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Abstract 
Contributing to the discussion of different groups’ attitudes towards protest movements, this 

essay aims to examine and describe Swedish teachers’ attitudes towards students’ participation 

in protest movements during the school day. The topic is relevant since teachers can play a 

significant role in the political socialisation of the citizens, decision makers and legislators of 

tomorrow. It is nevertheless a neglected topic; little research has been done on teachers’ 

attitudes towards protest movements, and even less so on teachers’ attitudes towards students 

leaving the classroom in order to participate in them. Attitudes towards student participation in 

the protest movement Fridays for Future are examined and the selection of respondents is based 

on the least-likely logic; the respondents are teachers that are certified to teach the subject civics 

in the non-compulsory Swedish school form gymnasium (upper secondary school). The method 

used to collect data is semi-structured interviews and the framework of analysis is built on 

models developed in the research fields of didactics and political science. The results show a 

variety of attitudes among teachers, defined as how teachers value student participation in 

protest movements during the school day and to what extent teachers accept student 

participation in protest movements during the school day. No firm conclusions can be drawn 

from this study, but the results show that all of the respondents value and accept student 

participation in the protests organised by Fridays for Future during the school day to some 

extent, but that none of the respondents has an attitude towards the phenomenon that is 

undividedly positive. 

 

 

Keywords: civic education, political socialisation, teachers, street level bureaucrats, protest 

movements, activism, Fridays for Future. 
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1. Inledning 
1.1. Fridays for Future och den svenska skolan  
Den 20:e augusti 2018 satte sig Greta Thunberg utanför riksdagshuset i Stockholm i protest mot 

”samhällets ovilja att se klimatkrisen för vad den är, en kris”.1 Detta var startskottet för rörelsen 

Fridays for Future (FFF), som sedan dess växt sig till en rörelse som för närvarande finns i över 

100 länder.2 Rörelsen, som lockar till sig elever och studenter, strejkar varje fredag för att 

politikerna ska hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, följa det som kommits 

överens om i Parisavtalet och lyssna på vetenskapen.3 I mars 2019 anordnade FFF en global 

klimatstrejk som enligt uppgifter samlade 1,8 miljoner deltagare världen över och den 27:e 

september anordnades en global klimatstrejk där även vuxna bjöds in att delta.4  

 FFF-demonstrationerna är dagsaktuella exempel på när elever lämnar skolan för 

att delta i proteströrelser, men de är inte de första – ett annat är när elever fick ledigt eller 

skolkade för att ta del i demonstrationer mot Irak-kriget 2003.5 Dessa fall är exempel på när 

grundskole- och gymnasieelever ger sig ut på gatorna för att protestera, men även 

universitetsstudenter har historiskt sett varit frekventa initiativtagare till och deltagare i 

massprotester – ett exempel är Majrevolutionen i Frankrike 1968, ett annat är protesterna på 

Himmelska fridens torg i Kina 1989.6 

 FFF har aktualiserat en debatt angående rimligheten i att bevilja ledighet för 

deltagande i klimatstrejker, men den har främst rört grundskolan. Av dagspressen att döma, 

finns en variation i hur lärare och skolor hanterat klimatmanifestationer under skoltid; på en 

grundskola i Malmö demonstrerade elever och lärare med skolledningens tillåtelse den 15:e 

mars och en grundskolerektor menade att man skulle kunna se klimatstrejkerna ”som en form 

av studiebesök”.7 Inför strejken i september gick Malmös grundskoledirektör däremot ut och 

uppmanade rektorer att inte bevilja eleverna ledighet för att klimatstrejka, men att detta 

                                                
1 Fridays for Future. Om oss. https://fridaysforfuture.se/om-oss/ (hämtad 2019-11-08). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Bergman, Tommy. Ny strejk för klimatet i Stockholm idag. SVT Nyheter. 2019-05-24. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ny-strejk-for-klimatet-i-stockholm (hämtad 2019-11-10).; Westin, 
Adam. Rekordstor klimatmarsch i Stockholm. Aftonbladet. 2019-09-27. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/LALwBV/rekordstor-klimatmarsch-i-stockholm (hämtad 2019-11-10). 
5 Oscarius, Anna & Billger, Ola. Hela världen demonstrerade. Svenska Dagbladet. 2003-03-21. 
https://www.svd.se/hela-varlden-demonstrerade (hämtad 2019-12-03). 
6 Bahr-Evola, Amanda. May Revolution, France. Encyclopedia of Activism and Social Justice, Anderson, Gary 
L. & Herr, Kathryn G (red.). Sage Publications, Thousand Oaks, Calif., 2007. 
DOI: http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.4135/9781412956215.n540.; Secor, James L.. Tiananmen Square. 
Encyclopedia of Activism and Social Justice, Anderson, Gary L. & Herr, Kathryn G (red.). Sage Publications, 
Thousand Oaks, Calif., 2007. DOI: http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.4135/9781412956215.n861. 
7 Fjellman, Elin. Elever får inte ledigt för att klimatstrejka. Sydsvenskan. 2019-09-18, s.B3. 
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ställningstagande inte gäller ”grundskolors val att göra klimatstrejken till en del av 

undervisningen”.8 Därutöver finns fall av lärare som försökt påverka sitt fackförbund att utlysa 

strejk i samband med den globala strejken den 27:e september, med motiveringen att det är 

deras skyldighet att visa ungdomarna ”stöd i kampen för klimatet” om ungdomarna vill ha det.9 

Fackförbundet valde att inte uppmana medlemmarna till strejk, med motiveringen ”att kunskap 

är centralt i klimatarbetet”.10 Fackförbundets ordförande, som levererade denna utsaga, har 

arbetat som grundskollärare innan hon valdes till ordförande.11 En mängd inställningar till 

elevers deltagande i klimatstrejker ryms alltså bland skolledare, rektorer och lärare och de 

varierar från en tillåtande inställning till fenomenet där elever tillåts delta i klimatstrejker, till 

att se elevers deltagande i klimatstrejker som en möjlig del av undervisningen, till att se elevers 

frånvaro till följd av deltagandet som ett problem för framtida klimatarbete. 

 Lärare är inte de som primärt beslutar om huruvida elever beviljas ledighet eller 

inte. Enligt Gymnasieförordningen 2010:2039 kan rektorn bevilja ledighet från undervisningen 

på gymnasiet.12 Eftersom lärare exempelvis kan inkludera deltagandet i klimatmanifestationer 

i undervisningen som ovan nämnts eller på andra sätt uppmuntra elever till deltagande, är deras 

inställningar intressanta ur didaktiska samt statsvetenskapliga perspektiv.  

 Kan klimatstrejker beskrivas som en typ av aktivt deltagande i samhällslivet – 

någonting som uppmuntras i ämnesövergripande styrdokument?13 Har denna typ av aktion, 

enligt lärare, potential att utveckla elevers demokratiska kompetenser? Kan deltagande i 

klimatstrejker inkluderas i undervisningen inom ramen för ämnesplanen, om ja, hur och varför? 

Lärares inställningar till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid är inte ett mått på hur 

viktig de tycker att uppmuntran till ett aktivt samhällsmedborgarskap är, men det kan säga 

någonting om vilka metoder de bedömer vara effektiva att använda för att förmedla kunskap 

och värderingar och hur de förhåller sig till potentiella konflikter mellan styrdokument och 

elevinflytande. 

 

                                                
8 Ibid. 
9 Westerberg, Olof & Renmark, Patrik. Lärare ryter till: Strejk kräver mod. Sydsvenskan. 2019-09-26, s.B1. 
10 Ibid. 
11 Lärarförbundet. 2018. Om Johanna Jaara Åstrand. https://www.lararforbundet.se/artiklar/om-johanna-jaara-
astrand (hämtad 2019-11-19). 
12 SFS 2010:2039. Gymnasieförordning, 12 kap., 2§. 
13 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (hämtad 2019-12-19). 
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1.2. Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inställning lärare inom det svenska skolväsendet har 

till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid. Den huvudsakliga frågeställningen lyder: 

vilken inställning har lärare i samhällskunskap med behörighet att undervisa på gymnasienivå 

till elevers deltagande i proteströrelsen Fridays for Future under skoltid?  

 Att besvara frågan är relevant eftersom klimatstrejker är ett utbrett fenomen och 

det tycks finnas olika inställningar till det bland lärare – en grupp som kan bidra till den politiska 

socialiseringen av morgondagens medborgare, beslutsfattare och lagstiftare. Dessutom saknas 

forskning rörande lärares inställning till proteströrelser, även om forskare tidigare undersökt 

medborgares inställning till protester mer generellt.14 Undersökningens inomvetenskapliga 

relevans motiveras utifrån att den använder didaktiska teorier angående undervisningens 

utformning och tidigare statsvetenskaplig forskning rörande lärares roll som närbyråkrater för 

att konstruera det analytiska ramverket.  

 

1.3. Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande: kapitel 2 berör bakgrund angående FFF som rörelse. 

Därefter följer kapitel 3 som redogör för relevant tidigare forskning samt för skolans 

demokratiuppdrag och samhällskunskapsämnets syfte. Kapitel 4 beskriver undersökningens 

design och kapitel 5 redovisar undersökningens resultat och analyserar dessa. Därefter följer 

kapitel 6 med diskussion och slutsatser.  

                                                
14 Se t.ex. Cristancho, Camilo, Uba, Katrin & Zamponi, Lorenzo. Discarding protests? Relating crisis experience 
to approval of protests among activists and bystanders. Acta Politica. Vol. 54, nr.3, 2019: 430-457. DOI: 
10.1057/s41269-017-0061-1.; Crozat, Matthew. Are the Times a-Changin’? Assessing the Acceptance of Protest 
in Western Democracies. I: The Social Movement Society: Contentious Politics for the New Century, S. Meyer, 
David & Tarrow, Sidney (red.), 59–81. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1998. 
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2. Bakgrund till Fridays for Future 
Enligt författarna till rapporten Protest for a Future, som undersökte deltagarna i FFF-

demonstrationerna den 15:e mars 2019, är den nya vågen av klimatprotester anordnade av FFF 

unik i en rad avseenden, både gällande exempelvis taktiker rörelsen använder och vilka som 

deltar.15 Författarna argumenterar att det mediala intresset för rörelsen är stort och att ”[n]ever 

before have so many young people taken to the streets to demand climate action through the 

symbolically forceful disobedience of a school strike”.16  

 Forskarna delade ut enkäter till och intervjuade en del av deltagarna i 13 städer i 

nio europeiska länder och resultaten visar att deltagarna i demonstrationerna dels generellt var 

unga – åldersgruppen 14-19 stod i genomsnitt för 45% av protesternas deltagare –, dels att 

kvinnor och flickor i genomsnitt var överrepresenterade bland deltagarna samt att 71,3% av de 

deltagande skolungdomarna hade minst en förälder med universitetsexamen.17 Protestens 

upplägg i alla undersökta städer var ”a school strike and a demonstration in the main streets and 

squares of every city” och i de undersökta svenska städerna, Stockholm och Malmö, uppskattas 

antalet deltagare i protesten den 15:e mars vara 3000-5000 respektive 600-650.18 

 Delen i rapporten som berör Sverige av de Moor et. al. visar att 54% av deltagarna 

i skolstrejken i Stockholm den 15:e mars var skolungdomar, medan samma grupp i Malmö 

utgjorde cirka 20% av deltagarna.19 Över en tredjedel av de tillfrågade som deltog i FFF-

demonstrationerna i Stockholm och Malmö den 15:e mars hade aldrig deltagit i en 

demonstration innan.20 

 Med hänsyn till FFF:s skolinriktade taktik, stora uppslutning och deltagarnas 

demografiska egenskaper bedöms lärares inställning till elevers deltagande i rörelsen vara 

relevant att undersöka.  

