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1. Inledning 

1. 1. Introduktion 

Under de senaste åren har en ny rörelse och medvetenhet gällande klimatförändringar växt fram 

bland framförallt de unga i vårt samhälle, en rörelse som gjort sin röst hörd över hela världen 

på ett sätt vi inte sett på länge, och en medvetenhet gällande vilken påverkan vi har på vår planet 

som hos tidigare generationer inte infunnit sig i lika hög utsträckning.1  

      I läroplanen för både grundskolan och gymnasiet finns föreskrifter som belyser vikten av 

att skolan ska förmedla värderingar och kunskaper som ger elever verktyg att verka som aktiva 

demokratiska medborgare i samhället. I Läroplanen för gymnasiet står att läsa att elever ska ges 

insikter att ”dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.”2 Vidare nämns 

också att skolan har som uppgift att utveckla elevers förmåga och vilja att aktivt delta i 

samhällslivet, samtidigt som skolan också har i uppgift att ”främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar […] samhällslivet.”3 

      Att många elever nu väljer att bryta mot skolans föreskrifter och frånvara från undervisning 

för att aktivt ta ställning mot politiker och makthavares oförmåga att agera kan eventuellt ses 

som att skolan har lyckats med detta uppdrag, men hur ser egentligen de verksamma inom 

skolan på elevernas frånvaro? I flera fall har rektorer valt att inte bevilja ledighet för 

protestaktionerna med hänvisning till skolplikt, medan andra sett aktionerna som något positivt 

som går att använda i undervisningen.4 Det verkar alltså inom skolans värld finnas en del 

meningsskiljaktigheter gällande hur elever bör ta till vara på sin demokratiska kunskap, sitt 

deltagande och påverkansmöjligheter. Dagens globala motståndsrörelser gällande klimatet, blir 

här intressant att undersöka i förhållande till elevernas skolgång där resultatet, och även det 

medvetna målet från de strejkandes sida, resulterar i att elever hålls borta från den obligatoriska 

undervisningen, samtidigt som skolan har i uppgift att förespråka och förmedla demokratiska 

värderingar, påverkansmöjligheter och aktiva medborgare.   

       

                                                        
1 Vid den globala klimatstrejken i september 2019 deltog miljontals människor i över 150 länder, enbart i 
Tyskland rapporterades om över 1.4 miljoner demonstranter, majoriteten ungdomar. Demonstrationen anses vara 
den största klimatmanifestationen i världshistorien. 
2 SKOLFS 2011:144, s. 2. 
3 Ibid, s. 3. 
4 Dagens Nyheter 13/3 2019, ”Skolelever får inte klimatstrejka i Stockholm”; Landskrona Direkt 15/3 2019, 
”Skola uppmanade elever att strejka för klimatet” 
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1. 2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att i en svensk kontext undersöka hur olika aktörer med relation 

till skolans värld ställer sig till klimatstrejker under skoltid och att relatera detta till olika 

demokratimodeller och demokratiideal. Detta görs genom en övergripande kartläggning av hur 

svenska institutioner kopplade till skolan, samt andra aktörer som syns i den mediala debatten, 

ställer sig till dagens klimatstrejker under skoltid och vilka attityder gentemot fenomenet som 

går att urskilja från olika håll. Uppsatsen syftar att undersöka om det finns några likheter och 

skillnader i synen på demokratiskt deltagande i förhållande till skolans demokratiska uppdrag, 

samt mellan olika aktörer i förhållande till skolstrejk för klimatet. I uppsatsen undersöks även 

om det finns några motsättningar mellan skolors syn på klimatstrejker och protester, alltså om 

ställningstaganden skiljer sig skolor emellan. Detta sätts i relation till olika demokratimodeller 

och ideal som kan tänkas skilja sig åt dels inom skolvärlden men också på ett mer övergripande 

plan gällande de olika aktörerna i fråga. Undersökningen kommer att behandla den 

övergripande frågeställningen: Vilken syn har olika aktörer i (relation till) den svenska skolan 

på ungas deltagande i skolstrejker för klimatet och hur kan detta förstås i förhållande till olika 

demokratiteorier?  

2. Teori 
Teoribildningen till denna uppsats utgår från olika demokratimodeller och skillnaderna mellan 

dessa. Detta görs i syfte att finna skillnader i de olika aktörernas syn på vad demokrati, och 

demokratiskt deltagande, bör vara. Det kan tänkas vara så att skolvärldens demokratiska ingång 

t.ex. inte stämmer överens med den mer aktivistiska, deltagande demokratin som eleverna anser 

sig ha rätt att påkalla i dagens strejker och protester. Uppsatsens teoribildning kommer alltså ha 

en demokratiteoretisk ingång där olika demokratimodeller med olika syn på deliberativt, aktivt, 

demokratiskt deltagande presenteras i förhållande till skolors, andra statliga institutioners, 

elever och andra aktörer som ryms i debatten, syn på klimatstrejker och klimatprotester. Dessa 

teoretiska ramverk gällande demokratins natur blir intressanta både ur de statliga 

institutionernas ställning, samt hos andra aktörer, men också gällande de strejkande 

ungdomarnas perspektiv där det kan finnas fog att tro att synen på vad som är demokratiska 

rättigheter, och vad det innebär att vara en aktiv demokratisk medborgare, skiljer sig.5 Det första 

stycket rör ungdomars roll som deltagande aktiva demokratiska medborgare och skolans 

uppdrag att förmedla detta till eleverna, detta är det avsnitt som starkast kan kopplas till 

                                                        
5 Långström & Virta 2016, s. 32. 
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uppsatsens didaktiska natur. Efterföljande avsnitt presenterar olika demokratiska modeller och 

hur deltagande och demokratiska värderingar porträtteras inom dessa. 

 

2. 1 De demokratiska elementen i utbildningen 

I sitt verk Samhällskunskapsdidaktik resonerar Sture Långström och Arja Virta kring hur 

framförallt samhällskunskapslärare, men också skolan i stort, bör resonera kring fostrandet av 

aktivt demokratiska medborgare. Författarna menar att det allmänna syftet med utbildningen 

och samhällskunskapsundervisningen i synnerhet ska syfta till att eleverna tillskansar sig ett 

aktivt förhållningssätt till demokratiska värderingar samt beredskap till att vara aktiva i en 

demokrati.6 Författarna presenterar två sidor av konventionellt deltagande som innebär att det 

som förmedlas till eleverna är ett demokratiskt deltagande som kännetecknas av att man först 

och främst som medborgare söker påverka genom att till exempel rösta i val, kandidera till val 

eller bli medlem i politiska partier.7 Andra aspekter av det konventionella deltagandet som 

förmedlas kan vara att man som medborgare kan vara aktiv inom olika frivillorganisationer 

eller folkrörelser, organisationer och rörelser som i grunden inte ifrågasätter samhällets 

allmänna värderingar. Vad som framförallt dock är intressant är en okonventionell form av 

deltagande som författarna menar eventuellt inte förmedlas i lika hög utsträckning och som 

innebär att medborgare genom olika former av politiskt protestbeteende söker uppmärksamhet 

för specifika frågor. Detta kan handla om att delta i olika sorters demonstrationer eller aktioner 

av civil olydnad, alltså både lagliga och olagliga aktioner, som har det gemensamma målet att 

skapa förändring.8 Långström och Virta menar att undervisningen traditionellt sett fokuserat på 

de konventionella metoderna av demokratiskt deltagande snarare än på de okonventionella.  

     Förklaringarna till detta menar författarna kan tänkas vara många – eventuellt är det enklare 

för lärare att utbilda och förhålla sig till de konventionella metoderna då de själva besitter 

kunskap gällande dessa. Samtidigt kan det också vara så att det råder viss oklarhet gällande vad 

som är lämpligt att förmedla och i vilken utsträckning aktivism, och vilken sort, som 

skolledning och samhälle är villiga att acceptera.9  

 

                                                        
6 Långström & Virta 2016, s. 31. 
7 Ibid, s. 32. 
8 Ibid. 
9 Ibid, s. 33. 
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2. 1. 1 Ungdomar som medborgare 

Vad som gällande klimatstrejkerna kan diskuteras är i vilken utsträckning ungdomar bör ses 

som fullgoda demokratiska medborgare då de i de flesta fall inte uppfyller de krav som 

samhället satt upp för att åtnjuta demokratiskt deltagande. Långström och Virta menar att barn 

och ungdomar traditionellt setts som en del av befolkningen som är i en opolitisk del av livet 

och därmed som passiva och till viss del osynliga i samhället, medborgare som inte åtnjuter 

fulla rättigheter och mer som objekt än subjekt.10  Men den rädsla och oro som återfinns hos 

den vuxna delen av befolkningen gällande vissa frågor återfinns självklart även hos ungdomar. 

