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Föreningens syfte är att främja undervisning för fred och nedrustning  
inom och utom det formella undervisningssystemet, 
från förskola till universitet, från fritidsverksamhet till folkbildning 

Verksamheten för riksföreningen Sveriges Lärare för fred –
verksamhetsåret 2010 
 
Årsmötet för Sveriges Lärare för fred hölls i Överås, Danska vägen 20, den 27 februari 2010.  
Dagen inleddes med en presentation av Margareta Teke, familjeterapeut, medlare och utbil-
dare, som beskrev likheterna mellan familjeterapi, medling och konflikthantering.  
En likaledes mycket intressant presentation gjorde Vilgot Oscarsson om en undersökning 
bland sammanlagt 6 500 elever i år 9 från 1992, 1998 och 2003 med frågor som hur de ser på 
världens framtid och vad de tycker vara mest oroande.  
 

Årsmötet beslöt att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 – -10 
(mellan årsmötena). Det beslutades om en stadgeändring så att verksamhetsåret i fortsätt-
ningen ska sammanfalla med budgetåret som är detsamma som kalenderåret. 
 

Styrelse 
På årsmötet omvaldes Ilse Hakvoort, Västra Bodarne, till ordförande. Till ordinarie ledamö-
ter omvaldes Arja Kostiainen, Göteborg, och Göte Rudvall, Malmö, samt nyvaldes Birgitta 
Friberg (sekreterare), Askim, och Karin Utas Carlsson (kassör), Jonstorp.  
 
Som suppleanter omvaldes Anna-Karin Schuller, Fagerfjäll, och Suzanne Wiklund, Herr-
ljunga, samt nyvaldes Vilgot Oscarsson, Mölndal. Ingrid Inglander, Hallstavik, adjungerades 
till styrelsen som föreningens representant i Stockholmsområdet. 
 
Som revisorer omvaldes Elisabeth Faxelid, Stockholm, och Allan Petterson, Ljugarn. 
 
Till valberedning utsågs Ingrid Inglander och Theo Fick, Hallstavik. 
 
Medlemmar 
Sveriges Lärare för fred är en rikstäckande förening som under verksamhetsåret 2010 har 
haft 51 betalande medlemmar.   
 

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden: 27 februari (kon-
stituerande möte), 10 mars, 27 april, 9 juni, 23 augusti, 5 oktober, 29 november – samtliga i 
Göteborg.  
 
Medlemskontakter 
Föreningen har en hemsida, www.larareforfred.se. Den samlar kunskap och erfarenheter om 
allt som rör fredsundervisning. Där finns nedladdningsbart material om icke-våld, konflikt-
hantering och nedrustning, både för att användas direkt i undervisningen och för egen fort-
bildning. Till nya medlemmar har välkomstbrev, en CD samt en broschyr med information 
om föreningen skickats. Tre medlemsbrev (januari, juni och december) har också skickats till 
medlemmarna.  
 

Medlemsmöten och lokala aktiviteter  
Vilgot Oscarsson har för SLFF skrivit ett remissvar till utkastet till ämnesplan för samhälls-
kunskap med krav på en tydligare skrivning om ämnesinnehållet kring globalisering, samar-
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bete och konflikthantering samt om FN:s och andra organisationers arbete för fred, nedrust-
ning och utveckling. 
 
Den 17 april deltog SLFF, representerad av Ingrid Inglander och Theo Fick, med bokbord 
och samtal i lärarkonferensen ”Hela vida världen i vår vardag”, på inbjudan av Internationel-
la Programkontoret vid Uppsala Universitet. Vi presenterade vårt arbete för konflikthanter-
ing i skola och lärarutbildning, ett led i FN:s årtionde för fred och ickevåld för världens barn, 
och för undervisning för nedrustning enligt FN:s resolution 2002:57/60. 
 