                                                
15 Wahlström, Mattias, Sommer, Moritz, Kocyba, Piotr, De Vydt, Michiel, de Moor, Joost, Davies, Stephen, et. 
al.. Fridays For Future: a new generation of climate activism Introduction to country reports. 2019. I: Protest for 
a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 
March, 2019 in 13 European cities. Wahlström, Mattias, Kocyba, Piotr, De Vydt, Michiel and de Moor, Joost 
(red.), 6-18. 2019. 
http://eprints.keele.ac.uk/6571/7/20190709_Protest%20for%20a%20future_GCS%20Descriptive%20Report.pdf 
(hämtad 2019-11-21), s.6. 
16 Ibid. 
17 Ibid., ss.6-7, 10. 
18 Ibid., s.8. 
19 de Moor, Joost, Uba, Katrin, Wahlström, Mattias, Wennerhag, Magnus, Emilsson, Kajsa & Johansson, Håkan. 
Sweden. 2019. I: Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For 
Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities. Wahlström, Mattias, Kocyba, Piotr De Vydt, 
Michiel och de Moor, Joost (red.), 19-31. 
http://eprints.keele.ac.uk/6571/7/20190709_Protest%20for%20a%20future_GCS%20Descriptive%20Report.pdf 
(hämtad 2019-11-21), s.20. 
20 Ibid., s.21. 
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3. Tidigare forskning och teori 

3.1. Politisk socialisering och tillgång till resurser 
I en artikel baserad på en studie genomförd av International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement slår Torney-Purta fast att genom att lära ut medborgerliga kunskaper, 

främja ett öppet klassrumsklimat och betona vikten av att rösta i allmänna val, kan skolor 

förbereda elever för engagemang i civilsamhället.21 I studien analyseras data om ungdomar från 

28 länder, däribland Sverige.22  

 Amnå och Zetterberg undersökte vilka faktorer som påverkar ungas förväntningar 

angående framtida politiskt deltagande, definierat som att rösta, representera och att delta i 

legala såväl som illegala protester.23 De fann att upplevda resurser och motivering, upplevelser 

av skolan och det politiska systemet samt ungdomens sociala nätverk är faktorer som påverkar 

ungdomars intentioner att delta i det politiska livet.24 Rapporterad politisk aktivitet bland äldre 

tonåringar och unga vuxna undersöktes också och baserat på analys av denna data fastslår 

forskarna att det finns ett positivt samband mellan politisk diskussion och i vilken utsträckning 

respondenterna röstar och deltar i protester.25 Forskarna argumenterar att de sena ungdomsåren 

tycks vara formativa ”for the development of political values and beliefs”.26 

 Brady, Verba & Lehman Schlozman har utvecklat en resursmodell för politiskt 

deltagande.27 Genom att telefonintervjua över 15,000 amerikaner, och sedan intervjua 2517 av 

dessa personligen, fann de att resurserna tid, pengar och medborgerliga färdigheter påverkar 

medborgares politiska deltagande och att dessa resurser är ojämnt fördelade mellan olika socio-

ekonomiska grupper; de argumenterar att socio-ekonomiskt starka grupper generellt har större 

sannolikhet att ha förvärvat medborgerliga färdigheter.28 Medborgerliga färdigheter förvärvade 

innan vuxen ålder inkluderar språkförmåga, elevrådsengagemang och uppnådd utbildning.29 

Forskarna undersökte resursers påverkan på aktiviteterna att rösta, att ge pengar och att delta i 

                                                
21 Torney-Purta, Judith. The School's Role in Developing Civic Engagement: A Study of Adolescents in Twenty-
Eight Countries. Applied Developmental Science. Vol. 6, nr.4, 2002: 203-212. DOI: 
10.1207/S1532480XADS0604_7, s.210. 
22 Ibid., s.205. 
23 Amnå, Erik & Zetterberg, Pär. A Political Science Perspective on Socialization Research. I: Handbook of 
research on civic engagement in youth, Sherrod, Lonnie R., Torney-Purta, Judith & Flanagan, Constance A. 
(red.), 43-65. Wiley, Hoboken, N.J., 2010, ss.44-45. 
24 Ibid., s.54. 
25 Ibid., s.58. 
26 Ibid., s.59. 
27 Brady, Henry E., Verba, Sidney & Lehman Schlozman, Kay. Beyond Ses: A Resource Model of Political 
Participation. The American Political Science Review, vol. 89, nr.2, 1995: 271-294. DOI: 10.2307/2082425. 
28 Ibid., ss.272-275. 
29 Ibid., s.276. 
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aktiviteter som kräver en investering av tid och för den sistnämnda fann de att politiskt intresse 

och medborgerliga färdigheter är viktiga förklaringsfaktorer till människors deltagande.30 De 

menar att skolprestation ”only has a weak impact, but this is because so much of its impact is 

funneled through adult civic skills and political interest”.31 

 Skolprestation tycks påverka politiskt engagemang, men vad påverkar val av 

utbildning? Broady & Börjesson fastslår, i en artikel om social rekrytering till gymnasieskolan, 

att det naturvetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning har högst social 

rekrytering, medan samhällsprogrammet rekryterar ur alla samhällsklasser, med en störst andel 

elever ur medelklassen.32 Därutöver finns skillnader mellan de ”yrkesförberedande” 

programmen, där medieprogrammet och estetiska programmet, som har en social rekrytering 

som liknade samhällsprogrammet, ingick.33 Omvårdnadsprogrammet, barn- och 

fritidsprogrammet, byggprogrammet och fordonsprogrammet kännetecknas av lägre social 

rekrytering.34 I den sociala kartan författarna presenterar mäts elevers tillgångar i exempelvis 

elevens grundskolebetyg, föräldrarnas utbildningsnivå och föräldrarnas inkomst.35 Kartan är 

över tio år gammal, men det finns inga goda grunder att anta att skillnader i social rekrytering 

mellan olika gymnasieprogram har försvunnit sedan kartan gjordes. 

 Sammanfattningsvis konstateras att 1) skolundervisningen tycks spela roll för 

ungdomars framtida politiska engagemang, 2) de sena ungdomsåren är formativa för 

ungdomars senare politiska intresse, 3) det finns socio-ekonomiska skillnader i tillgångar till 

resurser som krävs för politiskt engagemang, 4) medborgliga färdigheter är en avgörande resurs 

för att delta i politiska aktiviteter som kräver en investering av tid och 5) det finns skillnader i 

den sociala rekryteringen till olika gymnasieprogram i Sverige.   

 

3.2. Undervisningens innehåll och den didaktiska triangeln 
Enligt Skollagen ska utbildningen ”utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna […]”.36 I första kapitlet av läroplanen 

för gymnasieskolan fastställs därutöver att det inte är  

                                                
30 Ibid., s.282-283. 
31 Ibid., s.283. 
32 Broady, Donald & Börjesson, Mikael. En social karta över gymnasieskolan. I: Individ - samhälle - lärande. 
Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning, Ulf P. Lundgren (red.), 24-35. Vetenskapsrådets rapportserie 
2008:2. http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-080520-social-karta-gymnasieskolan.pdf 
(hämtad 2019-12-13), ss.5-6. 
33 Ibid., s.5. 
34 Ibid., s.1. 
35 Ibid. 
36 SFS 2010:800. Skollagen. 1 kap, 5§. 
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tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen 
ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.37 

 

 I propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet återfinns en skrivelse 

om att utbildningen ”ska förmedla till barnen och eleverna vårt samhälles gemensamma 

värderingar så som demokrati och mänskliga rättigheter och stimulera barnen och eleverna att 

förverkliga värderingarna”. 38 För att eleverna ska kunna förverkliga värderingar bör de förvärva 

kompetensen att göra så. Angående vad demokratisk kompetens innebär, finns i stödmaterialet 

Förskolans och skolans värdegrund, utgivet av Skolverket, att läsa:  

  
Att kunna påverka sina livsvillkor och aktivt delta i samhällslivet utifrån grundläggande demokratiska 
värderingar kräver demokratisk kompetens […] Demokratisk kompetens utvecklas i möten med andra, 
genom samtal och relationer. 39 

 

 Samhällskunskapsämnet är mångfacetterat, men syftar delvis till att förmedla 

kunskap ”om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva 

rättigheterna, samhällsfrågor”, ”om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och 

miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer” 

till eleverna.40 Eleverna ska även lära sig analysera samhällsfrågor och tolka information.41  

 Genom demokratiuppdraget och samhällskunskapsämnet förväntas lärare inom 

den svenska skolan förmedla demokratiska värderingar till eleverna, samt lära dem om 

demokrati, människors rättigheter och påverkansmöjligheter. Samhällskunskapsämnets syfte 

och demokratiuppdraget överlappar till viss del varandra, men distinktionen tycks ligga i att 

samhällskunskapsämnet ska ge eleverna teoretisk kunskap om de olika begreppen, medan 

skolan genom demokratiuppdraget väntas förmedla värderingarna. 

 Ekendahl, Nohagen och Sandahl beskriver i Undervisa i samhällskunskap den 

didaktiska triangeln och argumenterar att den illustrerar ett möte mellan lärare, elev och ämne.42 

                                                
37 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan.  
38 Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s.223. 
39 Skolverket. 2013. Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=2579 (hämtad 2019-10-22), s.64. 
40 Skolverket. Ämne – Samhällskunskap. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DSAM%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (hämtad 2019-12-17). 
41 Ibid.  
42 Ekendahl, Ingegerd, Nohagen, Lars & Sandahl, Johan, Undervisa i samhällskunskap: en ämnesdidaktisk 
introduktion, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2015, s.14. 
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Modellen aktualiserar de didaktiska frågorna ”för vem”, ”vad”, ”hur” och ”varför”.43 

Författarna menar att det finns en distinktion mellan de tre första frågorna och den sista; den 

viktigaste frågan är ”varför” då den tvingar lärare ”att överväga olika argument för våra 

didaktiska beslut”.44 ”För vem”, ”vad” och ”hur” är frågor läraren behöver reflektera över för 

att skapa lämpliga villkor för mötet mellan de tre hörnen, lärare, elev och ämne, i den didaktiska 

triangeln.45 Andra faktorer som bör spela in i lärares didaktiska beslut är kontexten, som kan 

bestå i allt från klassrummets möblering till elevernas socio-ekonomiska bakgrunder.46 

Författarna menar att ämnesinnehåll kan syfta till faktakunskaper, men också att öva 

färdigheter.47 Kunskap skolan ska förmedla som inte ingår i ämnesplanerna, som värdegrunden, 

bör kategoriseras som undervisningsinnehåll och kunna analyseras utifrån modellen. 

 Den didaktiska triangeln aktualiseras i undersökningen genom att de didaktiska 

frågorna ”vad”, ”hur” och ”för vem” vägleder mätningen av lärares värdering av elevers 

deltagande i proteströrelser under skoltid. Frågan ”varför” är relevant i relation till lärarens 

acceptans av elevers deltagande i proteströrelser under skoltid. 

 

3.3. Inställning till protester 
Cristancho, Uba och Zamponi undersökte invånare i nio länder som, i olika utsträckning, 

påverkades av finanskrisen 2008 och sökte att ”explain the individual level differences of 

protest approval”.48 Forskarna fann bland annat att inställningen till protester var mer positiv 

bland aktivister än bland åskådare och att ju svårare påverkat ett land var av finanskrisen, desto 

högre stöd för protester mot åtstramningar fanns bland landets befolkning.49 

 Crozat undersökte 1998 acceptans av olika former av protestaktioner i olika 

länder och resultaten visade dels att människors acceptans av demonstrationer var större än 

acceptansen av vilda strejker både 1974 och 1990 och dels att det fanns positiva, statistiskt 

signifikanta samband mellan fackmedlemsskap, partimedlemsskap, utbildningsnivå och 

inkomst och stöd för demonstrationer 1974 och 1990.50 Dessa variabler, förutom inkomst 1990, 

uppvisade också positiv samvariation med stöd för strejker.51 Studien fann negativa, statistiskt 

                                                
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid., s.13. 
48 Cristancho, Uba & Zamponi, 2019, s.430, 444. 
49 Ibid., ss.444-446. 
50 Crozat, 1998, s.72, 75. 
51 Ibid., s.75. 
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signifikanta samband mellan stark religiositet, ideologi (mätt på en skala från 1-10 där 1 är 

längst till vänster och 10 längst till höger), kön (kodat som kvinna) och ålder och stöd för 

demonstrationer 1974, och mellan ideologi, kön och ålder och stöd för demonstrationer 1990.52 

Stöd för strejker samvarierade 1974 negativt med stark religiositet, måttlig religiositet, ideologi, 

kön och ålder.53 Desamma kan sägas angående resultaten från 1990, bortsett från variabeln 

måttlig religiositet.54  

 Lärares inställning till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid bör 

variera. Om läraren deltar i rörelsen bör hen vara mer positivt inställd till andras deltagande i 

den. Inställningen lär också variera beroende på formen under vilken eleverna deltar; om 

deltagandet bäst kategoriseras som demonstrerande, exempelvis om läraren tar med eleverna 

till manifestationen under lektionstid, eller strejkande, om eleven deltar och får ogiltig frånvaro. 