Detta har enligt författarna lett till att i den mån som barn och ungdomar getts möjligheter att 

öva på sin roll i ett framtida samhällsliv som demokratiska medborgare, har detta utformats och 

kontrollerats av vuxna i enlighet med de konventionella kanaler som redan finns, alltså kanaler 

som följer de modeller som härrör från de vuxnas samhällsengagemang, och då kanske inte 

stämmer överens med ungdomarnas världsbild eller syn på demokrati.11  

      Iris Young presenterar i sitt verk Inclusion and democracy olika resonemang gällande 

inkludering och exkludering i relation till deliberativ demokrati som kan vara värda att ta upp i 

sammanhanget. Det finns enligt Young ett klassiskt ideal gällande inkludering som innebär att 

redan existerande institutioner och praktiker förlängs till att innefatta de som tidigare varit 

exkluderade och att dessa får tillgång till det som redan finns, något som också kommer med 

en förväntning att de tidigare exkluderade ska konformera sig till en redan existerande 

hegemonisk norm.12  Vidare går det att se att ideal gällande inkludering ur ett klassiskt 

nationalstatligt demokratiskt perspektiv blir något som i lika hög utsträckning verkar 

exkluderande som inkluderande. Inkludering tar alltid sin utgångspunkt i den redan existerande 

nationalstaten och den form som demokratin redan existerar inom och verkar just därför även 

exkluderande.13 Young beskriver vidare hur exkludering av olika grupper inom den 

demokratiska arenan skett genom historien, både systematiskt och osystematiskt, med hjälp av 

statlig makt.14 Det blir i denna uppsats kontext relevant att problematisera kring om skolan kan 

vara en sådan statlig institution som hindrar en viss grupp att genomföra demokratiska aktioner. 

Detta förutsätter dock att vi måste tala om klimatstrejkande ungdomar som en specifik grupp 

medborgare med en uppsättning specifika värderingar och åsikter, något som kan vara 

                                                        
10 Långström & Virta 2016, s. 69. 
11 Ibid, s. 70. 
12 Young 2000, s. 12. 
13 Ibid, s. 17. 
14 Ibid, s. 257. 
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problematiskt då gruppen redan på förhand saknar de demokratiska rättigheter som myndiga 

medborgare gör. Vad som dock kan sägas är att deras intressen vad gäller klimatkrisen kan ses 

som något som i allra högsta grad är ett problem som drabbar den kommande generationens 

kultur och liv och därför i viss mån också skulle kunna ses som ett särintresse specifikt för den 

gruppen eller generationen. 

    Vad som här också är intressant är vad Young kallar intern exkludering. Detta innebär att 

även om medborgare har en plats på den allmänna arenan så ignoreras ofta deras åsikter. Vissa 

människors krav och mål tas inte på allvar eller behandlas inte med lika stor respekt som andra. 

Det dominerande skiktet kan till exempel anse att målen är irrelevanta eller inte viktiga nog, 

dessa åsikter som innehas av internt exkluderade grupper kan alltså ses som mindre relevanta 

för de som styr än för den exkluderade gruppen i fråga.15 Young menar att ett av de mest 

effektiva tillvägagångssätten för internt exkluderade grupper att få sin röst hörd är genom 

demonstrationer och protester.16 Ovanstående resonemang grundar sig i att exkluderade grupper 

redan i teorin har tillgång till den demokratiska arenan, något som skolungdomar idag inte kan 

sägas äga i full utsträckning. Resonemanget är dock intressant gällande en utvidgning av 

demokratin i relation till en av grundvalarna i det demokratiska samhället; de som påverkas ska 

också ha rätt att vara med och påverka, något som i högsta grad stämmer överens för dagens 

yngre generation där både aktiva beslut samt passivitet gällande klimatet i högsta grad kommer 

påverka deras framtida liv. 

 

2. 2 Liberal/Konstitutionell demokrati  

David Held presenterar i sitt verk Models of Democracy en rad olika modeller av demokrati 

med avstamp i den liberala demokratin. Vad som framförallt kan sägas känneteckna den liberala 

demokratin är individens rätt till personlig frihet. Vad den liberala demokratins uppkomst 

främst kom att presentera för människor rör enligt Held principer som handlar om att 

medborgare får åtnjuta frihet och andra rättigheter (t.ex. yttrandefrihet) inom ramen för det 

lagverk och styre som de själva legitimerat genom det statsskick som skapats via demokratiska 

val.17 Held menar också att det är centralt att det i samhället finns politiskt aktiva grupper som 

verkar inom en mängd olika områden för att demokratin ska kunna utvecklas, och för att 

medborgarna i ett demokratiskt samhälle ska kunna nå sina personliga mål.18  

                                                        
15 Young 2000, s. 56. 
16 Ibid, s. 67. 
17 Held 2006, s. 69. 
18 Ibid, s. 162. 
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     Iris Young utvecklar definitionen av personlig frihet och menar att personlig frihet kan 

betecknas som avsaknad av inblandning från statligt håll vad gäller medborgares politiska 

åsikter och handlingar.19 Inblandning eller hindrande kan definieras som att en aktör blockerar 

eller omdirigerar en annan aktörs aktioner på ett sätt som försämrar den påverkade aktörens 

valmöjligheter att agera inom den demokratiska arenan.20 Vad den liberala demokratin ständigt 

får brottas med utifrån ovanstående förutsättning gällande personlig frihet är hur de två 

aktörerna, den suveräna staten och dess suveräna medborgare, ska kunna förenas. Grundfrågan 

handlar om hur balansen mellan statens monopol på makt som används i syfte att säkerställa 

värderingar gällande människors rättigheter och individens sociala och politiska rättigheter ska 

se ut.21 Held menar vidare att det inte enbart är val och möjligheten för olika demokratiska 

partier att utifrån medborgarnas preferenser fatta beslut som är central för ett demokratiskt 

samhälle, utan snarare i vilken grad olika åsikter har möjlighet att få utrymme på den allmänna 

demokratiska arenan.22  

     Dennis C Mueller presenterar i sitt verk Consitutional democracy vidare definitioner 

gällande vad det faktiskt innebär att leva under ett konstitutionellt ramverk. Mueller menar att 

vi bör se på konstitutioner som en form av socialt kontrakt som förenar medborgarna av staten 

med definierandet av staten själv. Om vi ser en konstitution som ett socialt kontrakt mellan 

medborgare och stat så kan en konstitutions existens även förklaras med att den behövs för att 

blidka den osäkerhet som återfinns hos samhällets individer gällande samhället vi lever i, men 

framförallt gällande ett samhälles framtida beteende och utformning.23 På så sätt menar Mueller 

att konstitutioner bör ses som en uppsättning regler under vilken all framtida politik bör föras, 

detta för att säkra medborgarnas fri- och rättigheter.24 Utifrån denna kontraktsteori är det då 

alltså rimligt att anta att även om alla inte är överens om ett visst beslut, t.ex. gällande 

miljölagstiftning, så är medborgare i alla fall överens om vilka regler och ramverk som ska 

användas för att nå fram till just detta beslut, eller andra beslut i framtiden.25 Vad Mueller menar 

i sammanhanget också kan problematiseras är att om vi förutsätter att politiska institutioner är 

goda i de att de främjar de intressen som återfinns hos samhällets medborgare så bör också ett 

konstitutionellt kontrakt som medborgare accepterar skapa goda politiska institutioner, något 

                                                        
19 Young 2000, s. 258. 
20 Ibid. 
21 Held 2006, s. 59. 
22 Ibid. 
23 Mueller 1996, s. 61. 
24 Ibid, s. 62. 
25 Ibid, s. 63. 
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som i sin tur resulterar i att en rationell individ inte ingår i ett kontrakt som hon inte tror kommer 

gynna hennes egna intressen.26 Kritik som även kan riktas gentemot teorin berör det faktum att 

många medborgare själva inte deltagit i skapandet av det konstitutionella kontraktet eller 

accepterat dess premisser, något som i relation till denna uppsats ämne är intressant då 

klimataktionernas ”radikala” natur skulle kunna ses som ett exempel på ovanstående 

invändningar.27 

 

2. 3 Deliberativ demokrati 

David Held presenterar också andra perspektiv gällande det demokratiska samhället, och i 

sammanhanget är det intressant att lyfta den deliberativa demokratin. Vad Held menar 

kännetecknar den deliberativa demokratin är att medborgare bör omvärdera fixerade och 

cementerade preferenser och istället se på demokratiska funktioner som en inlärningsprocess 

genom vilken människor accepterar, lär sig och förstår de frågor som möjliggör för en 

medborgare att tillskansa sig resonligt politiskt omdöme.28 Ur ett deliberativt perspektiv finns 

det alltså ingen uppsättning av värderingar som kan hävda att de i sig själva är korrekta, dessa 

värderingar är endast korrekta och rättfärdigade i det att de legitimeras genom ett redan fixerat 

politiskt system.29 James Fishkin utvecklar detta resonemang vidare och menar att den liberala 

demokratin är en politisk process där olika eliter är i konflikt med varandra mot bakgrund av 

en sårbar allmänhet, något som inte är eftersträvansvärt. Fishkin och Held menar att den liberala 

demokratins karaktärsdrag som nämndes under stycket om liberal demokrati motiverar ett 

utvecklande av demokratin där medborgare tack vara ovanstående tvingas till kreativt 

omtänkande av demokratin, en omvandling som erbjuder en ny slags deltagande, som inte bara 

ger medborgare mer makt, utan också tillåter fler möjligheter att använda sin röst på ett smart 

sätt.30  

      János Kis argumenterar i sitt verk Constitutional democracy på liknande vis och menar att 

västvärldens demokratier är drabbade av en slags ”obehag" (malaise) där den klassiska 

politiken och dess politiker håller på att tappa sin auktoritet och att en ökad tvekan gällande den 

representativa demokratins möjligheter att implementera de beslut som väljarna önskar har 

                                                        
26 Mueller 1996, s. 68. 
27 Ibid, s. 69. 
28 Held 2006, s. 233. 
29 Ibid, s. 235. 
30 Held 2006, s. 235. Held refererar här till James Fishkins verk Democracy and Deliberation: New directions 
for Democratic Reform. 



