratives about education that no longer have, or never have had, a 
dominant or hegemonic position, but still stands out in the institutional memories.      
 
The empirical foundation in which this study is anchored is based on 15 lifehistory 
interviews conducted with 8 teachers who have been working at the same high school during 
two years or more. The school was recently shut down and the narratives of the teachers 
covers the 40-year period when the school was in use. All interviews have been transcribed 
in detail and screened for institutional memories. Different versions of the memories have 
been analyzed with respect to discursive fragments and nested narratives. 
 
Our results show that versions of institutional memories in a local school context offers 
different possibilities for teachers to position themselves in relation to different ‘meta’- 
narratives, or fragments of narratives, about education.  
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Inledning 
Syftet med detta paper är att visa hur ett institutionellt minne tar form i lärares berättelser, 
hur det används på olika sätt av olika lärare och hur det formas i relation till ’stora 
berättelser’ om skola och utbildning. Det intressanta med ett institutionellt minne är att alla 
som tillhör institutionen, i det här fallet en högstadieskola, känner till och kan återberätta 
detta minne(Linde, 2009). När lärarna gör sina återberättelser av minnet så förhåller de sig till 
institutionens historia samtidigt som de lyfter fram sina egna poänger, de vinklar berättelsen 
på det sätt som passar dem och framträder därmed som lärare på olika sätt. Minnet av till 
exempel en vändpunkt, i det här fallet en händelse tidigt i skolans historia, är levande i den 
meningen att det formas och anpassas till nya situationer samtidigt som det bevarar en 
kontinuitet bakåt i tiden. 
 
Men versioner av minnet formas inte i ett vakuum utan i sociala sammanhang (Plummer, 
2006), de har berättats förut och getts olika poänger. Poängen med lärarnas berättelser knyter 
ofta an till berättelser om vad skolan är tillför eller vad det innebär att vara lärare. Olika 
’stora’, eller diskursiva, berättelser om skola och läraryrke kan länkas samman då lärare lyfter 
fram sina poänger med ett minne. Flera olika ’stora berättelser’ om skola och läraryrke kan 
rymmas samtidigt i ett minne, i en skola. Genom att analysera institutionella minnen blir det 
möjligt att söka efter fragment av ’stora berättelser’ om skola och läraryrke och diskutera hur 
de ges betydelse av lärarna idag. Minnena blir på så vis ett medel att närma sig lärarnas olika 
sätt att förstå sin lokala kontext samtidigt som inflytandet från olika ’diskursiva fragment’ 
görs synliga (Ball, 2007). 
 
Det empiriska underlaget för detta paper är baserat på data som insamlats i samband med 
mitt doktorandprojekt. Jag har, under åren 2007 – 2009, genomfört 15 individuella 
livsberättelseintervjuer och en gruppintervju med 8 lärare och bett dem berätta om sina 
yrkeserfarenheter som lärare och om sin skola som arbetsplats förr och nu. Intervjuerna har 
transkriberats i sin helhet. Samtliga lärare har jobbat på en och samma skola, jag kallar den 
Sjöskolan, under olika lång tid. Skolan startade en bit in på 1960-talet och lades ner en bit in 
på 2000-talet och lärarnas berättelser berör händelser och förändringar under denna period. 
De flesta av dessa lärare var verksamma på skolan fortfarande in på 2000-talet och en del av 
dem började jobba mycket tidigt på skolan. I denna text analyseras ett av de sex 
institutionella minnen som jag med hjälp av NVivo lyckats urskilja i den stora mängden av 
berättelser om skolan. Typiskt för dessa institutionella minnen är att alla, eller nästan alla, 
berättar om dem då jag ställer öppna frågor om skolans historia och att de oftast är 
återberättelser, alltså att de inte är självupplevda. Poängen med att söka efter återberättelser 
är att de ’överlevt’ på institutionen i generationer av berättare och att de därför kan antas ha 
en särskild betydelse för såväl institutionen som berättaren (Linde, 2009). 

Poängen med att studera institutionella minnen 

En poäng med att söka efter Sjöskolans institutionella minnen och förstå hur de formats är 
att dessa har betydelse för hur lärarna formar sina yrkesidentiteter. Minnena från 
institutionen fungerar därmed som en länk mellan enskilda lärares sätt att förstå sig själva 
som yrkesmän och stora berättelser om skola och yrke som formats i olika historiska och 
politiska kontexter. Detta är ett sätt att omvandla lärarnas life stories till life histories 
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(Goodson, 1985) och därmed placera deras berättelser och identitetsarbete i såväl tid och 
rum. 
 
Samtliga lärare berättar om samma kontext, Sjöskolan. Tanken med det är att det är där och 
endast där på en specifik plats som människorna finns och händelserna utspelar sig och har 
utspelat sig. Det är där historien har tagit form och det är där lärarna har upplevt 
förändringarna. Olika läroplaner har passerat, pedagogiska idéer har getts betydelse, 
strömmar av elever har förändrats, chefer och kollegor har verkat för olika idéer. Den lokala 
kontexten fungerar på så vis som värd för de två andra kontexterna som jag vill närma mig, 
det vill säga den utbildningshistoriska- och den utbildningssociologiska kontexten. 
 