Lärarens upplevelse av klimatfrågans angelägenhet kan skapa variation i inställningen fastän 

klimatfrågan objektivt lär ha liknande konsekvenser för respondenterna, så även om 

respondenten är medlem ett fack eller ett parti. Om respondenten är högutbildad och har högre 

inkomst bör dennes benägenhet att stödja demonstrationer och strejker vara högre, men 

eftersom alla respondenter är legitimerade ämneslärare med behörighet att undervisa i 

samhällskunskap och är verksamma lärare bör det inte finnas stor spridning i dessa variabler; 

alla respondenter är högutbildade och kan antas inte ligga de undre eller övre extremerna 

gällande inkomst. Benägenheten att stödja demonstrationer och strejker är lägre om man är 

starkt religiös, röstar höger, är kvinna och gammal – även detta kan tänkas stämma för lärare. 

 Två saker bör noteras. Det finns en relation mellan lärare och elev som förmodas 

påverka lärares inställning till proteströrelser som inte finns i de ovan beskrivna 

undersökningarna och därför är resultaten inte är direkt applicerbara på detta fall. Det vore dock 

rimligt att anta att faktorer som påverkar andra gruppers inställning till protester, åtminstone 

till viss del, även bör påverka lärares inställning till protester och förlängt, deras inställning till 

elevers deltagande i proteströrelser under skoltid. Därutöver understryks att variation i 

variablerna väntas skapa variation i huruvida lärare är positivt eller negativt inställda till elevers 

deltagande i proteströrelser under skoltid; inte variation i motiveringen till inställningen. 

Variationen i lärares inställning bör även delvis vara relaterad till lärares förhållningssätt till sin 

profession och rollen som närbyråkrat. 

 

                                                
52 Ibid., ss.74-75. 
53 Ibid., s.75. 
54 Ibid. 
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3.4. Lärare som närbyråkrater 
Lipsky definierar närbyråkrater som ”Public service workers who interact directly with citizens 

in the course of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work”.55 

Att enligt denna definition betrakta lärare som närbyråkrater är okontroversiellt; lärare 

interagerar med elever i sin vardag och de har frihet i hur de ska utforma undervisningen. 

 I avhandlingen Marknaden och lärarna: Hur organiseringen av skolan påverkar 

lärarnas offentliga tjänstemannaskap beskriver Fredriksson lärares roll som närbyråkrater och 

att lärares handlingsstrategier konstrueras som en produkt av slitningar mellan organisationens 

respektive medborgarnas förväntningar på dem.56 Avhandlingen utgår från ett nyinstitutionellt 

perspektiv, vilket tar sig uttryck i att författaren snarare än att fokusera förklaringar till lärarnas 

handlingsstrategier i deras individuella intressen, utgår från att lärares handlingsutrymme ”i hög 

grad formas av de regler, normer och rollförväntningar som skolans organisering stipulerar”.57 

Han väntar sig att lärare i sitt myndighetsutövande bör ”både anta ett byråkratiskt, 

professionellt, marknadsorienterat och brukarorienterat förhållningssätt”, då skolan som 

organisation bygger på alla dessa modeller.58 Fredriksson återfinner de fyra förhållningssätten 

bland lärares beteenden och attityder – det marknadsorienterade om än mindre betydelsefullt.59 

 De byråkratiska och brukarorienterade förhållningssätten är av störst relevans för 

denna undersökning, då elevers deltagande i proteströrelser under skoltid bygger på en 

målkonflikt mellan i styrdokumenten fastställda krav på elevers närvaro, regelefterlevnad, och 

elevens autonomi och inflytande över undervisningen, brukarinflytande. Enligt Fredriksson är 

det byråkratiska förhållningssättets överordnade ideal att följa regelverket, grunden för beslut 

är regeltolkning, eleverna och deras föräldrar betraktas som medborgare och 

legitimitetsgrunden är formrationalitet.60 I kontrast till detta, är det brukarorienterade 

förhållningssättets överordnade ideal att visa hänsyn till brukarna, beslut fattas i dialog med 

dem, eleverna och föräldrarna ses som brukare och legitimitetsgrunden är medbestämmande.61

  

                                                
55 Lipsky, Michael. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 1980. 
https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610447713.5  (hämtad 2019-12-11), s.3. 
56 Fredriksson, Anders. Marknaden och lärarna: hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga 
tjänstemannaskap. Diss., Göteborgs universitet, 2010. URI: http://hdl.handle.net/2077/23913,  ss.45-47. 
57 Ibid., ss.47-48. 
58 Ibid., s.48. 
59 Ibid., s.179. 
60 Ibid., s.48. 
61 Ibid. 
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3.5. Värde och acceptans 
Lärares inställning till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid bör till viss del kunna 

beskrivas utifrån förhållningssätten ovan. Termen ”inställning” förstås i sammanhanget som 

huruvida lärare ser ett värde i elevernas deltagande i proteströrelser under skoltid och huruvida 

de accepterar elevers deltagande i proteströrelser under skoltid. Det föreligger en risk att 

värderingen styr acceptansen, men det är inte självklart, därför mäts både värde och acceptans. 

 Lärares syn på värdet i elevernas deltagande i proteströrelser under skoltid 

undersöks genom att koppla deltagandet till styrdokumenten och didaktiska modeller. Allt 

behöver inte vara ett lärtillfälle för att vara värdefullt, men i denna kontext bedöms 

operationaliseringen vara rimlig, med tanke på att lärarnas uppdrag i relation till eleverna är att 

förmedla kunskap och värderingar genom undervisningen. Operationella indikatorer på 

huruvida lärarna tycker att elevers deltagande i proteströrelser under skoltid är värdefullt 

inkluderar: 1) syn på skolstrejkerna som lärtillfälle, 2) syn på skolstrejker som lärtillfälle 

kopplat till samhällskunskapsämnet, 3) syn på skolstrejker som lärtillfälle kopplat till 

medborgaruppdraget, 4) användning av FFF i klassrumsundervisningen och 5) inkludering av 

deltagande i skolstrejker anordnade av FFF under lektionstid. Frågorna som utformats för att 

mäta dessa indikatorer har utformats för att fånga upp svar på de didaktiska frågorna ”för vem”, 

”vad” och ”hur” – frågor lärare behöver besvara i utformningen av sin undervisning. 

 Acceptans av elevers deltagande i proteströrelser under skoltid mäts genom de 

operationella indikatorerna: 1) lärarens syn på FFF, 2) lärarens åsikter om elevers deltagande i 

FFF, 3) vilka förutsättningar läraren ger eller kan tänka sig ge elever att ta igen missad 

undervisningstid vid deltagande i FFF, 4) vilka möjligheter läraren ger eller kan tänka sig ge 

eleverna att integrera deltagandet i proteströrelsen i undervisningen. Argumentation kring 

acceptans eller icke-acceptans av fenomenet kodas utefter ”byråkratiskt” eller 

”brukarorienterat”, där byråkratiskt kan beskrivas som mindre accepterande med fokus på 

styrdokumenten, medan brukarorienterat kan beskrivas som mer accepterande med fokus på 

elevinflytande i utformningen av undervisningen. Att mäta acceptans i huruvida läraren 

tillämpar regeltolkning eller brukardialog som princip för beslutsfattande kan diskuteras – det 

är möjligt att lärarna resonerar byråkratiskt och ger eleverna frånvaro vid deltagande i 

skolstrejkerna, men tycker att elevernas deltagande är bra. Att mäta acceptans på det här sättet 

bedöms dock rimligt, då undersökningens intresse är lärarnas resonerande utifrån deras roller 

som närbyråkrater, inte utifrån deras privata värderingar. Indikatorerna väntas fånga upp svar 

på den didaktiska frågan ”varför” – varför har respondenten exempelvis de åsikter hen har om 

FFF, grundar de sig i skrivningar i styrdokument eller i en strävan efter ökat elevinflytande?   
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4. Undersökningsdesign, metod och material 

4.1. Design 
Undersökningen är en beskrivande fallstudie som ämnar kartlägga lärares inställning till elevers 

deltagande i proteströrelser under skoltid genom att intervjua lärare och analysera deras 

inställningar som ett fall av lärares konstruktion av handlingsstrategier. Metoden för 

datainsamling är samtalsintervjuer. Respondenterna har rekryterats genom ett strategiskt urval 

och urvalskriterierna för respondenter har bestämts enligt ”least likely”-metoden.62 FFF har 

valts ut som rörelse att undersöka eftersom den är aktuell. 

 

4.2. Metod 
Datainsamlingsmetoden som används är semi-strukturerade samtalsintervjuer som sker 

personligen eller via telefon. Enligt Teorell och Svensson kan intervjuer vara mer eller mindre 

strukturerade både avseende vilka frågor som ställs och hur svarsalternativen formuleras.63 

Under intervjuerna används en intervjuguide och frågorna i denna ställs till respondenterna.64 

Möjligheten att ställa följdfrågor, förtydliga och förklara hålls öppen. Vissa svarsalternativ är 

relativt stängda medan vissa är helt öppna.  

 Intervjuerna är respondentintervjuer; det är respondentens tankar, åsikter och 

inställningar som är av intresse för undersökningen.65 Esaiasson et. al. menar att forskare vid 

frågeundersökningar i normalfallet använder sig av samma datainsamlingsmetod, men att det 

egentligen inte finns någonting ”som hindrar att man kombinerar olika insamlingsmetoder inom 

ramen för en och samma undersökning”.66 Intervjuerna genomförds både personligen och via 

telefon. Den initiala tanken var att genomföra alla intervjuer personligen, men då det fanns ett 

för svalt intresse bland potentiella respondenter inom ett rimligt geografiskt avstånd från 

undertecknad, gjordes bedömningen att det geografiska området från vilket respondenter 

rekryterades behövde vidgas. När detta gjorts, fanns intresse från respondenter från hela landet, 

vilket gjorde att ansikte-mot-ansikte-intervjuer behövde kombineras med telefonintervjuer.  

                                                
62 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5. uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s.37.; Teorell, 
Jan & Svensson, Torsten. Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2007, 
s.154. 
63 Teorell & Svensson, 2007, ss.89-90. 
64 Se bilaga 1. 
65 Esaiasson et. al., 2017, s.236. 
66 Ibid., s.240. 
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 I utformandet av intervjuguiden har ”områdesprincipen” varit en ledstjärna.67 

Principen utgår från att intervjuaren börjar med perifera frågor för att få respondenterna eller 

informanterna att känna sig avslappnade, för att därefter gå vidare till intervjuns huvudteman 

och till sist återgå till mer generella frågor.68 Vikten av att befria frågorna från svårbegriplig, 

akademisk jargong har tagits på allvar och undertecknad har reflekterat över de tilltänkta 

frågornas tydlighet, huruvida frågorna kan uppfattas som känsliga för respondenterna, om 

frågorna ger respondenterna utrymme att uttrycka sina egna uppfattningar och huruvida de är 

ledande.69 Att formulera frågor som inte är ledande eller värderande är viktigt för att minska 

riskerna för social desirability bias; ett fenomen som kan uppstå i intervjusituationer där 

intervjuobjekt svarar på frågor på det sätt de förväntar sig att intervjuaren vill att de svarar på 

eller på ett sätt som får dem att framstå som bättre, istället för att svara sanningsenligt.70 

 Under materialinsamlingen uppstod problemet att inspelningsprogrammet 

kraschade efter en av intervjuerna. Delar av intervjun förstördes, vilket gjorde vissa av svaren 

obegripliga. En uppföljningsintervju, där respondentens svar gicks igenom och hen fick svara 

på vissa frågor igen, gjordes. Efter intervjuerna genomförts och spelats in transkriberades dem.  

 

4.3. Urval 
Urvalet är strategiskt – respondenterna är legitimerade ämneslärare med behörighet att 

undervisa i samhällskunskap på gymnasiet. Detta enligt least-likely-metoden för att skapa 

maximal generaliserbarhet till populationen lärare, då det förväntade resultatet är att ingen 

lärare kommer vara odelat positivt inställd till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid, 

dels då lärares didaktiska överväganden bör vara bundna till kontexten och dels då de väntas 

inta förhållningssätt baserade på olika styrmodeller.71 Antagandet att dessa lärare är minst 

sannolika att uppnå studiens förväntade resultat grundar sig i att: 

 1) gymnasiet, till skillnad från grundskolan, är en frivillig skolform. Eleven ska 

dock ”delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen”.72 Eleven 

bestämmer dock själv huruvida hen ska gå gymnasiet eller inte, vilket förväntas leda till större 

respekt för elevens rätt att fatta autonoma beslut bland gymnasielärare än bland grundskollärare. 