 10 

infunnit sig i dagens samhälle.31 Kis menar att vi som ett svar på detta bör bryta med den 

klassiska liberalismens principer och istället återgå till ett demokratiskt styre som grundar sig i 

starkt politiskt deltagande och personlig uppoffring – något som i högre grad skulle gynna den 

allmänna nyttan.32 Även Iris Young belyser detta argument då hon menar att vi i dagens tid 

anlänt vid ett paradoxalt historiskt ögonblick där de allra flesta föredrar demokrati men där 

uppenbart få tror på att det demokratiska styrelseskicket faktiskt kan åstadkomma några 

djupverkande förändringar och att den demokratiska processen rentav verkar paralyserande 

gentemot policyskapande.33 

      David Held menar att vi bör tänka om i vilken utsträckning en demokrati faktiskt verkar. 

Held menar att tidigare teorier gällande demokratins omformning i stor utsträckning framförallt 

har handlat om frågor som rör reformer som redan ryms inom det system som finns idag, t.ex. 

gällande valprocesser eller hur representanter tillsätts.34  Detta ställer sig Held frågande till då 

det är svårt att se hur de statliga institutioner vars uppgift det är att upprätthålla lagstaten, medla 

i konflikter och förhandla mellan olika intressen kan göra demokratin till något mer än vad den 

är idag. Dagens nationalstater behöver enligt Held mer demokratisering, samtidigt som de 

skyddande element som upprätthåller lag och ordning krävs för att skydda demokratin. 

Grundfrågan blir här ännu en gång hur balansen mellan den suveräna staten och det suveräna 

folket bäst uppnås samtidigt som demokratin utvecklas.35 Genom att nya deliberativa 

debattarenor erbjuds så framkommer möjligheten att enligt Held bryta nuvarande negativa 

spiraler av begränsat- eller icke deltagande, detta samtidigt som vikten av informerat deltagande 

förs fram som en central del av demokratins framtid.36 Detta kan ses stämma överens med det 

som de klimatstrejkande ungdomarna gör i dagsläget; då det inte finns någon befintlig 

demokratisk politisk arena för deras röster att bli hörda så väljer de istället nya vägar som 

medborgare för att skapa opinion och vara aktiva demokratiska medborgare, något som skolan 

också förespråkar som något av vikt att lära ut. Vidare menar anhängare av den deliberativa 

demokratin att de befintliga demokratiska strukturerna bör utökas till att innehålla element som 

t.ex. deliberativa omröstningar och medborgarjurys, element som gör den demokratiska 

processen till något annat än dagens passiva registrering av medborgares självintressen.37    

                                                        
31 Kis 2003, s. 5. 
32 Kis 2003, s. 5. 
33 Young 2000, s. 4. 
34 Held 2006, s. 276. 
35 Held 2006, s. 276–277. 
36 Ibid, s. 279–280. 
37 Ibid, s. 246. 
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      Held presenterar gällande den deliberativa demokratin också argument i förhållande till 

skolan. Anhängare av den deliberativa demokratin menar att det centrala inom 

samhällskunskapsutbildningen (genom hela skolgången) bör vara att medborgare får kunskap 

som möjliggör förmågan att sätta sina egna perspektiv i kritisk relation till andras, en central 

aspekt i utvecklandet av en allmän demokratisk kultur, och något som den deliberativa 

demokratin eftersträvar.38 Man skulle här kunna argumentera för att undervisningen och 

skolans representanter bör inta en hållning som bidrar till större demokratiskt deltagande på ett 

större, mer långsiktigt plan, något som dagens strejker enligt den deliberativa demokratin skulle 

kunna anses göra, men som skolor som inte är positiva till strejka kan anses verka hindrande 

för. 

      Held presenterar också vad han kallar autonomiprincipen. Denna går ut på att medborgare 

i en deliberativ demokrati bör åtnjuta samma grundrättigheter. Sammanfattningsvis innebär 

autonomiprincipen att medborgare bör åtnjuta samma rättigheter, och då också automatiskt 

samma skyldigheter, inom det politiska ramverk som genererar och samtidigt begränsar de 

möjligheter till påverkan som finns tillgängliga för medborgarna i fråga.39 Alltså, så länge 

medborgarnas rättigheter används för att underminera andra grupper eller individer så bör alla 

vara lika fria och jämlika i den deliberativa process som formar medborgarnas livsvillkor.40 Ett 

av de krav som Held presenterar rör också att medborgare ska ha rätt att bedriva olika politiska 

aktioner utan att riskera godtyckliga eller orättfärdigade straff från statligt håll.41   

 

2. 3. 1 Protestaktioner, civil olydnad och deliberativ demokrati 

En av de politiska aktioner som de skolstrejkande eleverna använder sig av kan sägas vara civil 

olydnad. William Smith definierar i sin bok Civil disobedience and deliberative democracy 

civil olydnad som en allmän, icke-våldsam politisk aktion, i motsats till lagen, som genomförs 

för att kommunicera opposition gentemot lagen och parlamentets policys och politik.42 Något 

som inte stämmer överens med det politiska engagemang som förväntas inom den 

konstitutionella modellen där det demokratiska medborgarskapet tar sig uttryck genom dialog 

och genom att medborgare lyder under utfallet av dessa dialoger.43 Smith argumenterar för att  

civil olydnad är något som istället för att som den konstitutionella demokratiska modellen 

                                                        
38 Held 2006, s. 251. 
39 Held 2006, s. 264. 
40 Ibid. 
41 Ibid, s. 265. 
42 Smith 2013, s. 3. 
43 Ibid, s. 2. 
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menar är något som försvagar demokratin, är något som i slutändan utvecklar och för 

demokratin framåt.44  

      Civil olydnad är dock endast gynnsamt om det följer en rad grundprinciper: för det första 

så bör den föregås av god tro och en eftersträvan att uppnå politiska objektiv. För det andra så 

bör dess deltagare koordinera aktivismen med liknande grupper för att behålla generella nivåer 

av social och politisk stabilitet. Det tredje och eventuellt det som väger tyngst menar att dess 

användning bör begränsas till att 1) belysa sociala orättvisor som är allvarliga och/eller riktade 

mot specifika grupper och 2) riktas mot regeringar och makthavare som en anser har 

misslyckats i att debattera eller färdigställa viktiga politiska beslut.45 Civil olydnad blir genom 

detta en process av allmän deliberation som erbjuder informationsutbyte och samtal inom den 

allmänna arenan. På så sätt kan det också förklaras bidra till det demokratiska samhällets 

utveckling utan de restriktioner som den liberala modellen reserverar sig för.46   

      Smith menar att civil olydnad motiveras som opposition gentemot lagar och policys på basis 

av uppriktiga moraliska, etiska och politiska principer och alltså inte är något som görs utifrån 

personlig vinning utan med ett uttalat mål att kommunicera opposition gentemot lagar och 

regler.47 Som fenomen menar Smith att civil olydnad äger både horisontella och vertikala 

dimensioner. De vertikala dimensionerna innebär att målet med aktionerna är att öppna upp 

kommunikationskanaler mellan civilsamhället och staten. Genom att engagera sig i civil 

olydnad så söker en individ att övertyga staten att ingå i en dialog gällande lagar och policys 

genom att inte vara en del av just dessa.48 De horisontella dimensionerna har intentionen att 

stimulera processer av kommunikation inom civilsamhället i sig självt. En medborgare 

engagerar sig i civil olydnad för att uppmärksamma andra medborgare om problem som hon 

anser är högst relevanta för samhället i stort och på så sätt få medhåll för sina åsikter.49  

     I Smiths verk presenteras några av de liberala argument som kan användas som 

motargument till varför civil olydnad inte ryms inom den demokratiska sfären. Det vanligaste 

argumentet torde vara att det helt enkelt inte är laglydigt, alltså inte en del av kontraktet mellan 

medborgare och stat, och således går det emot de moraliska krav som medborgare måste gå 

med på för att få vara en del av det demokratiska systemet.50  Vidare går det också att 