Analysen av Sjöskolans institutionella minnen sätter särskilt fokus på betydelsen av den 
historiska kontext (-er?) som skolan befunnit sig ifrån 1960-talet och en bit in på 2000-talet. 
Genom att leta reda på de gemensamma berättelserna om skolans förflutna, de berättelser 
som alla lärarna pratar om när jag frågar öppet om hur det var förr på skolan, så tar jag fasta 
på det gemensamma i deras historia, just där. Men de berättelser som jag räknar till det 
institutionella minnet är betydligt färre och ibland väldigt svåra att få syn på eftersom det är 
ett analytiskt krav att de ska finnas representerade hos alla, eller nästan alla, lärare (Linde, 2009). 
Ytterligare ett analytiskt önskemål för att en berättelse ska räknas till det institutionella 
minnet är att det ska vara en återberättelse, en ”retold tale” (Linde, 2009). Det innebär att 
berättelsen ska gå i arv på skolan, generationer av lärare ska känna till den och det gör dessa 
berättelser exklusiva. De lärare som varit kortast tid på skolan och/eller är senast anställda 
kanske känner till att berättelserna finns, men drar sig för att återberätta dem för mig 
eftersom de vet att andra kan dem mycket bättre och kan göra poänger tydliga. Dessa 
minnen kan också (vid en första anblick) förefalla lite nostalgiska, eller kanske till och med 
pinsamma att berätta om, även om man hört dem berättas av äldre och mer initierade 
kollegor. Typiskt för de berättelser som ’överlever’ generation efter generation i en 
institution är att de innehåller värden som säger något om vad som är viktigt i den 
gemensamma historien (Linde, 2009). Detta gör dem lite känsliga eftersom de markerar en 
gemenskap, eller ett ’vi’, och därmed också har en ’intern’ karaktär. Det finns alltså goda skäl 
att inte återberätta en del berättelser för en extern lyssnare, eller att bara antyda att man 
känner till dem.  
 
Även när det gäller analysen av den utbildningssociologiska kontexten menar jag att de 
institutionella minnena har något viktigt att tillföra. Eftersom dessa minnen har påtagligt 
historisk karaktär och bär med sig värden från förr som är viktiga på olika sätt för lärarna på 
Sjöskolan så kan de öka vår förståelse för hur de tolkar sin tillvaro som lärare idag. Lärarna 
intervjuades åren 2007 – 2009 och det har betydelse för det de berättar. Minnena är inga 
arkiverade fixa produkter som plockas fram ur något arkiv. De används av lärarna för att 
göra sina poänger tydliga här och nu, samma minne kan användas på vitt olika sätt av olika 
lärare. På så vis bidrar minnena till en kontinuitet med vad det innebär att vara lärare på 
Sjöskolan samtidigt som de ger de enskilda individerna möjligheter att använda minnena för 
att göra helt olika framträdanden som lärare. Ett minne som betonar vikten av enskilda 
lärares starka personligheter i Sjöskolans historia kan till exempel användas av olika lärare för 
att framträda som ’gammaldags och ansvarstagande’, eller som ’modern och 
samarbetsorienterad’. De institutionella minnena omtolkas och ges nyanser, berättelserna 
används för att tolka och förstå förändringar i skolan. En analys av dessa minnen kan därför 
i bästa fall ge en mer nyanserad bild av aktuella förändringsprocesser som pågår i skolan.  
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Sjöligan och skolans rykte 
I början av 1960-talet när både skolan och bostadsområdet som den låg i var nybyggt 
berättar lärarna att en grupp pojkar utmärkte sig på flera sätt. De använde droger av olika 
slag, de begick kriminella handlingar bland annat misshandlade de andra ungdomar och de 
stal. De blev snart omskrivna i lokaltidningen och fick en egen benämning som gjorde sig 
bra i rubrikerna, deras namn förde tankarna till det område där de bodde, men också till 
skolan i området. Jag har valt att kalla dem Sjöligan. 
  
Det som gör detta minne särskilt intressant är att det i hög grad präglas av återberättade 
berättelser, retold tales (Linde, 2009). Den enda av lärarna som jobbade på skolan då Sjöligan 
fanns är Gun, men inte heller hennes berättelser har karaktären av egna förstahands 
erfarenheter. Att det i hög utsträckning handlar om återberättelser indikerar att detta minne 
hör till skolans institutionella minne (Linde, 2009) Inte riktigt alla lärarna berättar om 
Sjöligan, några berättar bara om ryktet, eller att det ’alltid’ funnits ’stökiga’ elever på skolan 
utan att gå in på just Sjöligan. Jag anser att berättelsen kan räknas till det institutionella 
minnet eftersom de i sina berättelser om ryktet tydligt markerar att det handlar om händelser 
mycket långt bakåt i skolans historia.  Eftersom det för lärarna inte är så roligt att tala om 
gamla rykten och elände i skolans tidiga historia, särskilt inte när den just lagts ner, så har jag 
av etiska skäl varit försiktig i mina frågor om detta ämne. Det är också först i samband med 
analysen av mina data som detta minne och dess betydelse för olika lärare har framträtt och 
eftersom jag avslutat deras åtaganden som intervjupersoner så har jag inte återvänt till dem 
för att få mina teorier bekräftade.  Lärarnas berättelser om detta minne är oftast inte så 
detaljrika och inte heller så omfångsrika. De är distinkt avgränsade och markerar i flera fall 
att lärarna kopplar minnet om Sjöligan till berättelser om ett ’oförtjänt’ dåligt rykte om 
skolan och dess elever. Minnet om Sjöligan används som ett sätt att förklara ryktets 
ursprung. Lärarna ger berättelserna om ryktet och minnet om Sjöligan olika betydelser för 
sin egen verksamhet.   
 