                                                
67 Dalen, Monica. Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015, s.35. 
68 Dalen, 2015, s.35. 
69 Teorell & Svensson, 2007, s.90.; Dalen, 2015, s.36. 
70 Söderström, Johanna. Focus Groups: Safety in numbers? I: Understanding Peace Research: Methods and 
Challenges, Höglund, Kristine & Öberg, Magnus (red.), 146-164. Routledge, London, 2011, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=668616&ppg=161 (hämtad 2019-12-10), s.148. 
71 Teorell & Svensson, 2007, s.154.; Ekendahl, Nohagen & Sandahl, 2015, s.14.; Fredriksson, 2010, s.179. 
72 SFS 2010:800. Skollagen. 15 kap, 16§. 
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 2) lärare har tillsynsansvar över elever, vilket innebär att de bland annat ska se till 

att eleverna inte skadar sig själva eller andra, men detta ansvar varierar med elevernas ”ålder, 

mognad och övriga omständigheter”.73 Tillsynsansvaret bör alltså vara mindre omfattande när 

eleverna går i gymnasieskolan än i tidigare åldrar, vilket bör leda till en mer avslappnad 

inställning till att elever befinner sig utanför skolområdet under skoltid. Därför bedöms det mer 

sannolikt att gymnasielärare är positivt inställda till elevers deltagande i proteströrelser under 

skoltid än lärare i andra skolformer, framförallt grundskollärare. 

 3) samhällskunskapsämnet på gymnasienivå syftar delvis, som tidigare fastställts, 

till att utveckla elevers kunskaper om demokrati och människors möjligheter att påverka 

samhället. Eftersom samhällskunskapslärare skulle kunna se deltagande i protestaktioner som 

ett lärtillfälle utifrån såväl generella, ämnesöverskridande styrdokument, såsom läroplanen eller 

skollagen, som utifrån ämnesplanen maximerar valet av dessa som respondenter sannolikheten 

att de är odelat positivt inställda till elevers deltagande i protestaktioner under skoltid. 

 Planen var att, av praktiska skäl, intervjua legitimerade ämneslärare i 

samhällskunskap som undervisar på gymnasieskolor i en specifik kommun. Inbjudan om 

deltagande i studien skickades till rektorer på över 20 gymnasieskolor i kommunen, med en 

uppmaning att vidarebefordra inbjudan till berörda lärare. På grund av bristande återkoppling 

från rektorerna söktes mejladresser till samhällskunskapslärare på skolorna upp och en inbjudan 

skickades till dem. Lärare på ungefär 15 gymnasieskolor fick inbjudan direkt.  

Ungefär två veckor efter att den första inbjudan skickats och knappt någon anmält 

intresse att delta i undersökningen fattades beslutet att ändra urvalskriterierna och 

rekryteringsstrategi. Respondenterna som ingår i det slutliga urvalet kommer från olika delar 

av Sverige och det enda de har gemensamt är att de är behöriga att undervisa i samhällskunskap 

på gymnasieskolan – alla respondenter i urvalet undervisar inte i samhällskunskap på gymnasiet 

vid tidpunkten för denna uppsats författande. Fördelen med att intervjua respondenter från hela 

landet istället för från en kommun är att eventuella kommunspecifika systematiska skillnader 

från resten av landet inte blir problematiska. Att alla respondenter i urvalet inte för närvarande 

undervisar i samhällskunskap på gymnasiet är problematiskt, men avvägningen gjordes att 

inkludera respondenter verksamma i andra skolformer efter att det visat sig att det fanns ett 

intresse från sådana, för att få fler respondenter i urvalet. En del respondenter som ingår i det 

urvalet har rekryterats genom att en inbjudan att delta i undersökningen publicerats i tre 

                                                
73 Skolverket. 2019. Tillsynsansvaret. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/tillsynsansvaret#h-Nargallertillsynsansvaret (hämtad 2019-11-18). 



 18 

Facebook-grupper för lärare och de som inte rekryterats på detta vis har rekryterats genom 

privata kontakter.  

Antalet respondenter som ingår i urvalet är sex. Urvalet kan problematiseras; dels 

är antalet respondenter litet, dels har bara lärare i en specifik kommun, de som känner mig eller 

mina bekanta och de som är medlemmar i de Facebookgrupper där inbjudan om att delta i 

studien publicerats fått möjlighet att delta i undersökningen. Ingen respondent som arbetar på 

en gymnasieskola med enskild huvudman ingår i urvalet. Detta kan betraktas som 

problematiskt, då lärare som arbetar på skolor med enskilda huvudmän skulle kunna skilja sig 

från lärare som arbetar på skolor med offentliga huvudmän i något avseende, men det bedöms 

osannolikt att lärare på skolor med enskilda huvudmän skulle vara systematiskt mer benägna 

att ha en positiv inställning till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid än andra lärare. 

Antalet respondenter och rekryteringsstrategin kan kritiseras, men i den mest centrala aspekten, 

att respondenterna är verksamma lärare, är de representativa för populationen.74 

 

4.4. Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning berör fyra krav för att uppnå individskyddskravet: ”informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet”.75 Informationskravet innebär att 

deltagarna i en undersökning av forskaren ska informeras om villkoren för deras medverkande, 

samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma huruvida de ska delta 

i undersökningen eller inte.76 Konfidentialitetskravet specificeras i ett antal regler, bland annat 

regeln att uppgifter om identifierbara personer ska ”antecknas, lagras och avrapporteras” så att 

enskilda ”ej kan identifieras av utomstående”.77 Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet bara får användas för forskningsändamål.78  

 Respondenterna informerades innan intervjun påbörjades om undersökningens 

syfte, att medverkandet är frivilligt, att de kommer vara anonyma, att det inte kommer vara 

möjligt för utomstående att identifiera dem när undersökningens resultat redovisas, att insamlad 

data bara kommer användas för forskningsändamål, att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst under undersökningens gång, att uppsatsen kommer publiceras i DiVA och att intervjun, 

                                                
74 Teorell & Svensson, 2007, s.152. 
75 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, Stockholm, 
2002, https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (hämtad 7.11.2019), 
s.6. 
76 Ibid., s.7, 9. 
77 Ibid., s.12. 
78 Ibid., s.14. 
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om de samtycker, spelas in. Då alla respondenter medgivit till deltagande i undersökningen 

anses regeln rörande att samtyckte ska inhämtas från dem mött.79 Respondenterna har inte 

utsatts för otillbörliga påtryckningar att delta i undersökningen och det bedöms inte föreligga 

beroendeförhållanden mellan forskaren och respondenterna.80 I linje med  Vetenskapsrådets 

rekommendationer erbjuds respondenterna ta del av undersökningen efter dess 

färdigställande.81 Respondenternas anonymitet uppnås genom att individens identitet inte 

antecknas vid materialinsamlingen – för att säkerställa att identiteten inte framgår av det 

insamlade materialet, ombeds respondenten inte nämna sitt namn under ljudinspelningen.82 Det 

insamlade materialet förvaras säkert och raderas efter undersökningen färdigställts.  

 Beslutet att inte samla in data om alla variabler som kan påverka lärares 

inställning till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid fattades, då vissa frågor som 

skulle behöva ställas kan uppfattas känsliga. Frågor rörande respondenternas fack- och/eller 

partiengagemang, huruvida de skulle beskriva sig själva som vänster eller höger samt deras 

religiösa åskådning tillför inte tillräckligt till undersökningen för att vara försvarbara att ställa.  

 

4.5. Analysscheman 
Analysen utgår från lärares värdering och acceptans av elevers deltagande i klimatstrejker under 

skoltid. Värde analyseras utifrån huruvida respondenterna ser på skolstrejkerna som ett 

lärtillfälle utifrån olika styrdokument och om de använder sig av FFF i undervisningen. 

Indikatorerna som mäter värde antar variabelvärdena ”ja”, ”nej” eller ”N/A”.  

 

Tabell 1: Klassifikationsschema för värde 

 Värdefullt Värdelöst 
Syn på skolstrejkerna 
som lärtillfälle 

Anser att elever kan lära 
sig någonting av 
relevans för 
ämnesplanen eller 
ämnesöverskridande 
styrdokument av att delta 
i skolstrejker anordnade 
av FFF under skoltid. 

Anser att elever inte kan 
lära sig någonting av 
relevans för 
ämnesplanen eller 
ämnesöverskridande 
styrdokument av att delta 
i skolstrejker anordnade 
av FFF under skoltid. 

                                                
79 Ibid., s.9 
80 Ibid., s.10 
81 Ibid. s.15. 
82 God forskningssed, Reviderad utgåva, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2017, 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-
forskningssed_VR_2017.pdf (hämtad 2019-11-07), s.40. 
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Lärtillfället kopplat till 
ämnesöverskridande 
styrdokument 

I argumentationen kring 
vad elever kan lära sig, 
hänvisar respondenten 
till ämnesöverskridande 
styrdokument.  

N/A 

Lärtillfället kopplat till 
ämnesplanen 

I argumentationen kring 
vad elever kan lära sig, 
hänvisar respondenten 
till ämnesplanen. 

N/A 

Användning av FFF i 
klassrumsundervisningen 

Respondenten har använt 
sig av FFF 
klassrumsundervisningen 

Respondenten har inte 
använt sig av FFF i 
klassrumsundervisningen 

Inkludering av 
deltagande i skolstrejker 
anordnade av FFF under 
lektionstid 

Respondenten har 
inkluderat deltagande i 
skolstrejker anordnade 
av FFF under lektionstid. 

Respondenten har inte 
inkluderat deltagande i 
skolstrejker anordnade 
av FFF under lektionstid. 

 

Acceptans av elevers deltagande i skolstrejker under skoltid mäts genom att undersöka 

respondenternas syn på rörelsen FFF, deras åsikter om elevernas deltagande i skolstrejkerna 

anordnade av FFF, vilka förutsättningar att integrera deltagande i skolstrejkerna anordnade av 

FFF i den reguljära undervisningen läraren ger och vilka förutsättningar att ta igen missad 

undervisningstid de är beredda att ge. Förhållningssätten som presenteras i 3.4. inspirerar 

analysen. Svaren kodas som ”brukarorienterat” eller ”byråkratiskt” eller ”N/A”. En respondent 

kan uppvisa båda förhållningssätten inom ramen för samma indikator.  

 

Tabell 2: Klassifikationsschema för acceptans 

 Brukarorienterat Byråkratiskt 
Respondentens åsikter om 
FFF 

Respondenten hänvisar till 
och lägger vikt vid elevernas 
inflytande över 
undervisningen i sin 
argumentation. 

Respondenten hänvisar till 
och lägger vikt vid 
styrdokument, såsom 
läroplan, ämnesplan eller 
skollag, i sin argumentation. 

Respondentens åsikter om 
elevers deltagande i FFF 

  

Förutsättningar att 
integrera deltagande i FFF 
i undervisningen 

  

Förutsättningar att ta igen 
missad undervisningstid 
vid deltagande 
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Olika idealtypspositioner lärare kan inta till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid 

inkluderar: 1) att fullt ut acceptera deltagandet och tycka det är väldigt värdefullt, 2) att fullt ut 

acceptera deltagandet men tycka det är värdelöst, 3) att inte acceptera deltagandet men tycka 

det är väldigt värdefullt och 4) att inte acceptera deltagandet och tycka det är värdelöst.  

 

4.6. Reliabilitet och validitet 
Dalen argumenterar att reliabilitet behöver mätas på ett annat sätt i kvalitativa undersökningar 

än i kvantitativa, då det är svårt att återkonstruera en kvalitativ intervjusituation vilket leder till 

”svårigheter att eftergranska resultaten”.83 Dalen menar att det ändå finns sätt att uppnå 

reliabilitet i kvalitativ forskning, som exempelvis att vara transparent gällande stegen i 

forskningsprocessen och med vilka analytiska metoder datamaterialet bearbetats.84 Reliabilitet 

uppnås i undersökningen genom att tydliggöra vilka uttalanden som ligger till grund för vilka 

tolkningar av materialet. Det bör noteras att det i kvalitativa intervjusituationer är svårt att 

uppnå perfekt reliabilitet, Teorell och Svensson menar att exempelvis ”slumpmässiga skillnader 

i uppfattningen av språkliga formuleringar” kan leda till osystematiska mätfel.85 Det är svårt att 

gardera sig för. Samtalsintervjuerna genomförs både ansikte mot ansikte och via telefon, men 

detta betraktas som oproblematiskt, då samma frågor ställs till alla respondenter. 

 Vid mätningen av bakgrundsvariabeln syn på miljöfrågan svarade vissa 

respondenter inte på det sätt som förväntats. Det kan bero på att frågor om skolans 

demokratiuppdrag ställdes innan frågan om respondenternas syn på miljöfrågor, vilket kan ha 

lett till att de fokuserade på skolkontexten när frågan besvarades. Av vissa respondenters svar 

framgår deras syn på miljöfrågor i andra delar av materialet, men i vissa fall gör den inte det. 