                                                        
44 Smith 2013, s. 9. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid, s. 32. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid, s. 6. 
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argumentera för att civil olydnad är en kostnad för det demokratiska samhället som inte betalas 

tillbaka i form av laglydigt deltagande. Smiths invändning mot detta är att den civila olydnadens 

illegitima natur är ett verktyg för att uppnå det som deltagare syftar till – att skapa publicitet för 

politisk opposition genom att skapa uppmärksamhet för en viss fråga.51 Ännu ett argument som 

i sammanhanget kan ses som intressant är det att aktioner av civil olydnad inom ett visst område 

riskerar att uppmuntra andra att använda sig av samma taktik, men då gällande frågor som 

saknar samma rättfärdigande egenskaper som den aktuella frågan, alltså att medborgare 

utnyttjar möjligheten för personlig eller annan vinnings, som inte är moraliskt rättfärdigad, 

skull.52 Gemensamt för ovanstående argument är att de alla menar att civil olydnad är en form 

av politiskt deltagande som anstränger banden av ”medborgarkamratskap” (civic friendship) 

inom det demokratiska samhället.53 Vidare menar Smith att en ur ett liberalt perspektiv skulle 

argumentera för att civil olydnad enbart kan vara rättfärdigat om det rör fundamentala 

komponenter gällande respekt gentemot oss själva och andra, alltså till exempel i frågor som 

rör rättvisa och lika deltagande för alla (sextiotalets civilrättsrörelse kan ses som ett sådant 

exempel), och kan då inte innefatta frågor som ur detta perspektiv inte utvecklar demokratin. 

Klimataktioner kan ur ett sådant perspektiv ses som något som inte utvecklar demokratin och 

som ett fält som därför inte kan anses rättfärdiga civil olydnad.54  

      Smith menar istället, i likhet med Youngs idé om deliberativ demokrati, att fenomenet civil 

olydnad är något som utvecklar demokratin och bör vara rättfärdigat inom det demokratiska 

samhällets ramar.55 Smith menar att den deliberativa demokratin erbjuder oortodoxa metoder 

av kommunikation som ett medel för att belysa viktiga ämnen som för tillfället inte ryms i 

centrum av den allmänna arenan, dessa oortodoxa metoder inkluderar politiska protester i form 

av civil olydnad och dessa kan vara effektiva medel för att ge vissa förbisedda frågor 

uppmärksamhet.56 Kombinationen av oortodoxa och konventionella demokratiska uttryck 

skapar således en diskursiv process genom vilken de mest resonliga tolkningarna av rättvisa 

skapas – detta utvecklar i sin tur demokratins instrumentella värden vad gäller att generera 

rättvisa utfall.57  

                                                        
51 Smith 2013, s. 6. 
52 Ibid, s. 7. 
53 Ibid. 
54 Ibid, s. 8. 
55 Ibid, s. 25. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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     Det är på basis av ovanstående demokratiteoretiska modeller som olika åsikter i debatten 

kring skolstrejkerna för klimatet kan analyseras för att se i vilken mån olika aktörer resonerar 

och motiverar sina ställningstaganden gentemot frågan och om dessa i någon mån stämmer 

överens samt om de mellan olika aktörer finns återfinns olika sätt att se på vad rättfärdigad 

demokratisk aktivism är. 

3. Material och metod 
Materialet för undersökningen består av tidningsartiklar hämtade från mediebasen Retriever 

Research gällande olika aktörers inställning till de uppkomna protesterna runt om i Sverige. 

Genom att studera olika rikstäckande och lokala medier kan uttalanden som syns i medierna 

bidra till att ge en övergripande bild gällande synen på elevers agerande. Vad materialet 

erbjuder är framförallt elevers, men även andra aktörers, syn på frågan.  Detta kan i förhållande 

till teoribildningen säga något om vilka bilder av demokrati som finns representerade i 

materialet. 

     Materialet har insamlats utifrån ett antal sökord som berör frågan gällande skolstrejker. 

Sökorden har använts både enskilt och i kombination för att få ett så omfattande material som 

möjligt. Sökorden som har använts för att kartlägga materialet kring skolstrejken är 

klimatstrejk, skolstrejk, skolstrejk för klimatet, elever strejkar för klimatet och Fridays for 

future. Gällande skolornas (och de som kan sägas representera de statliga institutionerna) 

respons har ord som skolverket, skolledning, rektor, skolplikt, lärare, frånvaro använts. 

Sökordskombinationerna har genererat följande antal träffar i databasen: Skolstrejk för klimatet 

och frånvaro (231), Skolstrejk och Skolverket (49), Skolstrejk och lärare (303), Skolplikt och 

skolstrejk (84), Skolplikt och skolstrejk och klimatstrejk (9), Rektor och skolstrejk (135), Rektor 

och frånvaro och skolstrejk (69),  Skolverket och frånvaro och skolstrejk (33), Skolverket och 

klimatstrejk (32), Elever strejkar för klimatet och skolverket (12), Elever strejkar för klimatet 

och lärare (158). Totalt har 62 artiklar undersöks djupare då dessa presenterade relevant 

material. Värt att nämna är att många av sökträffarna består av olika publiceringar där samma 

material presenteras i olika utsträckning, i vissa artiklar kunde delar av ett citat återfinnas medan 

andra artiklar i andra publikationer kunde presentera det fullständiga citatet. 

     De åsikter som synts representerade i materialet har sedan kategoriserats utifrån hur det 

ställer sig till engagemanget och strejkerna där olika kategorier definierats utifrån vilken 

ståndpunkt de intar, samt hur dessa ställningstaganden motiveras. Kort sagt - Är aktörernas 

ståndpunkter helt för, delvis för, delvis mot eller helt emot? Detta kopplas löpande samman med 

de demokratiteoretiska modeller som presenteras i teoridelen av uppsatsen. Nästan allt material 
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som framkommer vid efterforskningen är publicerat under 2018 och 2019, och då även främst 

i samband med de globala klimatprotesterna i mars och oktober 2019. En avgränsning av 

materialet ur tidsaspekt har därför inte ansetts nödvändig i det hänseendet att det helt enkelt inte 

existerar material från andra tidsperioder då fenomenet i fråga är så pass nytt. Gällande de 

sökträffar som har funnits så är det i många fall samma artiklar som publicerats både i tryckt 

press och på internet.58 Vidare hänvisar även många av artiklarna som har olika rubriker och 

som publicerats av olika utgivare till samma uttalanden, gjorda i samma sammanhang. 

Källmaterialet framstår därför som mycket mer omfattande än vad det faktiskt är. Alla sökord 

som använts har om de används fristående resulterat i en mängd irrelevant material och så även 

i vissa fall i kombination med varandra, material som i flera fall till exempel rör helt andra 

strejker. Användningen av medialt material erbjuder material som hade kunnat inhämtas i en 

intervjubaserad undersökning, något som i denna uppsats hade varit intressant för att få tillgång 

till fördjupade åsikter och motiveringar från olika inblandade aktörer men som i mån av tid inte 

kunnat genomföras.     

      Metoden som används i analysen är en beskrivande, systematiserande textanalys där olika 

aktörers argument står i centrum. Syftet är att ta fram det väsentliga innehållet i materialet 

genom att studera aktörernas budskap och den kontext som de ingår i.59 Uppsatsen syftar att 

undersöka hur olika åsikter framträder intersubjektivt i en social kontext där 

problemformulering i fråga kan ges olika innebörd beroende på vilken aktör som skapar den.60 

I uppsatsen analyseras vad, hur och vilka idéer som råder i en viss kontext och hur dessa skiljer 

sig inom den specifika kontexten, och vilka idéer som blivit förhärskande, samt vilken mening 

ett fenomen tillskrivs av olika aktörer – något som den kvalitativa textanalysen är väl lämpad 

för att söka svar på.61 De frågor som ställts till materialet utifrån den övergripande 

frågeställningen är: vilka ståndpunkter framförs gällande strejkerna? Vilka argument framförs 

gällande strejkerna? Och hur kan detta tolkas demokratiteoretiskt? Detta för att se vilka 

ställningstaganden som görs och om dessa på något sätt motiveras, samt hur dessa kan förklaras 

ur ett demokratiteoretiskt perspektiv. 

      Det skulle gå att argumentera för att undersökningen ligger nära en frameanalys där de olika 

aktörernas inramning av ett problem eller fenomen är det som undersöks. Men uppsatsens 

                                                        
58 I de fall sidnummer inte återfinns i fotnoterna i analysdelen är det för att artiklarna är hämtade från internet 
utan att något sidnummer angetts. I flera fall används även transkriberade radio- och TV-referat (något som SVT 
och SR gör med sina inslag när de publiceras på internet). 
59 Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 211. 
60 Ibid, s. 212. 
61 Ibid. 
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primära syfte är snarare att undersöka hur de olika aktörernas argument kopplas samman med 

olika syn på demokrati, och inte främst hur fenomenet i fråga medvetet, eller strategiskt, ramas 

in.62 

4. Resultat 
Resultatdelen av denna uppsats är i första hand uppdelad efter de olika argumentationslinjer 

som framkommer i den mediala rapporteringen. Främst är det de argument som presenteras av 

de som är verksamma inom skolans värld som erbjuder olika motiveringar gällande strejkerna, 

i elevernas fall är det i mångt och mycket samma formuleringar som framkommer, därför har 

detta perspektiv fått en specifik del i avsnittet som enbart behandlar elevernas argument. Sist 

presenteras andra aktörer som har synts i den mediala rapporteringen, däribland politiker och 

skolforskare. 