Jag inleder berättelserna om detta minne med Guns version eftersom den är utförlig. När 
hon berättade om Sjöligan ställde jag lite ytterligare frågor eftersom jag tidigare hade hört 
flera fragmentariska versioner och började bli nyfiken på vad den egentligen handlade om. 

Guns version 

Såhär lät det när hon själv förde ligan på tal som svar på min fråga om hur eleverna var när 
hon kom till skolan. 
 

G: Så att det blev, Sjöskolan blev ju känt lite grand för Norrsjöligan. 
H: Ja just det, alldeles i början. 
G: Ja, det var ju alldeles, för det jag talar om det är ju alldeles i början. Det här har ju 
stabiliserats och ändrats och omstrukturerats. Men när man ger skolor pengar, då tittar 
man ju även på den sociala strukturen. Och Sjöskolan låg nog till att de borde få en, en 
viss hjälp genom att det kom såna familjer som kanske inte hade så stabil bakgrund. 
(090420) 
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Observera att hon använder det gamla begreppet Norrsjöligan, inte Sjöligan. Att materialet 
avidentifierats vållar lite problem här eftersom namnen har betydelse. Sjöskolan hade tidigare 
hetat Norra Sjöskolan men bytte namn på 1980-talet. Dessutom kopplas det gamla namnet 
på skolan hårdare till det specifika bostadsområdet. Att Gun använder det gamla namnet på 
ligan markerar att hon var med på den ’gamla tiden’. I intervjusituationen uppfattar jag inte 
denna distinktion och i min följdfråga använder jag det nyare ’Sjöligan’, men hon fortsätter 
med sitt språkbruk. 
 

G: Jo jag kan tala om att det där det blev ju, det var ju i tidningarna. [H: Ja.] De har ju 
inte alltid varit älskat skolan. [H: Nej.] Det vet du ju. Och det har väl varit lite grand, 
jag vet inte nu, men många gånger så. De kunde ju frossa i om det var nånting som 
hände på en skola. Gärna skriva elever ifrån Sjöskolan har gjort det och det och det va. 
Sen var det såhär faktiskt att de här eleverna, de var ju och härjade nere på Sjö. De var 
från Grannskolan. [H: Ok.] De gick faktiskt på Grannskolan. [H: Ja.] Men de bodde 
alldeles intill. Och det ja, det. De blev kallade för Norrsjöligan, [H: Ja.] Eller 
Norrsjögänget. 
H: Det kanske var mer knutet till Centrum? 
G: Ja. [H: Sjö centrum då?] Exakt. [H: Än till skolan?] Det tror jag. [H: Ja.] Det tror jag 
att du tolkar rätt alltså. [H: Ja.] Men skolan fick ju ett dåligt rykte. [H: Ja.] Och ’Herre 
gud’ kunde folk säga. ’Kan du jobba där?’ Med de. [H: Ja.] Det var ju inte så många, det 
var väl en fyra fem. [H: Ja.] Pojkar som levde rövare. Och på olika sätt. Av de, så lever 
kanske högst en idag. [H: Ja, ok.] De körde ju ihjäl sig. [H: Jaha.] De drunknade ute på 
Sjön. [H: Ok.] De stal ju en motorbåt. [H: Jaha.] Och körde vilt och tog sig inte [H: 
Nejnej. Ok.] Så, så det va ju, det va ju, det va vilt ja. Ja. Men jag får lov och säga att jag 
märkte, jag märkte som lärare aldrig av nåt vad de gjorde eller, [H: Nej.] det var ju 
fritiden. Det här det gjorde de ju inte i skolan, [H: Nejnej.] på skoltiden. 
H: Nej. Var det nåt ni prata om? 
G: Ja, det är klart när det hände saker och ting och tidningarna skrev [H: Det var då?] 
och så vidare. Och man sa ’jäklar också varför sjuttsingen ska de knyta det här till 
Norra Sjöskolan? Och du vet då började ju lite grann det här fria valet så småningom. 
Det var inte riktigt då, men det fria valet för föräldrarna. Och får en skola ett sånt 
rykte, då kan du ju nästan räkna ut resten. 
H:  Va, vart man av med ryktet, tyckte du? 
G: Ja det dämpades. Men det finns. Du ser, nu sitter vi alltså tio år efter skolan nästan 
har stängt, höll jag på och säga, inte riktigt men. (090420) 
 