Gällande frågan som ställdes för att mäta indikatorn förutsättningar att integrera deltagande i 

Fridays for Future i den reguljära undervisningen konstateras att respondenterna tolkade 

frågan på olika sätt; vissa förstod frågan som om huruvida eleverna kan ta upp sitt deltagande i 

klassrumsdiskussioner, medan andra förstod frågan som huruvida skolstrejken kan räknas som 

en undervisningssituation. Detta skadar indikatorns reliabilitet, men respondenternas 

resonemang bedöms utifrån vilka argument de kopplar in i sina resonemang. 

 Validitet handlar i grunden om att mäta det man påstår sig mäta – att definiera ett 

begrepp teoretiskt och sedan operationalisera det på ett sätt som stämmer överens med 

                                                
83 Dalen, 2015, ss.115-116. 
84 Ibid., s.116. 
85 Teorell & Svensson, 2007, s.56. 
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definitionen.86 Den teoretiska definitionen av inställning och de operationella indikatorerna för 

att mäta denna bedöms vara rimliga utifrån undersökningens frågeställning, syfte och teoretiska 

ramverk.  

 

4.7. Bakgrundsvariabler 
Bakgrundsvariablerna mäts för att fastställa huruvida det finns spridning i för inställning till 

protester relevanta variabler. Variabeln syn på miljöfrågan mäts för att människor tenderar att 

vara mer positivt inställda till protester ju mer påverkade de är av en kris.87  Om människor 

upplever miljöfrågan viktig och som att vi står inför en klimatkris bör de vara mer positivt 

inställda till klimatprotester. Variablerna ålder och kön mäts för att tidigare forskning fastställt 

att kvinnor och äldre tenderar att vara mer negativt inställda till protestaktioner än män och 

yngre.88 Vilka program respondenterna undervisar på mäts för att 1) det finns socio-ekonomiska 

skillnader tillgångar i resurser som är nödvändiga för politiskt deltagande, 2) det finns socio-

ekonomiska skillnader i vilka gymnasieprogram olika elever väljer och 3) lärare utformar, 

enligt den didaktiska triangeln, undervisningen med kontexten i åtanke.89 Lärare bör identifiera 

olika strategier för att stärka elevers möjlighet till ett aktivt deltagande i samhällslivet beroende 

på vilka resurser eleverna har sedan innan och dessa resurser kan tänkas samvariera med vilka 

program eleverna väljer. Variabeln deltagare i klimatmanifestation mäts för att forskning visar 

att personer som deltar i protester generellt är mer positivt inställda till protester än åskådare.90  

 

4.7.1. Syn på miljöfrågan 

Variabeln syn på miljöfrågan mäts främst genom att ställa frågan den senaste tiden har miljö- 

och klimatfrågor fått stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. Vad tänker du kring det. Även 

andra delar av intervjuerna där respondentens åsikter om miljö- och klimatfrågor framgår 

tydligt används för att mäta variabeln. Svaren kodas som ”viktig”, ”oviktig” eller ”N/A”, i de 

fallen för lite information för att kunna tolka svaret framkommer.  

 Lärare 1 tycker att det är bra att miljöfrågan diskuteras, eftersom miljön är 

”någonting som påverkar samhället och som samhället påverkar miljön”, men hen tycker att 

                                                
86 Esaiasson et. al., 2017, s.58. 
87 Cristancho, Uba & Zamponi, 2019, s.446. 
88 Crozat, 1998, ss.74-75. 
89 Brady, Verba & Lehman Schlozman, 1995, s.275.; Broady & Börjesson, 2008, s.1.; Ekendahl, Nohagen & 
Sandahl, 2015, s.14. 
90 Cristancho, Uba & Zamponi, 2019, s.445 
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det är för mycket fokus på negativa aspekter och att vad som går bra inte lyfts tillräckligt.91 

Lärare 2 svarar att hen inte tänker så mycket på det när frågan ställs, men senare under intervjun 

framgår att hen tycker miljön ”en viktig fråga, det är ju en ödesfråga mot framtiden på många 

sätt och vis”.92 Lärare 3 tycker att det är bra att frågorna lyfts, för att ungdomsperspektivet blivit 

tydligt och eleverna känner att de kan vara med och bidra.93 Hen nämner under ett annat tillfälle 

i intervjun, i anslutning till en fråga om FFF, att det är bra ”när det är engagemang i frågor som 

är viktiga”.94 Lärare 4 tycker det är spännande att se ett fysiskt, kollektivt engagemang i en 

värld där vi pratar mycket om vårt liv på sociala medier.95 Lärare 5 säger att hen är ”väldigt 

positiv till det” eftersom ”att det är en angelägen fråga som är, ja en existentiell fråga”.96 Lärare 

6 tycker det är bra att miljö- och klimatfrågor lyfts, eftersom det är relevant och drabbar oss.97 

Lärare 1, 2, 3, 5 och 6:s svar kodas som ”viktig”, medan det inte tydligt framgår av intervjun 

med lärare 4 vad hens syn på miljöfrågan är och hens svar därför kodas som ”N/A”. 

 

4.7.2. Ålder, kön, program, deltagare i klimatmanifestation 

För att skydda respondenternas integritet kopplas respondentens ålder, kön, på vilket/vilka 

program de undervisar eller huruvida de själva deltagit i manifestationerna anordnade av FFF 

inte till deras svar. Då denna undersökning inte syftar till att förklara lärares inställning till 

elevers deltagande i klimatstrejkerna anordnade av FFF, utan att beskriva den, bedöms värdet 

av att koppla dessa variabler till respondenterna som individer vara försumbart.  

 Tre respondenter är i 20-årsåldern, två i trettioårsåldern och en i fyrtioårsåldern. 

50% av respondenterna är män och 50% är kvinnor. Två respondenter är inte verksamma på 

gymnasiet; en är verksam inom vuxenutbildningen och en på högstadiet, de andra fyra 

undervisar på något eller några av dessa program eller utbildningar: barn- och 

fritidsprogrammet; gymnasial lärlingsutbildning; vård- och omsorgsprogrammet; 

ekonomiprogrammet; humanistiska programmet; samhällsprogrammet; teknikprogrammet. 

Två respondenter har deltagit i klimatmanifestationer anordnade av FFF, dock inte som strejk.  

                                                
91 Lärare 1, verksam på högstadiet. Intervju 2019-12-04. 
92 Lärare 2, verksam inom vuxenutbildningen. Intervju 2019-12-05. 
93 Lärare 3, verksam inom gymnasieskolan. Intervju 2019-12-06. 
94 Ibid. 
95 Lärare 4, verksam inom gymnasieskolan. Intervju 2019-12-06. 
96 Lärare 5, verksam inom gymnasieskolan. Intervjuer 2019-12-09 & 2019-12-10. 
97 Lärare 6, verksam inom gymnasieskolan. Intervju 2019-12-11. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras respondenternas svar på de för variablerna relevanta 

frågorna utifrån klassifikationsschemana presenterade i 4.5. 

  

5.1. Värde 
Denna del av analysen ämnar undersöka huruvida de undersökta lärarna ser ett värde i elevers 

deltagande i skolstrejkerna anordnade av FFF. De första tre underavsnitten behandlar 

indikatorer som mäter ett teoretiskt resonerande rörande vad elever kan lära sig genom att delta 

i skolstrejkerna anordnade av FFF under skoltid. De sista två underavsnitten behandlar 

indikatorer som mäter lärarnas didaktiska beslut i praktiken – använder lärarna FFF som 

exempel i klassrumsundervisningen för att lära eleverna någonting, och i så fall vad? Har 

lärarna tagit med eleverna till en manifestation under lektionstid, och vad har de i såna fall 

förväntat sig att eleverna ska lära av det? Analysen ämnar förstå svaren utifrån de didaktiska 

frågorna som presenteras i 3.2. Svaret på den didaktiska frågan vad är sådant som lärarna 

kopplar till det centrala innehållet eller andra för undervisningen relevanta styrdokument, svaret 

frågan hur blir i de tre första och det sista avsnittet genom att delta i skolstrejkerna anordnade 

av FFF under skoltid, i det fjärde blir det vad lärarna själva specificerar. För vem-frågan ägnas 

mindre uppmärksamhet, men blir relevant när lärare lyfter in den själva. 

  

5.1.1. Syn på skolstrejkerna som lärtillfälle 

Genomgående för alla respondenter är att de ser elevers deltagande i skolstrejkerna som ett 

potentiellt lärtillfälle. En lärare säger, ”dels bara det här att demonstrera, att ropa slagord, att 

manifestera, lyssna på tal, det kan ju vara lärorikt i sig för många som inte gjort det tidigare”.98 

Lärandet som respondenten hänvisar till kan kopplas till ämnesövergripande styrdokument – 

det eleverna lär sig är kunskaper som kan vara värdefulla för att kunna delta aktivt i 

samhällslivet. På samma tema menar en annan respondent att det kan vara ett bra tillfälle för 

eleverna att lära sig vad en ”manifestation är och vad den kan göra”.99  En annan respondent 

menar att en viktig lärdom för eleverna, om de pratar med de andra på strejken, skulle kunna 

vara att se att människor med olika argument kan nå samma slutsatser.100 En lärare menar att 

om eleverna säger till att de planerar att delta i demonstrationen i god tid, skulle man kunna 

                                                
98 Lärare 5. 
99 Lärare 6. 
100 Lärare 3. 
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utforma uppgifter och skicka med de strejkande eleverna, som berör allt från ideologier till 

ekonomiaspekter.101 

 På frågan tror du eleverna kan lära sig någonting av att delta i skolstrejkerna? 

svarar alla jakande, men de flesta resonerar om olika typer av medborgarkompetenser, men en 

lärare uttrycker explicit att det, om eleverna deltar, vore ”viktigt att man som samhällslärare 

lyfter in det här i undervisningen och reflekterar kring det”.102 

 Vad eleverna kan lära sig är det som ovan nämnts, men även ”att göra sin röst 

hörd” och att ”politiskt arbete tar tid”.103 Hur de kan, eller skulle kunna, lära sig detta är alltså, 

genom att delta i skolstrejker anordnade av FFF. Angående frågan för vem kan bara konstateras, 

att en lärare, som ovan citerat, ser deltagande i klimatstrejker under skoltid som extra värdefullt 

för elever som inte deltagit i den typen av politisk aktivism tidigare.104 

 

5.1.2. Syn på skolstrejkerna som lärtillfälle kopplat till samhällskunskapsämnet 

Följdfrågan på tror du eleverna kan lära sig någonting av att delta i skolstrejkerna var tror du 

att du skulle resonerat annorlunda om du undervisade i ett annat ämne. Denna fråga 

förväntades fånga upp resonemang kring huruvida deltagande kan vara lärorikt i relation till 

ämnets centrala innehåll eller om ett deltagande skulle kunna vara lärorikt på ett mer generellt 

plan, där det exempelvis skulle kunna kopplas till skolans demokratiuppdrag. På den frågan gav 

respondenterna olika svar.  

 Två lärare menar att de förmodligen skulle resonera annorlunda om de 

undervisade i exempelvis matematik.105 Detta tolkas som att respondenterna framförallt kopplar 

lärandet ett deltagande i klimatstrejkerna anordnade av FFF kan leda till som anknytande till 

ämnet samhällskunskap i sig eller humaniora-ämnen generellt. Det är anknytningen till ämnets 

centrala innehåll som är det viktiga när det kommer till lärandet – det är vad som ska läras ut. 

Detta stämmer överens med dessa lärares resonemang kring lärande som redogjordes för i förra 

avsnittet - kring att man bör lyfta in det i undervisningen och reflektera kring det och den tydliga 

kopplingen till ämnesstoff såsom ideologier och ekonomi. Andra lärare menar att de 

förmodligen skulle resonera likadant, vilket föranleder en undersökning av hur skolstrejkerna 

ses som ett lärtillfälle kopplat till innehåll i ämnesövergripande styrdokument.106 

                                                
101 Lärare 4. 
102 Lärare 2. 
103 Lärare 1.; Lärare 3. 
104 Lärare 5. 
105 Lärare 2.; Lärare 4. 
106 Lärare 1.; Lärare 3; Lärare 5.; Lärare 6. 
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5.1.3. Syn på skolstrejkerna som lärtillfälle kopplat till demokratiuppdraget 

Som redogjorts för i 3.2. har skolan ett demokratiuppdrag; aktiva samhällsmedborgare ska 

fostras och demokratiska värderingar ska förmedlas. Vissa lärare ser deltagande i skolstrejkerna 

anordnade av FFF som ett tillfälle till politisk socialisering, en lärare säger exempelvis:  

 
om de börjar vara politiskt aktiva i… tidigt så, hoppas jag att de kommer fortsätta vara politiskt aktiva. 
Alltså, och sprida sig till mer än bara klimatfrågor, utan även andra, andra saker.107 

 

En annan lärare menar att hen förmodligen skulle resonera att det skulle vara viktigt för eleverna 

att få se vilka möjligheter de har att påverka samhället, oavsett vilket ämne hen skulle undervisat 

i, och i linje med detta menar en annan lärare att ”oavsett ämne, så är det ju en större… större 

fråga än ett enskilt ämne eller en enskild kurs”.108 En lärare menar att hen nog skulle resonerat 

likadant, men att hen förmodligen skulle argumenterat annorlunda.109 

 De lärare som menar att de skulle resonera likadant kring ett deltagande i 

skolstrejkerna som ett potentiellt lärtillfälle för eleverna tolkas som att de menar att vad 

eleverna kan lära sig genom deltagande i skolstrejker anordnade av FFF är kunskap som är 

hämtad från ämnesövergripande styrdokument, alltså kunskaper kopplade till exempelvis 

demokratiuppdraget, snarare än ämnesspecifika kunskaper.  