 
4. 1 Skolplikten går före  

En av ståndpunkterna som synts i de svenska medierna från verksamma inom skolvärlden 

grundar sig i åsikten att elevers miljöengagemang i sig är något som är positivt och viktigt, men 

att skolplikten går före eventuella strejker då grundskoleelever enligt lag är bundna att vara i 

skolan. Marie Linder, rektor på Montessoriskolan i Falun kommenterade i anslutning till den 

globala strejken i mars 2019 sin syn på elevernas agerande. Linder menade att hon ”ser deras 

engagemang som positivt” och att engagemanget är något som alltid finns hos dom och att det 

är ”frågor som de brinner för”.63 Chefen för Uppsalas kommunala gymnasieskolor följer samma 

linje och menar gällande protestaktionerna att det är ”behjärtansvärt, men vi måste följa lagen 

– så om eleverna är frånvarande måste de ju få frånvaro.”64 Vidare menar hon att eleverna inte 

kan få ledigt för att strejka då ”det blir lite märkligt”, samtidigt som hon påpekar att det för 

skolan är positivt att ”frågan om klimatet lyfts och får skjuts av elever som engagerar sig.”65 

Rektor Henrik Ljungbom i Uppsala belyser även han problematiken i frågan då han menar att 

han som rektor inte kan godkänna att det är okej att elever skolkar för att protestera och menar 

att ett godkännande skapar en vidare problematik rörande andra frågor ”som skolan inte stod 

för” skulle kunna dyka upp om protestaktionerna godkändes.66 

                                                        
62 Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 218. 
63 Falukuriren 16/3 2019, ”Elevernas skolstrejk får blandad respons”, s. 4. 
64 SVT Nyheter Uppsala 15/3 2019, ”Elever får inte strejka för klimatet – riskerar ogiltig frånvaro” 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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      Rektor Mats Strandler vid Eklidens skola i Stockholm för ett liknande resonemang som 

chefen för Uppsalas kommunala gymnasieskolor och menar att ett godkännande av frånvaron 

skulle kunna få följdeffekter som rör andra frågor, Mats Strandler menar att 

Vi som de flesta andra ser miljöengagemanget som positivt. Vi ser dock inte att det 

går att avgöra att just engagemang i miljön ska motivera strejk. Det finns en rad med 

andra viktiga frågor som skulle kunna vara anledning till strejk, t.ex. förbud för 

dödstraff [–––] eller internationella åtgärder för de två miljarder människor som 

fortfarande saknar vatten och sanitet. Vi pratade med eleverna, jag försökte 

formulera att det var synd att avstå från skolan och att kunskap och forskning är 

viktigast för att lösa klimatfrågan.67  

Även Vasa reals rektor menar att det finns många olika saker att strejka emot och ”det är viktigt 

att vi inte ger ett frikort till något av de alternativen.”68 Chefen för barn och utbildningsnämnden 

i Mullsjö, Hamid Zafar belyser i en artikel i SVT Nyheter samma sak som ovanstående, alltså 

att ett beviljande i det enskilda fallet miljö- och klimatengagemang riskerar att skapa 

problematiska konsekvenser för skolan i framtiden 

Det är mycket möjligt att elevernas missade undervisningstid är försumbar […]. 

Samtidigt bör rektorerna fråga sig hur angeläget det är att bevilja ledigt för 

klimatstrejk. Det där med angeläget är nämligen lite av en springande punkt här. Det 

vet rektorer och de vet också att de inte vill hamna i ett framtida dilemma […] om 

elever tillåts strejka för klimatet så måste man också kunna svara på frågan hur man 

hanterar dylika framtida önskemål om ledighet. En grupp elever kan hävda att en 

strejk mot folkmord, rasism, kärnkraft, ja vad som helst är angeläget. Kommer de 

rektorer som beviljar ledighet för klimatstrejk att bevilja även dessa ledigheter?69  

En grundskolechef i Stockholm stad intar en ambivalent position till protestaktionerna då denne 

menar att 

Att elever utan lov uteblir från morgondagens lektioner är något som många 

skolledare är kritiska till på många skolor. Och det trots att man stöttar att elever 

engagerar sig i både samhällsdebatten och i klimatfrågor […] Vi ställer oss 

naturligtvis bakom miljöengagemanget. Men skoltid är skoltid, och det finns en 

                                                        
67 Mitt i Stockholm 14/3 2019, ”Innerstans rektorer: strejka inte på skoltid” 
68 Dagens Nyheter, 23/5 2019, ”Stockholmselever får inte ledigt för klimatstrejk”  
69 SVT Nyheter 20/9 2019,”Ska elever få ledigt för att klimatstrejka?” 
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skolplikt som vi håller oss till. Vi har samma regler oavsett anledningen till eventuell 

bortavaro.70 

Det framstår här som att inställningen till protesterna och att eleverna dessutom lär sig något av 

aktionen i grunden är positiv, men att det rättsliga ramverket, det vill säga skolplikten, är något 

som går före rörande frågan. Vad som även framkommer i flera av ovanstående argument är att 

protester gällande vissa frågor riskerar att leda till en spridning av protestaktioner gällande 

andra frågor som inte kan anses ha samma legitima grund som klimatfrågan. Det verkar alltså 

här som att flera av de aktörer som verkar inom de statliga institutioner som har en relation till 

skolan intar en åsikt som går att koppla till det som anhängare till den liberala demokratin skulle 

invända mot gällande civil olydnad som något som ryms inom den deliberativa modellen där 

civil olydnad ryms på den demokratiska spelplanen. 

      Rektorn på Västangårds skola i Umeå menar att inställningen till skolstrejken är tudelad. 

Han argumenterar som så att ”skolplikten är tydlig med att vi ska hålla oss i skolan. Samtidigt 

vill vi att elever ska vara aktiva och ta ställning utifrån de demokratiska spelreglerna.”71 

Grundskolechef Lee Orberson i Stockholm för ett liknande resonemang och medger att han 

tycker ämnet är bra och att ”det är positivt med ungdomar som engagerar sig i viktiga frågor. 

Det bådar gott för framtiden och visar att vi är på rätt väg med undervisningen.”72 Samtidigt 

påpekar han att dagen för den globala strejken är en vanlig skoldag och att skolplikt gäller.73 

Utifrån detta resonemang förklaras alltså undervisningen i skolan ligga till grund för elevernas 

engagemang. 

      Rektor på Gullmarsskolan i Lysekil Ann-Charlotte Mellgren Senemo menar i en artikel från 

maj månad att ”klimatet är en viktig fråga och jag förstår att det är en fråga där många vill 

engagera sig men det är en aktivitet som man får engagera sig i utanför skoltid.”74 Rektor 

Thomas Hultquist på Engelbrektsskolan intar en liknande hållning där rörelsen i sig ses som 

positiv men inte bör vara något som påverkar skolgången eller går ut över skoltid. Hultquist 

nämner att han beundrar Greta Thunberg men att ”lektioner kommer pågå som vanligt. Elever 

som vill delta i strejken kommer att behöva skolka, då får de olovlig frånvaro.”75 Här hänvisas 

till skollagen och skolplikten som något som är viktigare än att elever är ute och protesterar. 

                                                        
70 Sveriges Radio 14/3 2019, ”Klimatstrejkande elever kan få ogiltig frånvaro” 
71 Tranås tidning 15/3 2019, ”Greta-effekt i hela världen under fredagen”, s. 11. 
72 Aftonbladet 14/3 2019, ”Skolverket om klimatstrejken: ’Det kan man göra på fritiden’” 
73 Ibid. 
74 Lysekilsposten 23/5 2019, ”Strejk för klimatet kan ge ogiltig frånvaro, s. 3. 
75 Mitt i Stockholm 15/3 2019, ”Innerstans rektorer: Strejka inte på skoltid” 
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Argument som i viss mån skulle kunna förklaras med att det är viktigare att verka inom de 

konstitutionella spelreglerna, alltså att reglerna säger att ungdomar ska vara i skolan, än att ägna 

sig åt aktioner som beger sig utanför denna arena. 