 
Detta är den mest fullständiga version av innehållet i minnet av Sjöligan som jag fått av 
lärarna. Hon beskriver det som en liten grupp pojkar som ’levde rövare’ då skolan var 
nystartad och som gett skolan ett dåligt rykte som den aldrig helt kunde bli av med. Hennes 
berättelse präglas av att hon på olika sätt tar avstånd ifrån att det som hände hade någonting 
med skolan att göra, ”De gick faktiskt på Grannskolan” , eller, ”det var ju fritiden.”. Men 
’tidningarna’ har i Guns version kopplat ligan till skolan och sedan kopplat senare negativa 
händelser på skolan till berättelsen om Sjöligan och därmed bidragit till skolans dåliga rykte. 
Denna koppling mellan Sjöligan – tidningarna – ryktet framträder i flera andra lärares 
versioner av detta minne. Även uttalandet ’Kan du jobba där?’ återkommer i olika varianter i 
många berättelser ofta i samband med att de berättar hur det var när de började jobba på 
skolan. Att lärarna på skolan pratade om Sjöligan och ryktet, ”när det hände saker och ting 
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och tidningarna skrev”, indikerar att ryktet spelade roll för de yrkesidentiteter som formades 
på Sjöskolan.   

Fredriks och Marias versioner 

Fredrik och Maria var två av de lärare som började senast på skolan av dem jag intervjuat, 
båda har dessutom varit föräldralediga under perioder. Det är därför intressant att 
kontrastera deras versioner av minnet mot Guns som kanske är den mest initierade i detta 
sammanhang. Båda berättar om skolans rykte i samband med att de anställdes där. Fredrik 
berättar att han inte hade varit på skolan innan han började jobba där, han kände inte heller 
någon som jobbat där, men han beskriver det som att han tolkade ryktet som att det fanns 
problem på skolan även om det fanns skolor i kommunen som hade det värre. När han väl 
kom dit blev han glatt överraskad, ”Det var inte alls som ryktet”.  Han lyfter fram hur bra 
han tyckte om blandningen av olika kategorier av elever på skolan. Jag frågar mer om ryktet. 
 

F: Ja det enda man hade hört om Sjöskolan, det var ju kanske tråkiga saker då, innan. 
För jag visste ingenting så, med säkerhet. Utan man kanske bara hade hört nångång. 
Och det är ju säkert kvar sen det gamla problemen med 70-talet, med Sjöliga och hej 
och hå som har hängt kvar ända sen dess tror jag. Som en slags stämpel. Men sen 
visste jag väl. Jag ve, vet ju hur det ser ut. Alltså upptagningsområdet, med Båtgatan 
och det här, jag vet ju att det finns ju en del problem där. Då kunde man ju tänka att 
det fanns en del problem även ibland barnen då. (090602) 

 
Här knyter han ihop minnet om Sjöligan och den ”stämpel” det gav med hans förväntningar 
om hur det kunde vara med tanke på bostadsområdet skolan ligger i, då och nu möts. Jag 
frågar mer om vad han vet om händelserna i det förflutna. 
 

F: Nej, det var väl på 70-talet va som. Som. Jag tror att det var lite. Det var bråk mellan 
Sjöskolan och Grannskolan och det var nån mer tror jag , skola. Centralskolan? Jag vet 
inte? Det fanns väl nåt som kallades Sjöligan som där de var. Ett gäng grabbar som var, 
mer än bara busiga i skolan alltså, som i kriminalitet och. Slagsmål med andra gäng. 
Det var stölder och liksom på den nivån. Polisiär nivå. Så det är väl det jag vet bara. … 
Och att det stod och att de had. Det blev en titel på de här alltså. När det stod om dem 
i Tidningen så stod det Sjöligan liksom. (090602) 

 
Även om han inte berättar om detaljer så framgår det handlade om ”kriminalitet” på en 
”Polisiär nivå”, det var alltså allvarliga händelser och det blev en ”titel”, Sjöligan skapade 
rubriker i lokalpressen. I följande citat blir det tydligt att han anser att Sjöligan hade betydelse 
för hur människor uppfattade skolan och för vad det innebar för att vara lärare där. 
 

F: Ja det som, jag vet ju inte. Jag var ju inte med själv, men jag kan ju tänka mig att det 
användes flitigt ett tag där. [H: Ja.] Sjöligan, Sjöligan, det är ju. När man, om jag säger 
till. Då när jag jobbade på Sjöskolan, om jag sa det till nån i min pappas ålder att jag 
jobbade på Sjöskolan [H: Ja, ja.] Så direkt kommer Sjöligan fram [H: Ja.] som en, som 
de förknippar med Sjöskolan. [H: Ja…] Ja det måste va nåt stort och viktigt som hände 
(skratt). (090602) 

 



Håkan Löfgren NERA 2010 Do not cite or quote 

 8 

Fredrik förlägger här Sjöligan i det förflutna och markerar att betydelsen inte ska 
överbetonas, han distanserar sig genom att betona att det var människor i hans pappas ålder 
som känner till ligan och han skrattar efter att ha sagt att det måste varit viktigt. Inte heller 
Maria tyckte att ryktet stämde med verkligheten. 
 