SLFF (Bengt Edström, Karin Esaiasson, Birgitta Friberg, Ingrid Inglander och Vilgot Os-
carsson) deltog tillsammans med Yrkesgrupperna mot kärnvapen med ett bokbord vid bok-
mässan i Göteborg 23-25 september 2010 och medverkade bland annat till en namninsam-
ling för en budkavlekampanj med appell för en konvention mot kärnvapen som fick mer än 
1000 underskrifter. Ett antal lärarhandledningar ”Lär om kärnvapen – lär om nedrustning” 
såldes och kontakt upprättades med bl a Historiska museet, något som resulterade i ett bok-
bord och en föreläsning på Humanismens dag på museet den 21 november samt inbjudan till 
fortsatt samarbete. Kontakter togs också med Armémuseet som kompletterade sin skolsida 
och en pågående utställning med vårt material kring nedrustning.  
 
SLFF (Ilse Hakvoort, Arja Kostiainen och Vilgot Oscarsson) deltog med föreläsning och 
elevaktiviteter i konflikthantering i samband med FN-dagen vid Hulebäcksgymnasiet (en FN-
skola) i Mölnlycke den 22 oktober 2010. 
 
Karin Utas Carlsson har deltagit i en skolmedlingskonferens vid Gymnasieskolan Sogn i 
Oslo som sedan 15 år har utvecklat ett omfattande program för skolmedling, ett program 
som innefattar var och en på skolan. Detta har inspirerat till kontakter (Ilse Hakvoort och 
Karin Utas Carlsson) med Centrum för skolutveckling i Göteborg för att i samarbete få till 
stånd en skolkonferens om skolmedling, eventuellt med medverkan från Oslo.  
 
 

Arbetsmöten kring hemsidan 
Karin Utas Carlsson, Birgitta Friberg och Ilse Hakvoort har haft två möten (8 oktober och 
24 november) för arbete med hemsidan. 
 
Nationell verksamhet i samverkan med andra organisationer  
I stiftelsen Yrkesgrupper mot kärnvapen samt i Nätverket för kärnvapennedrustning har föreningen i 
Stockholm representerats av Ingrid Inglander och Theo Fick. 
 
I Yrkesgrupperna i Göteborg har föreningen företrätts av Karin Utas Carlsson sedan 
2010-01 och i Fredsam i Göteborg sedan september 2009. 
 

På ett möte i Stockholm med Nätverket för konflikthantering i lärarutbildningen den 22 februari 
2010 representerades föreningen av Ingrid Inglander och Karin Utas Carlsson samt deltog 
föreningsmedlemmen Marianne Göthlin. Ilse Hakvoort har under året varit detta nätverks 
ordförande och hållit fortlöpande kontakt med dess medlemmar.  
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Internationella kontakter 
Vilgot Oscarsson utsågs till kontaktperson för International Association of Educators for 
Peace, som dock inte hållit något möte under verksamhetsåret. 
 
Ilse Hakvoort är Special Feature Editor i Journal of Peace Education, där en serie om pionjä-
rer i fredsundervisning startar med en text om Åke Bjerstedt på hennes initiativ. 
 
Övrig verksamhet  
En kursbok i och om konflikthantering, Konflikthantering i professionellt lärarskap, har utgivits 
med Ilse Hakvoort och Birgitta Friberg som redaktörer samt material av bl a Arja Kostiainen 
från SLFF:s styrelse och Marianne Göthlin, som också är medlem i SLFF.   
 
Lärarhandledningen ”Lär om kärnvapen – lär om nedrustning” har under hösten uppdaterats 
av SLMK:s Gunnar Westberg och SLFF:s Ingrid Inglander. 
 
Sammanfattning av erfarenheter från det gångna verksamhetsåret: 
Efterfrågan på föreningens erfarenheter och kompetens är större än tillgången på personer 
som hinner dela med sig genom att medverka med föreläsningar och workshops samt svara 
på frågor i olika forsknings- och utbildningssammanhang. Föreningen behöver lägga mer vikt 
vid att nå fler som kan och vill aktivera sig i detta. 
 
Styrelsen för Sveriges Lärare för fred i mars 2011 
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