      Linda Ekstrand, chef för utbildningsförvaltningen i Stockholm menar att det är viktigt att 

ungdomar engagerar sig i olika samhällsfrågor men att det i slutändan är upp till rektor att fatta 

beslut om ledighet i enlighet med skollagen. Ekstrand hänvisar till att skolan ”har ett 

tillsynsansvar för eleven, vilket innebär att vi tycker det är viktigt att vårdnadshavare ansöker 

om ledighet precis som vanligt”76, detta skulle upphäva skolans tillsynsansvar (i artikeln nämns 

även att förvaltningen vid den globala strejken 15 mars meddelade länets rektorer att de ansåg 

att klimatstrejken var en giltig anledning till ledighet). Skolverkets generaldirektör Peter 

Fredriksson är citerad i en artikel från Aftonbladet i april och menar att ”Vi har skolplikt och 

med det menas att eleverna ska vara i skolan [–––] det är bra att eleverna engagerar sig i viktiga 

frågor, men det kan man göra på sin fritid när man inte har läxor att göra.”77 I samband med 

septembers globala klimatstrejk skriver i ett mejl till SVT nyheter Örebro förvaltningschefen 

för skolan i Örebro kommun att ”elevernas engagemang är en tillgång i skolarbetet och ger 

förutsättningar för att skolorna kan arbeta med miljöfrågorna. Däremot finns inget utrymme i 

skollagen att bevilja ledighet för att strejka.”78 I samma artikel svarar chefen för 

gymnasieskolan i Karlskoga att ”vi kommer inte jaga elever och ge dem nån reprimand i 

efterhand. Men vår inställning är att elever ska vara i skolan.”79 Vidare menar han att 

klimatstrejken är ”ett otroligt häftigt initiativ någonstans”80 men hänvisar till skolans 

tillsynsansvar som något som hindrar att strejken godtas som ett legitimt skäl att frånvara från 

undervisningen.81  

     Malmö stads grundskoledirektör Anders Malmquist förklarar att de påtalat för rektorer att 

”det är skollagen som sätter begränsningar för när elever får beviljad godkänd frånvaro.”82 

Malmquist menar vidare att ”Vi kan inte göra skillnad på en speciell fråga bara för att det är en 

fråga av vikt. Det finns inte en jurist som skulle tolka lagen så och göra undantag för en 

kommunal verksamhet.”83 Rektor för Gullmarsskolan Ann-Charlotte Mellgren Senemo 

                                                        
76 Mitt i Stockholm 26/9 2019, ”Upp till varje rektor om elever ska få ledigt för klimatstrejk” 
77 Aftonbladet 14/3, ”Skolverket om klimatstrejken: ’Det kan man göra på fritiden’” 
78 SVT Nyheter Örebro 26/9 2019, ”Besked från länets skolor: Klimatstrejk rapporteras som olovlig frånvaro”  
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid 
82 Dagens ETC 16/9 2019, ”Malmö säger nej – när elever över hela världen går ut i klimatstrejk” 
83 Ibid. 
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hänvisar på samma sätt till lagstiftningen som den starkaste motiveringen till varför strejken 

inte kan eller bör sanktioneras. Hon menar att  

Det finns en väldigt stark lagstiftning där elever i grundskolan är omfattade av 

skolplikt och den lagen måste vi respektera i ett demokratiskt samhälle och det är 

viktigt att alla följer de lagar som finns i ett demokratiskt samhälle.84  

Ovanstående argument som kopplar skolplikten, snarare än strejkerna, till det demokratiska 

samhället och dess rättigheter kan i viss mån inte anses överensstämma med de politiska 

värderingar och normer som den strejkande generationen står för, där civil olydnad i syfte att 

påverka demokratiska institutioner är accepterat. Vad som hänvisas till i ovanstående 

argumentationslinjer är att skolan har ett regelverk att utgå ifrån och att detta regelverk står över 

andra aktioner som rör sig utanför dessa regler. Detta talar för att ovanstående aktörer sållar sig 

till en klassisk konstitutionell syn på demokrati där aktioner, samtal och demokratiskt 

deltagande ska begränsas till de ramar som redan finns uppställda, det vill säga skolans, och då 

även de traditionella samhällets, ramverk. 

 

4. 2 Strejkerna går att använda i undervisningen  

I medierapporteringen syns också lärare, politiker och skolledning som ser klimataktionerna 

som något som istället för att resultera i ogiltig frånvaro, kan vara något som går att använda i 

undervisningssyfte. Läraren Khaled Zied ser klimataktionerna som ”ett skolexempel på hur 

man kan arbeta med samhällsfrågor i skolan, som ju också har i läroplanerna att barnen ska få 

lära sig demokrati.”85 Gotlands grundskolor var inför den globala strejken i mars positiva till 

protesterna. Grundeskolechefen förklarade att ”Detta ryms inom läroplanen. Vi ska ju jobba 

med demokratisk fostran, hållbarhet och lära eleverna ta ansvar för vår jord. Och det finns 

många frågor i detta som skolan kan ta upp inom samhällskunskapen. Strejkrätt till exempel.”86 

Grundskolechefen i Stockholm stad förklarar i samma artikel att  

Man kan även koppla fenomenet och händelsen till läroplanen om hållbar utveckling 

och klimatförändringar. Jag tror att många lärare redan planerar att göra så, men det 

är upp till den enskilda läraren att bestämma om och hur manifestationen kan 

involveras i utbildningen.87  

                                                        
84 Lysekilsposten 23/5, ”Strejk för klimatet kan ge ogiltig frånvaro”, s. 3. 
85 Filipstads tidning 19/3 2019, ”Sexor gjorde som Greta”, s. 6. 
86 Dagens Nyheter 13/3 2019, ”Skolelever får inte klimatstrejka i Stockholm” 
87 Ibid. 
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Även undervisningsråd Maria Olausson vid Skolverket anser att även om skollagen är tydlig 

och eleverna har skolplikt, så ”finns en möjlighet för skolorna att exempelvis välja att inkludera 

morgondagens klimatmanifestation i sin undervisning.”88 Hon förklarar i en annan artikel att 

skolverket inte ser något hinder ”mot det om en lärare inom ramen för undervisningen kan gå 

och se: vad är det här för någonting? Och dra lärdom och kanske använda sig av det initiativ 

och engagemang som finns.”89  Rektor för Albins folkhögskola i Landskrona för ett liknande 

resonemang och påpekar att ”ingen är naturligtvis tvingad att gå hit men vi tycker det är en 

nyttig del i utbildningen att vara engagerad i vad som händer i vår värld.”90 Vad som här 

framkommer är att det saknas tydliga riktlinjer för hur protesterna ska hanteras av de som verkar 

inom skolan. Då vissa aktörer inom skolverket tidigare var rent negativt inställda till att elever 

frånvarar från skolan så anser undervisningsrådet här att så länge det går att motivera som en 

del av undervisningen så är det accepterat att strejka. Både grundskolechef och lärare anser 

också här att protestaktioner likt skolstrejken ryms inom undervisningen och bör ses som en del 

av den demokratiska fostran som eleverna förväntas tillskansa sig under sin skolgång. 

 

4. 3 Klimatfrågan inom ramen för undervisningen 

Det finns även de som argumenterar för att engagemanget är positivt men att strejker inte är 

den rätta vägen framåt. I ett gemensamt svar till sydsvenskan gällande hur strejken kommer 

hanteras skriver fem rektorer på Lunds kommunala gymnasieskolor att  

Vi arbetar aktivt med klimatfrågan inom ramen för undervisningen och i 

verksamheten i stort. Med elevernas engagemang kan detta arbete bli ännu bättre. 

Vi är stolta över våra elevers engagemang och är alldeles säkra på att de kommer att 

fatta kloka beslut, inte minst när det gäller skolstrejk för klimatet.91  

Vad dessa kloka beslut består i framgår inte i skrivelsen men dessa kan från skolledningens håll 

tänkas vara att närvara i skolan istället för vid strejkerna. I svaret går även att läsa att rektorerna 

är ”fantastiskt glada över att vi har så många engagerade elever.”92 Gällande just 

strejkaktionerna svarar en rektor att hon ställer sig förstående till aktionerna, men ”om man 

                                                        
88 Sveriges Radio 14/3 2019, ”Klimatstrejkande elever kan få ogiltig frånvaro” 
89 Sveriges Radio P4 Malmöhus 15/3 2019, ”Skolverket: Inget hinder för skolstrejk inom ramen för 
undervisningen” 
90 Landskrona Direkt 15/3 2019, ”Skola uppmanade elever att strejka för klimatet” 
91 Sydsvenskan 12/3 2019, ”Klimatstrejken kan kosta ett indraget studiebidrag”, del 2, s. 1. 
92 Ibid. 
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strejkar från något får det konsekvenser – annars är det ingen strejk […] det är en del av lärandet 

att förstå att en aktivitet som innebär att man uteblir från skolan får konsekvenser.”93  

     Rektorn för Fischerströmska gymnasiet menar att ”det är en illa vald tidpunkt […] däremot 

uppmanar jag ungdomar att engagera sig i klimatfrågorna. Dygnet har ju fler timmar.”94 

Grundskolechefen i Stockholm Stad menar även han att ”vi ställer oss naturligtvis bakom 

miljöengagemanget. Men skoltid är skoltid.”95 I DN rapporteras om ett brev som skickades ut 

till föräldrar och vårdnadshavare i länet som förklarar att ”skolan istället ska ta diskussionen 

via våra demokratiska kanaler som mat- och elevråd för att se hur vi ytterligare kan belysa 

klimatfrågan i undervisningen och i vår dagliga arbetsmiljö.”96 Detta resonemang, att elever 

bör agera inom de demokratiska kanaler som redan existerar, pekar på att eleverna som strejkar 

i någon mån kan tänkas anse att de traditionella kanalerna som skolledningar och andra aktörer 

hänvisar till inte är tillräckliga för att uppmärksamma klimatfrågan. Enligt eleverna kan 

aktionerna kan ses som ett verktyg för att skapa opposition och uppmärksamma förbisedda 

frågor och på så sett utveckla demokratin.  Enligt detta synsätt ges protestaktionerna legitimitet, 

något som många verkande inom skolans sfär inte anser att protestaktionerna innehar. 