M: Ja Norra Sjöskolan, nej Sjöskolan sa han då för det hette det då. Att där vill jag ju helst 
inte jobba. [H: Nej, nej.] Så att där var det ju negativa vibbar [H: Ja precis.] innan jag 
började. 
H: Men va, vad sa de då då? För då undrade ju du varför då? Förstås (skratt) kommer 
du ihåg?  
M: Jag undrade inte så mycket (skratt), det var väl hårt. [H: Dåligt rykte eller?] Ja det 
var dåligt rykte. [H: Ja.] Ja det kunde jag väl med en gång tycka när jag började att, att 
det här dåliga ryktet det är lite oförtjänt för så dåligt var det inte. [H: Nej, nej.] Att man 
inte kunde jobba där, så var det ju absolut inte. Nej, även om det som sagt var var 
tufft, som jag berättat om, då ja i början. [H: Men det] Och i slutet och det, ja. (081022) 

 
Det är tydligt att Maria inte vill gå in på vad ryktet sa om Sjöskolan så jag har därför inte 
kunnat utreda om hon har någon version om Sjöligan. Men sekvensen där hon citerar sin 
kamrat, ”Ja Norra Sjöskolan, nej Sjöskolan sa han då för det hette det då.”, visar ändå att de 
”negativa vibbar” hon berättar om hade sitt ursprung långt tillbaka i skolans historia, innan  
den bytte namn. 

Hedvigs och Annas versioner 

Även Hedvig och Anna kommer in på skolans dåliga rykte då de berättar om hur det var när 
de började på skolan för länge sedan De gör samtidigt tydliga identitetsframträdanden som 
Sjöskolelärare. 

 
He: Nåväl det var nervöst att komma till ny skola och särskilt till Sjöskolan, eller till 
Norra Sjöskolan som det hette då, därför att den skolan hade väldigt dåligt rykte i stan. 
[H: Jaha] Så när jag berättade för bekanta och kollegor från andra skolor att jag skulle 
till Norra Sjöskolan så sa de ungefär Är du inte klok, där kan väl ingen jobba? Så det är 
klart att jag var nervös.   
H: Vad sa ryktet då? Var det? 
He: Att det var en jättedålig skola att det var en, en skola med en massa busar. Och det 
fanns något som hette Norrsjöligan som härjade ikring fritidsgården och. Och den var, 
alltså den var inte bra vad gäller elevunderlag. (080909) 
 
-------- 
He: Och jag menar, eleverna, det fanns väl, det man kallar för rötägg naturligtvis, på 
den tiden. Men det har ju alltid funnits.  Och v, vi hade ju hela tiden ända fram till de 
allra sista åren här innan skolan las ner, hade vi ju elever med väldigt olika social 
bakgrund. (080909) 
 
------- 
A: Men så har det, så har det alltid, så har det alltid varit för det har alltid varit ett 
jobbigt. Det har alltid varit ett jobbigt klientel, det har alltid funnits ett jobbigt klientel 
på Sjöskolan. Även från början. [H: Ja.] Från allra första början alltså. [H: Ja.] När jag 
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kom till stan och bodde ute i andra änden av staden och sa att jag jobbade på Norra 
Sjöskolan så Va hur kan du jobba där? [H: Ja, ja.] Och det. Man har ju aldrig känt att 
man har behövt liksom… Ja, alltså man har ju hela tiden kunnat gå fram med 
sanningen, att det här är jättejobbigt och det här har jag ett jättejobb med. [H: Ja.] Det 
har ju aldrig varit så att man har behövt liksom sätta upp nån fasad att man inte har 
problem. [H: Nej.] Och därför så blir det ju ingen större skillnad om du får in en annan 
typ utav elever heller då. [H: Nej.] Som kanske då är jobbiga på sitt sätt eller som har 
svårt för sig, (070917) 
 

Både Hedvig och Anna verkar relativt obekymrade över elevernas dåliga rykte i sina 
berättelser. Anna dementerar här inte ”att det alltid funnits ett jobbigt klientel på Sjöskolan.”, 
utan markerar istället att de på skolan var duktiga på att vara öppna med problem. På andra 
håll i intervjuerna beskriver hon eleverna i olika kategorier där det blir tydligt att hon inte 
menar att alla elever tillhörde den ’jobbiga’ gruppen. Hedvig gör på ett liknande sätt när hon 
i denna sekvens betonar att ryktet sa att lärarna var duktiga även om skolan hade ”en massa 
busar” och att det alltid funnits ”rötägg”. Lite längre fram in intervjun nyanserar hon sin 
berättelse något samtidigt som hon gör en poäng av att lärarna var stränga och kunde 
hantera eleverna. 
 

He:  Det, det var det att man ansåg att eleverna, ryktet sa att, eleverna var väldigt 
lågpresterande och socialt undermåliga. Att lärarkåren var stor och stark och sträng 
och duktig. Kanske framförallt sträng. (080909) 
 
------ 
He: Medan vi då hade barn från, från, från hyresrättshusen … som hade lite andra 
sociala bakgrunder och der var lite jobbigare och lite svårare. S, men jag upplevde alltså 
jag upplevde ju inte… eleverna, ja det var ju långt ifrån det ryktet hade sagt. (080909) 

 
Återigen används berättelsen om ryktet om eleverna och minnet av Sjöligan som en kontrast 
för att markera att ’verkligheten’ var bättre, det liknar flera av de tidigare versionerna. Det 
kan finnas olika poänger med att skapa denna kontrast. Det kan vara ett sätt att lyfta fram att 
eleverna var bra, att lärarna var duktiga, eller en markering av att det fanns elever med 
problem, men att dessa problem inte ska överdrivas. 