 

5.1.4. Användning av Fridays for Future i klassrumsundervisningen 

De flesta respondenter svarar nej på frågan har du pratat om Fridays for Future i 

samhällskunskapsundervisningen. En sticker dock ut från mängden och säger: 

 
vi har ju absolut fått in det i samhällskunskap också just utifrån det här med yttrandefrihet och vad som är poängen 
med att demonstrationer och då tittar vi ju lite historiskt sett att demonstrationer har ju alltid förekommit […] Så 
vi har väl diskuterat kanske inte själva ämnet i sig på det, utan mer fokuserat på själva att man strejkar eller agerar 
som man gör.110 
 

En annan lärare säger svarar nej, men att hen har ”nämnt att det existerar” och nämnt Greta 

Thunberg i sin undervisning, vilket tolkas som att hen pratat om FFF i undervisningen.111 Två 

lärare har under lektionstid diskuterat det med elever som planerat att delta. En lärare har inte 

                                                
107 Lärare 6. 
108 Lärare 1.; Lärare 5. 
109 Lärare 3. 
110 Lärare 1. 
111 Lärare 3. 
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undervisat i samhällskunskap under tiden att skolstrejka för klimatet varit aktuellt och en lärare 

svarar att hen inte pratat om FFF inom ramen för sin undervisning, men att hen vet att hen har 

kollegor som gjort det.112 Att prata om rörelsen FFF i undervisningen samvarierar 

uppenbarligen inte perfekt med att se deltagande i skolstrejker anordnade av FFF under skoltid 

som lärorikt, med tanke på att alla lärare ser deltagande i strejkerna som ett potentiellt 

lärtillfälle, medan enbart en minoritet tagit upp rörelsen i klassrumsundervisningen.  

 

5.1.5. Inkludering av deltagande i skolstrejker anordnade av Fridays for Future under 

lektionstid 

Ingen respondent svarade ja på frågan har du tillsammans med någon av dina klasser deltagit 

i skolstrejker under lektionstid. Några respondenters motiveringar till detta lyfts för att bringa 

klarhet i huruvida det har med deras syn på värdet av elevers deltagande att göra, eller om 

någonting annat kan förklara detta. 

 Läraren som är verksam på högstadiet menade att anledningen till att hen inte 

tillsammans med elever deltagit i skolstrejker under lektionstid är att eleverna inte ”är politiskt 

redo för det” samt att hen arbetar på en mindre ort.113 När frågan ställdes om hen skulle tänkt 

annorlunda om hen jobbade på gymnasiet menade hen att hen tror att hen skulle resonerat 

annorlunda, men verkade fortfarande tveksam till det eftersom hen är verksam i en stad som är 

så pass liten att hen menade att man inte är ”så pass politiskt involverad i demonstrationer”.114 

Den lärare som för närvarande är verksam inom vuxenutbildningen har inte arbetat med 

samhällskunskap på så pass länge att ett deltagande i skolstrejker med någon av hens klasser 

varit aktuellt.115 

 Två lärare menar att det inte passat för dem, rent planeringsmässigt – för en på 

grund av var hen befunnit sig i kurserna när skolstrejker varit aktuella, för en annan för att hen 

inte har lektioner på fredagar och för att hen prioriterar resten av undervisningen, då hen har 

lite tid.116 En lärare menar att eleverna har för mycket att göra och inte hinner.117 En annan 

lärare hänvisar till att hen inte diskuterat skolstrejker inom ramen för undervisningen.118 

 En lärare menar dessutom att det vore problematiskt att som lärare tvinga alla 

elever i en klass att delta i en skolstrejk under lektionstid – det skulle behöva vara tydligt kopplat 

                                                
112 Lärare 2.; Lärare 4. 
113 Lärare 1. 
114 Ibid. 
115 Lärare 2. 
116 Lärare 5.; Lärare 6. 
117 Lärare 3. 
118 Lärare 4. 
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till kursen, och även om det vore det, skulle det kunna vara etiskt problematiskt.119 Eleverna 

måste ”själva få bestämma vad de vill och inte vill göra – det är ju också en liksom… en 

demokratisk rättighet att få välja bort i det här fallet”.120 Ytterligare en anledning att inte, 

tillsammans med eleverna under lektionstid, delta i en skolstrejk som nämns av en annan 

respondent, är att det riskerar att urholka strejkens betydelse; om strejken sanktioneras från 

läraren, är det inte en strejk längre.121 

 

5.1.6. Sammanfattning 

Som framgår av tabellen ser alla respondenter ett värde i elevers deltagande i protesterna 

anordnade av FFF, men vissa hänvisar till ämnesplanen och andra till ämnesövergripande 

styrdokument i bedömningen av värdet. Två respondenter har tagit upp FFF inom ramen för sin 

undervisning och ingen har inkluderat deltagande i skolstrejkerna i undervisningen. 

 

Tabell 3: Värde 

 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 
Lärare 1 Ja N/A Ja Ja Nej 
Lärare 2 Ja Ja N/A Nej Nej 
Lärare 3 Ja N/A Ja Ja Nej 
Lärare 4 Ja Ja N/A Nej Nej 
Lärare 5 Ja N/A Ja Nej Nej 
Lärare 6 Ja N/A Ja Nej Nej 

 

5.2. Acceptans 
Avsnittet ämnar analysera lärares acceptans av elevers deltagande i skolstrejkerna anordnade 

av FFF. De två första indikatorerna behandlar mer generella tankar om FFF, elevers deltagande 

och uppmuntran till detsamma medan de två sista behandlar vilka förutsättningar att integrera 

deltagandet i undervisningen och vilka förutsättningar att ta igen missad undervisningstid 

respondenten kan tänka sig ge elever som deltar i proteströrelsen. 

 

5.2.1. Syn på Fridays for Future 

För att mäta indikatorn syn på Fridays for Future ställs frågan hur ser du på Fridays for Future.  
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 Lärare 1 tycker att FFF är bra för att barn från tidig ålder gör sig hörda i 

samhällsdebatten.122 Hen tycker dock att rapporteringen om det kan bli för mycket och tror att 

det finns en risk att eleverna ledsnar på att prata om FFF och Greta Thunberg, men att det kan 

ha en ”jättebra effekt att man kan diskutera det och få barnen att ta mer ansvar och bli mer 

involverade”.123 Av lärare 1:s svar framgår inte om hen är brukarorienterad eller byråkratisk. 

 Lärare 2 säger att hen inte haft elever som strejkat och därmed inte kan leverera 

en utsaga om hur FFF påverkat hens undervisning, men säger: 

 
är eleverna borta en dag… för någonting som skapar engagemang som man kan koppla till hållbart 
samhälle exempelvis som en del av samhällskunskap så kan det ju vara en vinning i längden. Då kan man 
ju gå in på det spåret när dom är tillbaka i skolan och diskutera kring det, sådär då.124 

 

Argumentationen kategoriseras som brukarorienterad; respondenten är positivt inställd till 

elevernas engagemang och är beredd att integrera det i samhällskunskapsundervisningen. 

 En annan lärare menar att hen tror att den lågmälda, återkommande metoden är 

effektiv och kopplar rörelsen till ett ökat fokus på klimatfrågor från EU-håll och menar att det 

ändå är ”en symbolhandling som spelar roll” – det är bra när människor engagerar sig i viktiga 

frågor.125 Respondenten kopplar inte till skolan i sitt svar och därför kan svaret inte klassificeras 

in i schemat som används. 

 Lärare 4 menar att det är ”inspirerande att se det engagemang som uppstår”, men 

oroar sig för att skolstrejkandet ska bli en symbolhandling utan några effekter.126 Hen säger att 

hen inte behövt ta ställning i frågan om elevers deltagande hittills, men menar att om hen hade 

haft strejkande elever, hade hen kanske frågat dem om de skulle flytta lektionen och ha den 

nere på torget.127 Läraren visar en öppenhet för att låta elevernas engagemang påverka hens 

undervisning och hens förhållningssätt kategoriseras som brukarorienterat. 

 En annan respondent tycker att FFF är en viktig rörelse och att facken också borde 

utlysa generalstrejk för att få politikerna att agera i klimatfrågan.128 Hen säger dock att 

 
vi är ändå tjänstemän, vi ska liksom följa vårt regelverk, och ska det liksom vara en strejk, då… då kan 
man inte liksom ge det tillåtelse uppifrån, den måste liksom vara… vara ett avbrott mot ordinarie 
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verksamhet, på något sätt, och det blir det ju inte om man säger att nej men gå dit ni får… vi säger att det 
är liksom dagens lektion att vara där.129 

 

Respondenten är positivt inställd till FFF som rörelse, men för ett byråkratiskt resonemang 

angående elevers deltagande i skolstrejkerna under lektionstid – lektioner kan inte flyttas bara 

för att eleverna vill vara med och strejka, dessutom skulle det förstöra innebörden av strejken. 

En annan lärare menar att hen inte ”förstått mer än det liksom generella”, men att hen ser 

positivt på rörelsen, men av respondentens svar på frågan framgår inte huruvida hen resonerar 

brukarorienterat eller byråkratiskt.130 

 

5.2.2. Åsikter om elevers deltagande i skolstrejkerna anordnade av Fridays for Future 

Tre frågor mäter lärarnas åsikter om elevers deltagande i skolstrejkerna anordnade av FFF: vad 

tycker du om elevers deltagande i skolstrejkerna, tycker du att det vore en bra eller mindre bra 

idé att uppmuntra elever till att delta i skolstrejkerna anordnade av Fridays for Future och 

skulle du ha olika inställning till om en elev deltog i klimatstrejker varje vecka eller om hen 

deltog i klimatstrejker mer sporadiskt, exempelvis en gång per termin. En samlad bedömning 

av svaren på de tre frågor som i huvudsak mäter lärares åsikter om elevers deltagande i 

skolstrejkerna anordnade av FFF visar en variation av förhållningssätt bland lärarna. 

 Lärare 1 fastslår att hen inte har några elever som deltagit i skolstrejkerna 

anordnade av FFF, men att hen i klassrumsdiskussioner om fenomenet märker att klassen är 

splittrad – antingen tycker man det Greta gör eller väldigt bra eller så tycker man det är 

jättedåligt.131 Läraren menar dock att hen tycker att det vore en bra idé att uppmuntra eleverna 

att delta i skolstrejkerna, så länge ”man har tydligt syfte med varför man gör det”.132 Hen menar 

att hen skulle vara mer positivt inställd till elevernas deltagande om det var mer sporadiskt, och 

att hens elever faktiskt har skolplikt.133 Här kan ett byråkratiskt förhållningssätt, där läraren 

strävar efter att förverkliga skrivningar i olika styrdokument, återfinnas – att använda ordet 

syfte tolkas som att läraren har syftesformuleringar specificerade i ämnes/kursplaner i åtanke 

och att hänvisa till skolplikten är att explicit koppla till skolans styrdokument. 

 Lärare 2 svarar att ”det skulle ju inte vara något problem för mig att… att de gör 

det, eleverna […] då kan jag ju koppla det till min undervisning” och att det är roligt om de 
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engagerar sig, för att de anammat lite av folkrörelsetanken, som hen tycker man vill etablera.134 

Angående huruvida det vore en bra idé att uppmuntra eleverna att delta, svarar hen: 
 

om jag kan göra det till en del av min undervisning av min kurs, om jag kan legitimera det för min 
skolledning, så skulle det ju kunna vara bra. Men annars så får man ju förstås inte göra det som anställd, att 
be att eleverna inte tillgodose kunskap som de skulle fått i klassrummet då.135 

 

Hen menar att om eleven frånvarade från undervisningen en gång i veckan skulle det vara svårt 

för eleven att nå kursens mål och att läraren inte skulle acceptera frånvaro i den 

utsträckningen.136 Här kan såväl ett brukarorienterat, där eleverna kan tillåtas påverka lärarens 

undervisning, som ett byråkratiskt, där styrdokumenten styr hur läraren ska agera, 

förhållningssätt läsas in. 