      I samma artikel får rektorn vid Karlbergs skola frågan om man har funderat på att innefatta 

demonstrationerna i undervisningen och svarar ”Nej, den tanken har vi inte haft, vi har sagt att 

vi ska uppmärksamma klimatfrågorna i undervisningen på andra sätt. Vill man gå på 

demonstrationen […] får man göra det efter skolans slut.”97 Skolverkets generaldirektör säger i 

ett uttalande till Aftonbladet att ”det är inte särskilt svårt. Vi har skolplikt och med det menas 

att eleverna ska vara i skolan […] Det är bra att eleverna engagerar sig i viktiga frågor men det 

kan man göra på sin fritid när man inte har läxor att göra.”98 Det verkar alltså inom Skolverket 

finnas delade meningar om hur klimatprotesterna ska hanteras, där undervisningsrådet tidigare 

var positivt inställd till att använda aktionerna i undervisningen, syns nu generaldirektören inta 

en annan hållning. Något som vidare belyser att riktlinjerna gällande hur skolor och 

skolledningar ska agera är diffusa.  

      Det finns också de som framstår som mindre förstående till elevernas engagemang. Rektor 

på Rålambshovsskolan menar att ”det är solklart. Vi har skolplikt i det här landet. Jag räknar 

med att alla elever är här i skolan imorgon […] jag beviljar eleverna ledigt för begravningar 

                                                        
93 Sydsvenskan 12/3 2019, ”Klimatstrejken kan kosta ett indraget studiebidrag”, del 2, s. 1. 
94 Sveriges Radio P4 Blekinge 14/3 2019, ”Klimatstrejk välkomnas inte av rektorer” 
95 Sveriges Radio 14/3 2019, ”Klimatstrejkande elever kan få ogiltig frånvaro” 
96 Dagens Nyheter 13/3 2019, ”Skolelever får inte klimatstrejka i Stockholm” 
97 Ibid. 
98 Aftonbladet 14/3 2019, ”Skolverket om klimatstrejken: ’det kan man göra på fritiden’” 
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och annat.”99 Rektor för Gullmarsskolan i Lysekil menar att det finns andra vägar att gå för att 

påverka och menar att frånvaro för protesterna hade kunnat ges ”om skolan hade anordnat 

någon aktivitet […] som ett undervisningsinslag […] hade det varit delvis en annan sak, men 

så är inte fallet.”100 Det framstår här som att det är helt och hållet upp till lärarna själva att 

bestämma om de anser att protesterna kan ingå i undervisningen och om lärarna lyckas motivera 

detta på rätt sätt. Det verkar här vila på en subjektiv bedömning utifrån lärarnas personliga 

preferenser, något som i det undersökta materialet inte i någon större utsträckning klargörs. 

 

4. 4 De strejkandes elevernas perspektiv 

Bland de argument som syns från de strejkande ungdomarnas sida så anser många att både 

skolan och politiker inte tar klimatkrisen på tillräckligt stort allvar, samtidigt verkar inte de 

konsekvenser som drabbar eleverna vid frånvaro från skolan vara något som avskräcker dem. I 

samband med den globala strejken i mars säger en strejkande ungdom i ett inlägg i Falu kuriren 

att ”vi vill visa att politikernas försök att rädda vårt klimat inte går tillräckligt bra […] det känns 

som att politikerna inte tar det på så stort allvar.”101  Gällande grundeskoledirektören i Malmös 

agerande i frågan där hot om indraget CSN och liknande förmedlades så kommenterar en av de 

protesterande att  

det handlar om ett nödläge och Malmö borde kunna ställa sig bakom en global strejk. 

Han borde åtminstone kunna uppmuntra eleverna, även om de inte får godkänd 

frånvaro [---] Varför ska barnen studera för framtiden när det inte finns någon 

framtid om klimatkrisen inte stoppas. Det är som att det inte gått in i deras 

medvetande hur allvarlig krisen är.102 

Här syns en tydlig skiljelinje mellan verksamma inom skolan och elever, eller så är det 

framförallt något som skiljer olika generationer åt, där elever motiverar sina aktioner med att 

det är ett ”nödläge”. Något som i det undersökta materialet inte en enda gång nämns av de som 

är verksamma inom de institutioner som har en relation till skolan. Arrangören och 

gymnasieeleven Isabelle Axelsson menar att 

rektorerna och skolchefernas inställning inte är det viktiga […] det är självklart lite 

sorgligt men det här är ju ändå en strejk […] det är klart att vi vill ha stöd från 

                                                        
99 Mitt i Stockholm 15/3 2019, ”Innerstans rektorer: strejka inte på skoltid” 
100 Lysekilsposten 23/5 2019, ”Strejk för klimatet kan ge ogiltig frånvaro”, s. 3. 
101 Falu kuriren 16/3 2019, ”Elevernas skolstrejk får blandad respons”, 
102 Dagens ETC 16/9 2019, ”Malmö säger nej – när elever över hela världen går ut i klimatstrejk” 
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skolorna och andra vuxna, men självklart kan vi inte begära det, det här är ju ändå 

som en revolt mot dagens system.103  

Hon utvecklar i en artikel i DN sitt resonemang och menar att ”om vi beviljas ledighet är det 

ingen strejk. Hade vi fått ledigt så hade det ju varit sanktionerat.”104 I september påpekar en 

strejkande elev i Örebro att politikernas ovilja att göra drastiska förändringar motiverar 

frånvaron från skolan, denne menar att ”alla politiker lyssnar inte till dem som är utbildade och 

forskar kring klimatförändringar […] då kan de inte säga att vi ska utbilda oss – de som ändå 

inte lyssnar på de som är utbildade.”105  

     Vid den globala klimatstrejken i mars motiverar en annan strejkande elev sin frånvaro på 

liknande sätt när denne frågar sig ”varför ska vi egentligen gå i skolan om det inte finns någon 

planet kvar senare. Vad gör sex timmars frånvaro från skolan om vi kan göra något för att jorden 

ska bli bättre.”106 Denne menar också att ungdomarnas frånvaro ”gör att många vuxna börjar 

fundera på om det verkligen är viktigt med klimatet.”107 I en artikel från Falköpings tidning i 

samband med den globala strejken i mars motiverar en elev sin frånvaro från skolan med att 

fråga ”varför ska vi gå i skolan när det ändå inte finns någon framtid för oss barn? Det är 

budskapet [–––] Det är ett sätt att visa vad som är viktigt. Vi gör det här för alla. Man behöver 

förstå allvaret.”108 En annan elev menar att kärnan i budskapet är att vuxenvärlden behöver 

skakas om och förstå allvaret. En tredje elev menar att ”vi människor måste egentligen skärpa 

oss och bidra”109, en annan påpekar att ”vi lär oss helt onödiga saker i skola om inte jorden ska 

finnas.”110 På frågan om skolk är det bästa sättet att manifestera mot klimatet svarar en annan 

ungdom ”absolut inte, men vi behöver ett wake up call. Vi behöver våga något för att väcka 

andra […] Jag önskar att det skulle vara mindre fokus på om det är rätt eller inte att skolka en 

sådan här dag.”111 Skolchefen i kommunen svarar att det är bra med fokus på klimatfrågan men 

”är man hemma från skolan utan att ha fått ledigt eller är sjuk är det otillåten frånvaro. Jag 

hoppas att barn och ungdomar istället ska kunna jobba med klimatfrågor under lektionstid.”112  

                                                        
103 Tranås Tidning 15/3 2019, ”Greta-effekt i hela världen under fredagen”, s. 11. 
104 Dagens Nyheter 23/5 2019, ”Stockholmselever får inte ledigt för klimatstrejk” 
105 SVT Nyheter Örebro 26/9 2019, ”Besked från länets skolor: Klimatstrejk rapporteras som olovlig frånvaro” 
106 Sveriges Radio 14/3 2019, ”Klimatstrejkande elever kan få ogiltig frånvaro” 
107 Ibid. 
108 Falköpings Tidning 18/3 2019, ”Gretas miljökamp sprider sig”, s. 4. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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     Vad som framkommer gällande ungdomarnas argument är att det framstår som att 

protesternas konsekvenser är något som ungdomarna tar med ro. Protesterna i fråga verkar 

samtidigt också vara en kanal som de anser nödvändig att använda sig av för att föra fram sina 

åsikter då övriga kanaler, dels de som ryms inom skolans värld som rektorer och andra inom 

skolväsendet hänvisar till och dels de som finns i samhället, ur ungdomarnas synvinkel inte 

anses tillräckliga för att föra upp frågan gällande klimatet på agendan. Detta kan anses stämma 

överens med det demokratiteoretiska ramverk som ur ett deliberativt perspektiv hävdar att 

oortodoxa kanaler som civil olydnad är något som kan användas som ett verktyg för att föra 

fram vad man anser är förbisedda frågor till den politiska agendan. 