Olofs version 

Olof är den av lärarna som starkast betonat orättvisan i dessa rykten och den som drar mest 
drastiska konsekvenser av minnet i sina berättelser. Även han berättade om omgivningens 
reaktioner då han sa att han jobbade på Sjöskolan. 
 

O: Det var, det var ryktet, Sjöskolan. Som hade, skolan hade dåligt rykte. Oförtjänt 
dåligt rykte.  Jag kunde möta, när jag hade sommarjobb och annat, jag träffade folk och 
Sjöskolan, eller Norra Sjöskolan. Skolan bytte ju namn. I ett led att försöka komma 
ifrån det där, men Norra Sjöskolan och hur kan du jobba där och är det inte tufft och 
hur är det och så att. Och så visade det sig att det där gick tillbaka till händelser som 
händ, hände ja i princip innan jag själv var född ungefär. Alltså det gick tillbaka långt 
tidigare. Men vi fick hela tiden bära det. Och det tyckte jag, jag tyckte det var jobbigt. 
(081128) 
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Han kopplar direkt ihop händelserna i det förflutna med människors inställning till honom 
som lärare och han tyckte att denna koppling var jobbig att hantera. I hans version är även 
skolans namnbyte en konsekvens av det dåliga ryktet, han ser det som ett försök att förändra 
omgivningens syn på skolan. Han kopplar även ihop minnet av Sjöligan med tidningarnas  
rapportering om skolan då andra händelser inträffade längre fram i historien. 
 

O: Jag vet vid förra intervjun så nämnde jag, vid ett tillfälle med narkotika. 
H: Ja just det, just det. 
O: På skolan. Där det lyftes fram på det mest föredömliga sätt. Och det blev rubriker i 
tidningen. Och även om det blir blir balanserat, balanserat skrivet, av den här reportern 
som faktiskt förstår att det här är, är bra. Eller ja vet hur skolledningen jobbade med 
det. Så ändå så läser inte folk det som att, att se det positiva. Nu är det knark på 
Sjöskolan. Och Sjöligan och ditten datten. Jag tyckte det var fruktansvärt. I min 
konspirationsteori så tror jag att det var därför som skolan las ner. [H: Ok.] Nej men 
alltså, det är ju inte bara alltså [H: Nej.] För det är ju så oerhört, ofattbart att förstå att 
man gjorde det beslutet. Att man ville, man ville ta bort det där, hemska kommunala. 
Den hemska kommunala skolan. Och samtidigt när man möter föräldrar, och föräldrar 
var nöjda, med att ha det, med att ha sina barn där. Så, så stämmer inte bilden. 
(081128) 
 

 
Här går han ytterligare ett steg i sina slutsatser av hur minnet om Sjöligan har spelat roll för 
skolans framtid genom att i sin ”konspirationsteori” antyda att detta minne kunde vara ett av 
argumenten som låg bakom att skolan stängdes. I förlängningen av detta resonemang ser han 
det hela som en del i ett systemskifte där kommunala skolor missgynnas till förmån för 
friskolor. Genom att kalla det för ’konspirationsteori’ så markerar han att han inte har hört 
att det skulle vara på detta sätt, han markerar också att det inte är den enda förklaringen i 
hans berättelse, men likväl så berättar han om sin teori och står för den. Även om det inte 
var så att ryktet om Sjöligan var den enda orsaken till att skolan lades ner i hans berättelse så 
är det tydligt att han anser att detta minne var viktigt när folk tolkade den senare 
rapporteringen om hur skolan tog itu med ett drogproblem som fanns på skolan. Poängen i 
den berättelsen är att han såg det som att folk tog fasta på kontinuiteten i den offentliga 
berättelsen om skolan och betoningen på problemen, snarare än den sida han såg som viktig, 
nämligen öppenheten och viljan att ta itu med problemen. 

 
O: Och skolan gömde inte undan bekymret. Det där fick skolan skit för, för att 
Tidningen lyfte fram det som drog, droger på Sjöskolan, eller nåt sånt där. 
H: Det är klart, det blir rubriker. 
O: Ja. Och känner man till verkligheten så vet man att det finns droger på i princip alla 
skolor. Men att inte, det var ett bra exempel på att se problemet och ta i problemet och 
vilja lösa problemet. Och få skit för det. Men den ’fina’ skolan kanske skulle gömma 
undan det? [H: Precis.] Det här har inte vi att göra med, det här är elevernas fritid. [H: 
Jaja.] Men där sjönk statusen. Eftersom det florerar droger på Sjöskolan. 
H: Ja just det, ja just det. Ja det är klart. 
O: Men det fick väl oss att … ja då kände jag stolthet. (081119) 
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Olof berättar att han blev mycket berörd av den orättvisa han kände över hur det förflutna, i 
form av minnet av Sjöligan, användes i medierna och påverkade hans och elevernas vardag i 
skolan.  
 