 Lärare 3 menar att det finns en dubbelhet i elevernas deltagande i skolstrejkerna 

anordnade av FFF – skolans uppdrag är ”att lära dem om klimatförändringarna” och att strejka 

mot skolan ”blir ju liksom att slå mot fel institution”, samtidigt ser respondenten att metoden 

är effektiv och menar att den enda institutionen eleven har att strejka mot är skolan.137 Läraren 

menar därutöver att man som lärare bör uppmuntra eleverna ”att faktiskt fokusera på sina 

studier och fokusera på kunskapsuppdraget” och att man i den rollen inte kan uppmuntra 

eleverna till att delta i skolstrejkerna.138 Principen angående elevers deltagande i skolstrejkerna 

skulle vara densamma oavsett hur mycket eleven frånvarade från undervisningen, men att 

”konsekvenserna betydligt mer problematiska för de som deltar varje vecka” och de skulle få 

svårt att få betyg i kurserna de frånvarar från, vilket skulle leda till att man skulle behöva ha 

allvarliga samtal med dem.139 Här kan ett tydligt fokus på olika styrdokument återfinnas och 

lärarens förhållningssätt kategoriseras som byråkratiskt. 

 Lärare 4:s förhållningssätt beskrivs som såväl brukarorienterat som byråkratiskt 

– det är bra att eleverna agerar, men respondenten menar också att det kan bli problem för 

eleven om hen är borta för mycket.140 Att vid enstaka tillfällen uppmuntra elever att delta skulle 

kunna vara en bra idé om en i anslutning till detta i undervisningen diskuterat politiskt 

engagemang och civil olydnad, men det vore svårare att argumentera för ett konsekvent 

strejkande, menar hen.141 Vid ett kontinuerligt strejkande blir det ett problem att eleven går 
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miste om undervisningstid och respondenten menar att ”det är ju faktiskt som så att jag som 

tjänsteman har uppgiften att försöka få eleven att komma igenom den här kursen”.142  

 Lärare 5 tycker att det är ”bra att de engagerar sig, det är bra att de… eh… ja, 

försöker agera som demokratiska medborgare” och ”ser sig som en del av samhället”.143 Hen 

menar att det vore en bra idé att uppmuntra elever att delta i skolstrejkerna – ”det är bra att de 

deltar och de ska kunna utläsa mellan raderna att vi tycker att det är bra att de deltar” – men att 

lärare officiellt inte kan säga att det är bra att eleverna uteblir från undervisningen.144 

Respondenten menar att om en elev deltog en gång per vecka eller gång per termin skulle inte 

göra någon principiell skillnad, men att ett kontinuerligt skolstrejkande skulle bli mer 

problematiskt för eleven.145 Hen tillägger att gymnasiet är en frivillig skolform och att så länge 

individen är medveten om konsekvenserna av sina beslut, stöttar hen dem i besluten, eftersom 

”det finns större värden i livet än en examen” – bildning och aktivism är också viktiga 

kunskaper.146 Lärare 5 uppvisar medvetenhet kring hur hens inställning till uppmuntran kan bli 

problematisk i relation till styrdokumenten, men vill ändå förmedla stöd till eleverna. 

Respondenten förhåller sig positivt till elevers deltagande i FFF, men hänvisar inom ramen för 

denna indikator inte till elevernas inflytande över undervisningen, utan till vad hen i sin roll 

som tjänsteman kan och inte kan göra – detta tillmäts dock inte stor vikt. Respondentens svar 

kan därför inte kategoriseras. 

 Det är bra om eleverna deltar i skolstrejker och ”det är en bra grej att uppmuntra 

dem till att delta i… i politisk aktivism för att det kan leda vidare till att de engagerar sig i vidare 

politisk aktivism”, tycker lärare 6. Det blir dock problematiskt för eleverna om de uteblir från 

för mycket undervisning – eleverna kan inte ta igen exakt det de missade i klassrummet 

hemma.147 Om eleven var borta mer sporadiskt skulle respondenten kunna prata med eleven 

och diskutera med denne hur lektionen kan kompenseras, medan om hen vore borta en gång i 

veckan skulle läraren behöva koppla in mentor och kanske specialpedagog och rektor för att 

undersöka hur den bortfallna lektionstiden kan hanteras.148 Fokus här är att eleverna ska ta sig 

igenom kursen, samtidigt som en öppning för diskussion om individuell kompensation vid 

sporadisk frånvaro återfinns, och lärarens förhållningssätt kategoriseras som byråkratiskt och 

brukarorienterat. 
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5.2.3. Förutsättningar att integrera deltagande i skolstrejkerna anordnade av Fridays for 

Future i undervisningen 

De flesta respondenter är öppna för att ta in elevernas deltagande i skolstrejkerna anordnade av 

FFF i undervisningen på något sätt, vilket mäts genom deras svar på frågan om elever skulle 

delta i skolstrejker för klimatet, skulle de få möjlighet att integrera sitt deltagande i skolstrejken 

i undervisningen på något sätt.  

 Lärare 1 menar att man skulle kunna ”diskutera ämnet i skolan och försöka ta 

fram olika perspektiv på det”, och lärare 2 menar att den ”största vinningen med något liknande” 

är ”att det blir ett lärtillfälle av någonting som de har gjort och är engagerad inom”.149 De båda 

lärarna påvisar ett brukarorienterat förhållningssätt där elevernas intressen kan tillåtas påverka 

deras undervisnings utformning. 

 Lärare 3 menar att det beror på vad de gör i undervisningen, men att när något 

relevant ämne, såsom exempelvis politiska rörelser, vore det ”ett tillfälle att föra den här 

diskussionens olika nyanser” om man skulle haft elever som deltog.150 Vilken diskussion 

läraren syftar på är lite otydligt, men en tolkning är att hen menar diskussionen om elevers 

deltagande i proteströrelser under skoltid. Hur som helst visar läraren ett brukarorienterat 

förhållningssätt där elevernas erfarenheter tillåts påverka hens undervisning. 

 Lärare 4 menar att hen skulle kunna tänka sig att låta eleverna utföra någon form 

av uppgift inom ramen för kursen hen undervisar i om eleverna skulle vilja strejka, givet att de 

meddelar sin intention att delta i strejken med framförhållning.151 Hen säger: ”då skulle vi 

kunna hinna planera på vilket sätt funkar det ihop med centralt innehåll i kurser de läser”.152 

Respondenten menar dock att ett deltagande knappast kan beskrivas som strejk i sådana fall, 

eftersom man då ju befinner sig i ”undervisning därmed att jag har gett dem en uppgift som de 

gör på en annan plats”.153 Lärare 4:s argumentation får beskrivas som brukarorienterad; 

elevernas preferenser tillåts påverka undervisningen om de meddelar sina planer med 

framförhållning. 

 Lärare 5 menar att eleverna eventuellt skulle kunna integrera sitt deltagande i 

skolstrejkerna anordnade av FFF inom ramen för fördjupningsuppgifter, men tydliggör att 
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själva strejkandet inte kan inkluderas i undervisningen, då detta inte går att utvärdera.154 

Lärarens förhållningssätt kategoriseras som brukarorienterat och byråkratiskt, eftersom hen 

tillåter eleverna påverka innehållet i uppgifter hen ska ha som underlag för bedömning, men 

samtidigt hänvisar till och lägger vikt vid att det som inkluderas i undervisningen ska gå att 

utvärdera. 

 Lärare 6 säger att hen kanske ”frågat om exempel när det hade varit relevant”, 

men ingenting utöver detta som bidrar till en kodning av svaret.155 Svaret ger för lite underlag 

för att bedöma lärarens förhållningssätt i frågan. 

 

5.2.4. Förutsättningar att ta igen missad undervisningstid vid deltagande i skolstrejkerna 

anordnade av Fridays for Future 

På frågan om elever skulle delta i skolstrejker för klimatet, skulle de få möjlighet att ta igen 

missad undervisningstid återfinns en del variation i lärarnas svar. Lärare 1 beskriver att eleverna 

skulle få ansvara för att ta igen den missade undervisningstiden själva, och hänvisar till regler 

skolan har fastställt.156 Detta tolkas som ett byråkratiskt förhållningssätt, trots att det är skolans 

regler och inte generella, nationella styrdokument läraren hänvisar till. 

 Lärare 2 svarar ja på frågan och hänvisar till att det är hens ”uppdrag att de ska 

bli färdiga med kursen”.157 Om hen kan lägga extra tid kan på det bestäms dock av skolledning, 

rektor och förvaltning.158 Detta förhållningssätt anses vara brukarorienterat och byråkratiskt, då 

läraren vill ge eleverna förutsättningar att ta igen missad undervisningstid, men argumenterar 

att vilka direktiv hen har att förhålla sig till avgör i vilken utsträckning hen kan ge dem 

förutsättningarna. 

 Lärare 3 svarar rakt nej på frågan – hen menar att ”[s]ka man protestera, då måste 

man också ta konsekvenserna av protesten”.159 Om eleven inte får några konsekvenser av 

skolstrejkandet menar läraren att det skulle innebära att flytta på lektioner, vilket i 

förlängningen skulle urholka ”hela protestens betydelse”.160 Här återfinns ett resonemang om 

att frånvaro får konsekvenser och det tolkas som att läraren förhåller sig till skolans regler kring 

frånvaro, vilket i sammanhanget tolkas som att hen har ett byråkratiskt förhållningssätt. Det bör 
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nämnas att respondenten också visar en tendens till att värna protestaktionens betydelse, vilket 

inte kan kategoriseras som varken byråkratiskt eller brukarorienterat. 

 Lärare 4 kan tänka sig att elever, som kompensation för att de strejkat, ”får någon 

form av analysuppgift som är kopplad till att de faktiskt har strejkat”.161 Läraren verkar 

ambivalent i frågan; det är inte självklart att hen hade gett eleverna en extra lektion, men det är 

inte heller självklart att hen hade behandlat frånvaro av den här anledningen på samma sätt som 

om eleven hade åkt på en utlandsresa.162 Svaret var inte tydligt, men det betraktas som att 

läraren är öppen för att låta eleverna kompensera förlorad undervisningstid, men att det inte är 

självklart att hen skulle göra det. Lärarens förhållningssätt betraktas som brukarorienterat såväl 

som byråkratiskt – elevernas engagemang kan påverka uppgifterna de får, men det är inte en 

självklarhet och läraren kan behandla deltagandet som frånvaro av andra anledningar. 

 Lärare 5 menar att det är svårt att ha samma genomgång med eleverna igen om 

de är frånvarande, men att hen kan repetera vissa saker med eleverna enskilt eller förklara vissa 

begrepp.163 Läraren menar dock att eleverna helt enkelt missar vissa saker om de är frånvarande 

som de inte kan ta igen.164 Detta tolkas som att förhållningssättet läraren uppvisar är såväl 

brukarorienterat som byråkratiskt – läraren är beredd att anpassa undervisningen till elevens 

engagemang till viss del, samtidigt som hen också ser att elevens frånvaro får konsekvenser. 

 Lärare 6 menar att hen skulle ”pushat för att de skulle få det”, med vilket hen 

menar ”ge dem möjlighet att komplettera”.165 Hen menar att hen i andra fall kanske skulle 

resonerat annorlunda, men eftersom klimatfrågan är viktig och en skolstrejkande elev strejkar 

för en fråga som rör hela dennes framtid, skulle hen ha större förståelse för elevens frånvaro.166 

Denna lärare menar också att vissa saker är svåra att komplettera, men att man får försöka lösa 

det på annat sätt.167 Det uppvisade förhållningssättet klassificeras som brukarorienterat – 

elevernas engagemang tycks kunna tillåtas påverka elevens skolgång i ganska hög utsträckning. 

 

5.2.5. Sammanfattning 

Båda förhållningssätten återfinns bland alla respondenter och i vissa fall resonerar samma 

respondent såväl brukarorienterat som byråkratiskt inom ramen för samma indikator på 

acceptans. Vissa respondenter resonerar brukarorienterat inom ramen för alla indikatorer, men 
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inga resonerar byråkratiskt inom ramen för alla indikatorer. Därutöver kan nämnas att de rent 

brukarorienterade förhållningssätten är något vanligare än de rent byråkratiska. 