 

4. 5 Andra inlägg och åsikter 

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap presenterar i ett långt inlägg i nättidningen 

Skola och samhälle en rad argument som menar att klimatstrejkerna är ett bevis på hur väl de 

unga uppfyller skolans krav gällande formandet av demokratiska medborgare. Ideland menar 

att man i skolans läroplan kan  

konstatera att eleverna ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 

och globala miljöfrågor […] vidare ska de kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang i syfte att arbeta för internationell solidaritet. Ansvariga 

politiker, myndigheter, lärare, rektorer borde vara stolta över hur väl den svenska 

skolan lyckats med detta uppdrag. Fridays for future […] framstår i sammanhanget 

som klockrena bevis på att skolan gör vad den lovat.113 

Vidare riktar Ideland kritik mot de som är kritiska till skolstrejkerna. Hon ställer sig frågande 

till hur ”skolplikten blev den stora ’snackisen’ bland politiker och andra vuxna i maktpositioner 

[---] Varför i hela friden spelar makthavarna just det kortet istället för att ta barns och ungas 

[…] oro på allvar?”114  Ideland konstaterar också ”att ägna sig i åt strejk, civil olydnad och andra 

aktiviteter som genom historiens gång har visat sig avgörande för samhällelig förändring är 

inget som skolan vill lära ut. Det är hoppfullt att barn och unga utövar detta trots vad de lärt sig 

i skolan.”115  

                                                        
113 Skola och samhälle 4/4 2019, ”Malin Ideland: Statsministern, generaldirektören och den stora skolstrejken” 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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     Skolforskare Per Kornhall menar att ”vad eleverna får lära sig om klimatet blir väldigt 

godtyckligt.”116 Kornhall menar vidare att det är kursplanernas och läroplanernas otydlighet 

som skapat olika läger i frågan, något som lett till att det inte finns några garantier gällande i 

vilken utsträckning elever får lära sig om klimatet och att ”eftersom det inte finns någon tydlig 

styrning kan det variera väldigt från skola till skola eller klass till klass […] det är synd, 

eftersom det är en sådan viktig kunskap att ha med sig.”117 Kornhall problematiserar här alltså 

inte kring klimatstrejkerna i sig utan om den mer omfattande undervisningen om klimatfrågan, 

något som kan ses som ett bakomliggande problem gällande hur skolstrejkerna tas emot från 

skolans håll.      

     I en artikel i samband med den globala skolstrejken i september presenteras åsikter från flera 

olika läger. Lärarvikarie Benjamin Wagner förklarar sin medverkan på följande sätt, ”Jag blir 

väldigt arg. Och vad gör man när man blir riktigt förbannad? Man blir bara trotsig och skiter i 

att alla långsiktiga och förnuftiga lösningar när det är så uppenbart att politikerna bara 

hycklar.”118 Han förklarar vidare att han är förvånad över ”att det kommit fram ansvariga 

ministrar och säger att det är jättebra det vi håller på med. Fast det är de som är ansvariga för 

det som vi är emot.”119 Han menar också att det faktum att många politiker visat intresse för 

aktionen framstår som ”skenheligt” och att de istället borde agera.120 Strejkaktionen förklaras 

vidare grunda sig i ”den totala uppgivenheten inför politikens oförmåga att ta klimathotet på 

allvar.”121 Argumentationen visar på att strejkaktionen kan motiveras som ett demokratiskt 

medel genom vilket man söker uppmärksamma en fråga som förbisetts av det politiska 

etablissemanget, något som stämmer överens med tanken att civil olydnad kan användas som 

ett demokratiskt verktyg. I artikeln syns också kritik från det politiska etablissemangets håll. I 

artikeln nämns att borgerliga politiker, icke namngivna, har pekat på skolplikten som något som 

”eleverna borde hörsamma istället för protesterna.”122 Även forskaren och universitetsläraren 

Katarina Båth syns i artikeln då denne också valt att protestera utanför riksdagen. Hennes 

motivering grundar sig i att ”politikernas förslag är för tandlösa […] de säger att vi ska göra 

förändringar och att vi ska bli fossilfria. Men sen i praktiken så blir det ’business as usual.’”123 

                                                        
116 ETC Göteborg 20/8 2019, ”Undervisning om klimatet har stora brister”, s. 10–11. 
117 Ibid. 
118 Dagens ETC 25/8 2018, ”Fler stödjer Gretas strejk för klimatet”, s. 6–7. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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Båths förhoppningar sätts till att en gräsrotsaktion äger rum där ”vi bestämmer tillsammans att 

nu ställer vi om. Nu gör vi det ihop. Jag hoppas det kan komma nu.”124   

 

6. Diskussion  

Vad som framförallt går att säga om det analyserade materialet är att åsikterna i frågan i många 

fall är splittrade. Dels vad gäller mellan de olika aktörerna i fråga, men också inbördes där t.ex. 

representanter för Skolverket inte är eniga om vilka riktlinjer som ska följas gällande frågan. 

Gällande synen på protesterna så verkar det som att representanter för skolan i många fall vill 

att regelverket ska följas och att aktioner som motsätter sig detta inte bör uppmuntras, men om 

aktionerna i fråga sanktioneras från lärarens håll genom att göra det till en del av 

undervisningen, så ser åsikterna annorlunda ut. Det faller alltså i många fall på i vilken mån 

lärare i fråga anser att protesterna kan vara en del av undervisningen. Många verkar på ett 

personligt plan stå bakom protestaktionerna och anser att klimatengagemanget är något i 

grunden positivt, men att det ska gå ut över skoltid är inte något eftersträvansvärt. Detta tyder 

på att förhållandet till regelverket kanske är det som är avgörande i frågan, snarare än att det är 

den oortodoxa formen av demokratiskt deltagande som protesterna innebär som är det som 

avgör hur man ställer sig till frågan. Detta kan dock samtidigt säga något om synen på 

demokratiskt deltagande även om det inte nämns explicit. Att många verkande inom skolans 

institutioner hänvisar till regelverket som det som främst inte rättfärdigar aktionerna kan härröra 

från att synen på demokratiskt deltagande inom detta läger är att de påverkansmöjligheter som 

finns är de som existerar inom det redan etablerade systemet och att eleverna bör vara i skolan 

och lära sig verka inom detta system. Andra menar att man kan, och bör, motivera det som en 

del av undervisningen samt att det är ett viktigt initiativ som hör samman med skolans 

värdegrund och läroplan.  

      Gällande elevernas engagemang är det tydligt att frågan om klimatet är viktigare än 

skolplikt och skolgång. De anser i mångt och mycket att frågan är förbisedd av makthavare, 

eller att tillräckligt mycket inte görs i dagsläget, vilket leder till att protestaktionerna ur deras 

synvinkel är en nödvändighet för att i föra upp frågan på den politiska agendan. Strejkande 

elever och andra inblandade använder protestaktionerna som ett demokratiskt verktyg i 

påverkanssyfte. Den globala klimatrörelsen som består av mer än enbart strejkande skolelever 

är ett nytt fenomen med stor omfattning på en global koordinerad nivå, något eventuellt gör 
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protesterna till en svår sak för skolor att hantera, då det inte är någon lokal småskalig protest 

gällande någon lokalt eller nationell fråga, utan en av vår tids största utmaningar.  

      För framtida forskning inom ämnet så hade studier gällande hur lärare faktiskt arbetar med 

klimatfrågan och hur de själva upplever situationen varit intressant. Framförallt då frågan är 

viktig för många unga, och även då riktlinjerna från de olika institutionerna inte är glasklara 

och många menar att det är helt och hållet upp till lärarna själva om de vill inkludera protesterna 

i undervisningen. Då frågan är av så pass stor vikt som den faktiskt är så är det anmärkningsvärt 

att de statliga institutionerna, med en regering som förespråkar grön politik i spetsen, inte har 

en tydligare bild av vad som bör göras inom utbildningen. Det framstår som att när det kommer 

till vad som bör göras åt klimatkrisen och vilka påverkansmöjligheter som finns till viss del är 

en generationsfråga. Även om frågan i skolans värld inte verkar vara lika polariserad mellan 

olika åldersgrupper som i resten av samhället, och de flesta inom skolans värld ändå i någon 

mån är för att engagemanget är viktigt, så är det tydligt att elever som protesterar ser 

klimatfrågan och dess akuta natur som något som bör ligga högst upp på den politiska agendan 

i högre utsträckning än många av de som arbetar inom skolan och de statliga institutionerna 

som kopplas till skolan. 
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