O: Vad jag har hört från kollegor som har vart med under tiden fram till nu, eller till då 
slutet. … Det fanns ett gäng, som använde droger. Och vid 90-talets mitt så var stora 
delar avlidna ungefär. [H: Det var tunga.] Inte så mycket, [H: Nej, nej.] Det var 
kriminalitet, det var när området var ungt. Innan tryggheten hade satt sig. [H: Precis.]: 
Det är så jag ser på det. Och det är så fruktansvärt orättvist! Mot eleverna som går där, 
som inte har ett dugg med det och göra. [H: Nej.] Och mot personalen som i, inte 
heller kan lastas för det. [H: Nej, nej.] Men att i en stad, att en del områden, en del 
skoler, en del platser, pekas ut så, för att man själv ska känna sig lite bättre. (081128) 
 
------- 

O: Jag sa upp min prenumeration på, på Tidningen. [H: Ja.] Gjorde jag, sen så, det blev 
för mycket. [H: Ja, ja.] Efter något av det som var. När det skrevs om Sjöskolan, det 
var sällan något positivt (081128) 

 
Olof blev så illa berörd att han sa upp sin prenumeration på den lokala Tidningen. Men han 
berättar att han nu så här i efterhand kan tycka att han överreagerade. Men han tyckte om sin 
skola och den hade och har betydelse för honom som lärare. 
 

O: Men den, när det gäller det, då är det inte riktigt sunt att man, man blir så personligt 
ihop med en skola. Eller hur man nu säger. Nu känner jag inte alls det, nu känner jag 
en större frihet så. [H: Ok.] Angrips skolan, så är det inte jag som blir angripen.  
H: Men så var det?  
O: Jo det blev så i min oerfarenhet. 
H: Ja, det var första kanske? 
O: Ja och jag tyckte väldigt mycket om den arbetsplatsen jag såg nåt annat. Ja, att 
hävda rättvisa. (081128) 

Avslutning 
Jag har i detta paper visat hur det institutionella minnet om Sjöligan tagit form i lärarnas 
berättelser och vi kan förstå ganska mycket av det som en gång hände. Det viktiga är 
egentligen inte huruvida dessa pojkar gick på skolan eller ej, eller vilka brott de kan ha begått. 
Det viktiga är snarare att de förknippades så starkt med Sjöskolan och att senare negativa 
händelser på skolan kopplades till minnet om ligan. Lärarna berättar om minnet som en 
”stämpel” och ett rykte som inte försvann och därmed blev något som man som lärare på 
Sjöskolan måste förhålla sig till. Därmed kommer vi in på minnets funktion i berättelserna, 
hur lärarna använder det. 
 
Jag ser huvudsakligen två sätt som lärarna använder minnet på. Å ena sidan används minnet 
för att bekräfta att det var en tuff skola, att det fanns socialt utsatta elever där som var en 
utmaning att hantera för lärarna. Där lyfter de till exempel fram stränghet och en öppenhet 
med problem som två olika strategier. Hedvig betonar lärarnas förmåga att hålla de stökiga 
eleverna i schack, emedan t ex Olof och Anna betonar att det fanns en öppenhet med 
problem som gjorde lärarna duktiga på att hantera de problem som dök upp. Olof ger 
exempel på hur de hanterat en situation när narkotika förekom på skolan genom att öppet 
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samarbeta med andra myndigheter och Anna berättar om hur den nya kategorin 
invandrarelever som kom på 1990-talet föll in under samma paraply som den grupp utsatta 
ungdomar som ’alltid funnits’ på skolan. Å andra sidan används minnet för att kontrastera 
’hur det egentligen var’. Många av lärarna berättar om Sjöligan och ryktet i samband med 
berättelser om hur det var när de fick sina jobb på skolan. Den typiska berättelsen är då att 
de hört om ligan och skolans dåliga rykte, men att de snabbt insett hur fel ryktet var och 
vilken bra skola de kommit till. Kontrasten som därmed skapas kan användas på olika sätt, 
Hedvig betonar den duktiga personalen, Olof öppenheten och samarbetet och Fredrik 
blandningen av olika kategorier av elever. Maria, som jobbat en kort tid på skolan har en lite 
ambivalent hållning till den här kontrasten när hon säger. 
 

M: det här dåliga ryktet det är lite oförtjänt för så dåligt var det inte. [H: Nej, nej.] Att 
man inte kunde jobba där, så var det ju absolut inte. Nej, även om det som sagt var var 
tufft, som jag berättat om, då ja i början. [H: Men det] Och i slutet och det, ja. 

 
Ryktet var oförtjänt dåligt, för det var inte så illa, men det var tufft. 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram några fragment av tre ’stora berättelser’ om skola och 
läraryrke som jag menar framträder på olika sätt i de olika versionerna av minnet om 
Sjöskolan. Dessa tre handlar om disciplinering, rättvisa och valfrihet.  
 