 

Tabell 4: Acceptans 

 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 
Lärare 1 N/A Byråkratiskt Brukarorienterat Byråkratiskt 
Lärare 2 Brukarorienterat Brukarorienterat,  

Byråkratiskt 
Brukarorienterat Brukarorienterat,  

Byråkratiskt 
Lärare 3 N/A Byråkratiskt Brukarorienterat Byråkratiskt 
Lärare 4 Brukarorienterat Brukarorienterat,  

Byråkratiskt 
Brukarorienterat 
 

Brukarorienterat,  
Byråkratiskt 

Lärare 5 Byråkratiskt N/A Brukarorienterat, 
Byråkratiskt 

Brukarorienterat,  
Byråkratiskt 

Lärare 6 N/A Brukarorienterat, 
Byråkratiskt 

N/A Brukarorienterat 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1. Diskussion 
Hade respondenternas syn på miljöfrågan fångats på ett mer träffsäkert sätt, hade det varit 

lättare att uttala sig om huruvida lärarnas inställningar till elevers deltagande i protester 

anordnade av FFF under skoltid hade varit generaliserbara till inställningar till andra 

proteströrelser. Om det hade visat sig att alla respondenter exempelvis tyckte att miljö- och 

klimatfrågor var viktiga, att de upplevde klimatförändringarna som en kris och sympatiserade 

med FFF:s grunder för att skolstrejka som redogjorts för i 1.1., hade det givit större möjligheter 

att generalisera resultaten till andra rörelser respondenterna inte hade sympatiserat med i lika 

hög utsträckning. Detta mot bakgrund av forskning som visar att människor är mer benägna att 

stödja protester ju mer de påverkas krisen och att antagandet att resultatet av den forskningen 

är generaliserbart till huruvida respondenterna uppfattar klimatförändringarna som en kris eller 

inte stämmer.168  

 I några fall har respondenterna resonerat att det inte är aktuellt att sanktionera 

elevernas frånvaro i samband med deltagande i klimatstrejker med motiveringar härledda ur 

styrdokumenten och i vissa fall har de vidareutvecklat sådana motiveringar med att det skulle 

förstöra poängen med att strejka, vilket inte är en aspekt som kunnat fångas in eller förutses 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna eller det klassifikationsschema som använts. Vissa 

anser att det kan vara bra och önskvärt att eleverna strejkar, men att strejkandet inte kan, och 

inte bör, sanktioneras från lärare eller skolledning – antingen med hänvisning till 

tjänstemannarollen, eller till att strejken måste få vara just en strejk, eller både och. 

Mot bakgrund av forskning som visar att vuxna uppvisar variation i resurser som 

har ett samband med graden av politiskt engagemang, att ungdomars val av gymnasieutbildning 

delvis förklaras av socio-ekonomisk bakgrund och didaktiska teorier som påtalar att 

undervisningen bör utformas med kontexten i åtanke, fanns en ambition att rekrytera lärare från 

olika typer av program eftersom lärarens inställning därmed kan tänkas variera med 

elevgruppens sammansättning.169 Detta har lyckats relativt bra, men ingen undervisar på 

program som enligt tidigare forskning är bland de program som har högst social rekrytering.170 

Respondenterna är i 20-, 30- och 40-årsåldern. Misslyckandet att rekrytera äldre respondenter 

kan argumenteras vara problematiskt mot bakgrund av forskning som visar att hög ålder kan 

                                                
168 Cristancho, Uba & Zamponi, 2019, s.446. 
169 Brady, Verba & Lehman Schlozman, 1995, s.275.; Broady & Börjesson, 2008, ss.5-6.; Ekendahl, Nohagen & 
Sandahl, 2015, s.14. 
170 Broady & Börjesson, 2008, ss.5-6. 
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minska människors stöd till demonstrationer och strejker – det finns en brist på variation i 

variabeln som kan leda till att undersökningen inte ger en heltäckande beskrivning av 

samhällslärare med behörighet att undervisa på gymnasienivås inställning till elevers 

deltagande i FFF under skoltid.171  Med tanke på att urvalet bestämts enligt least-likely-logiken, 

bedöms bristande variation i åldersvariabeln inte vara problematisk, eftersom undersökningens 

förväntade resultat var att ingen skulle vara odelat positiv till elevers deltagande i proteströrelser 

under lektionstid. Sannolikheten att äldre respondenter skulle vara mer positiva än yngre 

bedöms, utifrån tidigare forskning rörande acceptans av protester, vara låg.172  

 

6.2. Slutsatser 
Med en beskrivande ansats har denna undersökning syftat till att bidra till teoribildningen kring 

olika gruppers inställningar till proteströrelser genom att besvara frågan vilken inställning har 

lärare i samhällskunskap med behörighet att undervisa på gymnasienivå till elevers deltagande 

i proteströrelsen Fridays for Future under skoltid. Undersökningen har mätt lärares inställning 

genom att undersöka huruvida de i undersökningen medverkande respondenterna tycker elevers 

deltagande i klimatstrejker anordnade av FFF under skoltid kan vara värdefullt och i vilken 

utsträckning de accepterar elevers deltagande i klimatstrejkerna under skoltid. Undersökningen 

har inga ambitioner att empiriskt generalisera resultaten till populationen lärare i stort eftersom 

antalet respondenter som medverkat i undersökningen är för litet, men undersökningen kan 

öppna upp för vidare forskning på området.  

 Resultaten visar att alla i undersökningen deltagande respondenter i viss 

utsträckning tycker att elevers deltagande i klimatstrejkerna anordnade av FFF under skoltid är 

värdefullt, men att vissa respondenter hänvisar till ämnesöverskridande styrdokument i 

bedömningen av värdet, medan andra hänvisar till ämnesplanen. Få lärare har tagit upp FFF 

som stoff i undervisningen och ingen har bedömt värdet av ett deltagande som lärtillfälle så 

högt att de prioriterat att inkludera ett deltagande i demonstrationerna i den reguljära 

undervisningen. Att just samhällskunskapslärare med behörighet att undervisa på gymnasienivå 

skulle identifiera ett värde i elevernas deltagande motsvarar förväntningarna och tyder på att 

avvägningen att använda samhällskunskapslärare som respondenter i denna undersökning var 

rimlig utifrån least-likely-logiken – de ser förvisso ett värde, men ingen har på alla mätta 

indikatorer för värde uppvisat variabelvärdet ”ja”. Alla respondenter ser ett värde i elevers 

                                                
171 Crozat, 1998, s.75. 
172 Ibid. 
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deltagande i proteströrelser under skoltid, men med tanke på att vissa av respondenterna 

hänvisar till ämnesplanen i bedömningen av värdet, finns en möjlighet att lärare som undervisar 

i andra ämnen än samhällskunskap skulle kunna avvisa elevers deltagande som värdelöst. 

 Gällande acceptans av elevers deltagande i proteströrelser under skoltid kan 

fastställas att ingen av respondenternas förhållningssätt kan kategoriseras som fullt ut 

brukarorienterat och att ingen av respondenternas förhållningssätt kan kategoriseras som fullt 

ut byråkratiskt – ingen accepterar det fullt ut, men ingen accepterar det heller inte alls. Många 

lärare resonerar såväl brukarorienterat som byråkratiskt inom ramen för samma indikator – både 

styrdokument och elevinflytande är av vikt för respondenterna. Att respondenterna uppvisar 

olika förhållningssätt motsvarar också förväntningarna, eftersom, som tidigare fastställts, 

skolan bygger på olika organisationsmodeller och tidigare forskning visat att dessa 

organisationsmodeller alla styr lärares förhållningssätt.173  

 En sammanvägning av resultaten av måtten på värde och på acceptans resulterar 

i slutsatsen att respondenternas inställning till elevers deltagande i proteströrelsen FFF under 

skoltid är att alla till vis del tycker att deltagandet är värdefullt och till viss del accepterar det. 

Ingen av respondenterna intar någon av idealtypspositionerna som redogjorts för i 4.5. Trots att 

undersökningen inte har några generaliseringsanspråk, bör sägas att resultaten tyder på att inte 

ens lärare i samhällskunskap med behörighet att undervisa på gymnasienivå är odelat positivt 

inställda till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid. Detta öppnar upp för frågor som 

exempelvis huruvida andra lärare ser ett värde i och accepterar deltagande i proteströrelser 

under skoltid i någon utsträckning och av vilka anledningar det förekommer variation i lärarnas 

inställningar. Kan variationen förklaras av faktorer som enligt tidigare forskning påverkar 

människors inställning till protester generellt, återfinns förklaringen i teorier om närbyråkraters 

konstruktion av handlingsstrategier eller måste svaret sökas någon annanstans?  

                                                
173 Fredriksson, 2010, s.48, 179. 
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Lärare 5, verksam inom gymnasieskolan. Intervjuer 2019-12-09 & 2019-12-10. 

 

Lärare 6, verksam inom gymnasieskolan. Intervju 2019-12-11. 
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8. Bilagor 

8.1. Intervjuguide 
Introduktion 

- Informera om undersökningens syfte. 

- Berätta att medverkandet är frivilligt, att respondenten kommer vara anonym, att 

utomstående inte kommer kunna identifiera respondenten när resultaten redovisas och 

att den insamlade datan bara kommer användas för forskningsändamål. 

- Berätta att respondenten kan avbryta sin medverkan när som helst under 

undersökningens gång. 

- Berätta att uppsatsen kommer publiceras i DiVA, det digitala vetenskapliga arkivet. 

- Är det okej att jag spelar in intervjun? Om ja, nämn inte ditt namn under 

ljudinspelningen. 

 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket kön identifierar du dig som? 

3. Kan du beskriva din utbildningsbakgrund? 

4. Hur länge har du arbetat som lärare? 

5. Hur länge har du arbetat som lärare på den skola du är anställd på just nu? 

6. Arbetar du på en skola med offentlig eller enskild huvudman? 

7. Har du undervisat i samhällskunskap på skolan? 

a. Om ja, hur länge? 

b. Om ja, har du undervisat i samhällskunskap på den aktuella skolan på fredagar 

HT18, VT19 och/eller HT19? 

c. Om nej, har du undervisat i samhällskunskap? 

8. Vilka program undervisar du på? 

9. Vilka kurser undervisar du i? 

 

Demokratifostran 

10. Hur ser du på skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare? 

11. Hur ser du på ämnet samhällskunskaps roll i att medverka till att fostra demokratiska 

medborgare? 

12. Vilka metoder tror du är effektiva för att utveckla elevers demokratiska kompetenser? 
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Fridays for Future 

13. Den senaste tiden har miljö- och klimatfrågor fått stor uppmärksamhet i 

samhällsdebatten. Vad tänker du kring det? 

14. Hur ser du på rörelsen Fridays for Future? 

15. Har du elever som deltar eller har deltagit i skolstrejkerna anordnade av Fridays for 

Future? 

16. Vad tycker du om elevers deltagande i skolstrejkerna? 

17. Har du pratat om Fridays for Future i samhällskunskapsundervisningen? 

18. Har du tillsammans med någon av dina klasser deltagit i skolstrejker under 

lektionstid? 

a. Om ja, har du motiverat detta utifrån läroplanens eller ämnesplanens innehåll? 

i. Om ja, vilken av dem? 

1. Om läroplan, hur kan deltagande i skolstrejker motiveras 

utifrån läroplanens innehåll? 

2. Om ämnesplan, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav 

har deltagandet knutits an till? 

b. Om nej, varför inte? 

19. Tycker du att det vore en bra eller mindre bra idé att uppmuntra elever att delta i 

skolstrejker för klimatet? Varför? 

20. Om elever skulle delta i skolstrejker för klimatet, skulle de få möjlighet att ta igen 

missad undervisningstid? 

a. Om ja, hur? 

21. Om elever skulle delta i skolstrejker för klimatet, skulle de få möjlighet att integrera 

sitt deltagande i skolstrejken i undervisningen på något sätt? 

a. Om ja, hur? 

22. Skulle du ha olika inställning till om en elev deltog i klimatstrejker varje vecka eller 

om hen deltog i klimatstrejker mer sporadiskt, exempelvis en gång per termin? 

23. Har du själv, som privatperson, deltagit i en klimatstrejk anordnad av Fridays for 

Future? Varför eller varför inte? 

 

Deltagande i klimatstrejker som demokratifostrande eller som färdighetsfrämjande 

inom ramen för ämnesundervisningen 

24. Tror du eleverna kan lära sig någonting av att delta i skolstrejkerna? 
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a. Om ja, och lärandet kopplas till samhällskunskapsämnet, tror du att du 

skulle resonera annorlunda om du undervisade i ett annat ämne? 

 

Avslutning 

- Har du några frågor till mig? 

- Vill du ta del av undersökningens resultat när den är färdig? 

 