’Disciplinering’ av utsatta sociala kategorier. Denna berättelse om vad skolan är till för och 
funnits med under lång tid i det svenska utbildningssytemet. Sandin (1986) har beskrivit hur 
disciplineringen och socialiseringen in i samhället av socialt utsatta kategorier var en viktig 
drivkraft för utvecklingen av ett skolsystem som omfattade alla under 1800-talet. Det är i 
flera lärares berättelser tydligt att de anser att det fanns en kategori elever på Sjöskolan som 
hade en utsatt social bakgrund, de talar om ’den socala strukturen’, ’upptagningsområdet’, 
’ett jobbigt klientel’ och liknande. Ett framträdande drag i berättelserna om detta minne, men 
också om andra minnen från skolan, är att lärarna ansåg att de var duktiga på att hantera just 
denna grupp elever, både genom stränghet och öppenhet. De talade till exempel öppet med 
varandra om problemen, de var stänga och visste hur man tillrättavisar, de fick särskilda 
resurser och de samarbetade bra med andra myndigheter. En poäng i berättelsen om Sjöligan 
handlar om hur illa det kan gå om barnen inte har stöd hemifrån och samhället inte förmår 
att begränsa dessa barn. En tolkning jag vill göra är att lärarna minns och återberättar detta 
minne bland annat eftersom det handlar om det orättvisa i att de, som ständigt strävat efter 
att göra ett bra jobb med dessa barn, ändå alltid påmints om hur snett det gick där en gång i 
början av skolans historia. Det är på många håll i lärarnas berättelser tydligt att de ansåg att 
eleverna från höghusen behövde särskilt mycket stöd, eftersom de inte fick så mycket hjälp 
hemifrån. Detta minne används på så vis för att aktualisera vikten av att göra ett bra jobb 
med denna grupp av elever, om inte annat så för att slippa ytterligare orättvis kritik från 
omgivningen. Minnet av Sjöligan blir på så vis en konkret version av berättelsen om skolan 
som institution för socialisering av elever från en utsatt social bakgrund. Läraren är i denna 
berättelse en person som fostrar sina elever. 
 
Berättelsen om en ’rättvis’ skola för alla som en del av en svensk välfärds modell har en 
ganska stark ställning i många av lärarnas berättelser. Men när de talar om Sjöligan 
framträder den tydligast som en motberättelse (Söreide, 2007). Ryktet om Sjöligan försvårade 
enligt Olof elevernas och lärarnas arbete eftersom elever som kom från närområdet oskyldigt 
utpekades som problematiska, trots att de inte hade något med Sjöligan att göra. Men genom 
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att sätta denna mörka bild i kontrast mot de nöjda föräldrarna han mötte framträder en 
berättelse om en fungerande kommunal skola där de öppet tar tag i de problem som uppstår, 
även när det handlar om så svåra saker som narkotika på skolan. Även i Annas version anar 
jag en stolthet i att de på skolan inte satte upp fasader utan var öppen med problemen och 
därmed kunde ta tag i dem. Lärarna som ’hävdar rättvisa’ framstår som ett ideal. 
 
Berättelsen om ett skolsystem präglat av valfrihet och konkurrens mellan skolor som en 
del av en marknadsmodell är på många sätt högaktuell idag. Sedan 1990-talet har valfrihet 
varit ett centralt begrepp inom skolsystem såväl nationellt som internationellt. 
Friskolereformer och skolpeng har medfört att elever byter skolor oftare än tidigare och att 
enskilda skolor måste anpassa sig på nya sätt till nya elevgrupper som snabbt kan växa eller 
krympa (Bunar, 2009). Konkurrens och marknadsanpassning har blivit en del i skolornas 
vardag och därmed också en del i vad det kan innebära att vara lärare (Hargreaves). Det är 
idag viktigt att utvärdera både elevers och lärares insatser och lyfte fram den egna skolans 
resultat, det gäller att synas på ett positivt sätt, både för skolan och för individen/läraren. 
Detta kan ses som en ’stor neoliberal berättelse’ om skola och utbildning (Ball, 2007). I 
minnet om Sjöligan framträder tydliga fragment från denna berättelse. Det mest uppenbara 
är att Sjöskolan och lärarna där inte blivit av med detta minne, det hänger kvar som en 
’stämpel’ på skolan och utgör en black om foten när de ska locka till sig elever. Gun pekar 
tydligt på detta problem och Olof lyfter det i sin ’konspirationsteori’ där han ser det som en 
faktor som hade betydelse för att skolan lades ner. Minnet om Sjöskolan och ryktet som 
följer detta minne kan ses som en del av den ”hot knowledge” (Bunar, 2009, s. 59, Ball, 
2003) som föräldrar och barn skaffar sig när de ska göra sina skolval. Eftersom dessa 
händelser utspelade sig på 1960-talet så är det många i föräldragenerationerna som känner till 
berättelsen vilket också kan ha betydelse. Flera av lärarna berättar också om omgivningens 
reaktioner då de gett sig till känna som lärare på Sjöskolan och dessa reaktioner kan 
sammanfattas med Olofs version ”Hur kan du jobba där?” och ”Jag tyckte det var jobbigt.” . 
En del i att vara lärare på Sjöskolan på 2000-talet var alltså att hantera detta rykte utåt, när 
man träffade människor och då är det kanske inte så underligt att det var något man talade 
om med sina kollegor på skolan. Flera av lärarna berättar också om en irritation över 
lokalpressens sätt att koppla ihop aktuella händelser med minnet om Sjöligan och därmed 
förstärka ryktet om skolan. 
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