HAR
FREDSUNDERVISNINGEN
ENHISTORIA- OCHENFRAMTII)
Av Bengt Thelin
b<irjanav 1980-taletdiik begreppenfredsfostran och fredsundervisningupp i den
pedagogiska- qgh politiska - debatten.P[
Skoldverstyrelsen(SO) blev jag den som fick i
uppgift att tillse att "nigot gjordes", bl a sont
svar pi de krav pfl sttid och viigledning, som
bdrjadekomma bide friin l[rare och elever.Det
blev nigra intensivair mcd kurser,konferenser
och materialproduktion.
Som ung kirarc hadejag redaniignatfltskilligt intresseo.gherrgagemang[t u-landsfrigorna. Mellan SO och SIDA fanns en samarbetsgrupp f6r att friimja u-landskunskapen
i skolorna.. Begrepp som internationalisering,internationell forstflelseoch internationell solidaritet
forknippades s& gott sorn uteslutandemed de
fattiga folken i tredje viirlden. Begreppcnhade
en nord-sydlig inriktning. Fredsundervisning
diiremot var nigot nytt, som det giillde att
bygga upp kunskap om och u[rrbeta niigon
slagsmetod fcir.Nu tillkom bl a SO:s serviccmaterial "Fred - Frihet - Utvcckling
Mdnskligarf,ttighoter"(1985),fbrtfarandemig
veterligt den enda officiella skriftcn i dmnet.

Bengt Thelin,fil dr och teol- lic, ltrtr varit
undervi sningsrdd i Skok)ver sryreIsen, drir han
bl a hadeansvarft)r internationaliseringsfrdgor. I bt;rjan av 1980-taletfrirde han upp
fredsundervisningpd den pedagogiska "dagordning,en",vilket ledde till en hel del massmeHan har skrivit dtskilliga
tlial upptniirksanthet.
artiklar ontfred och internationalisering och
planerar att ndsto dr kommaut med en bok om
Nigot nytt? I varje lall vissteintejag, och
det g?illclenog de flesta,att fredsundervisningen tides- och 6verlevnadsfrdgornai undervisninghade en historia. Fdr mis blev detta klart fbrst
en.
hiirom iret, nrirjag borjale arbetctmeclen kunskapsdversiktom freds- och solidaritetsfriigori
Det iildsta mer genomarbetadeprogramskolan.gtt arbetesom ftirhoppningsvisblir till
en bok under 1995.Vad iag kan ge i den hiir
met I'cjrfredsundervisninglbrmedladesdock av
artikeln dr enda.stglimtar ur dennahistoria.
cn annanportalligur i den svenskaskolanshistoria, niirnligcn Fridtjuv Berg. Det skeddei en
Pioniiirerna
liten skrilt 1t186 med titeln "Hermann
Molkenboer. Skolan och fredstanken".
FredrikaBrcmcr tillhiir dc internationellt
kiinda
Molkenhoer var holliindare och hacie som
svenskama,fiven om fbrskningenom hcnne
huvudtes.att skolangjordc sig skyldig till dubinte tillriickligt Lycksha uppmiirksammathenbelmoral,niimligcnden som ligger i sptinningPi hennesinitiativ kom
nes fredsengagcmang.
cn mollan kristendomundervisningens
fdrkuni
det Kungliga Hogre Liirarinncseminariet
nelseatt man skall iilska iiven sina fiender och
Stockholmtill i borjan av 1860-talct.Om don
historioundervisningen,
som leder till nationell
fredspedagogiki vid mening som bedlcvs drir
s.jiilvhiivdclscoch hat rnot andrafblk och raser.
har Inger Ekbom beriittat i sin bok "Fredrika
Botcmedlet var att "rena" historierimnetfrfln
Bremer och den kvinnliga lredstanken" "falsk patriotism".Molkenboerforeslogatt ett
(Carlsonsl99l). Bland mflngaf d elcver med
internationellt"uppfbstringsrid"skulle skapas
djupt fredsengagemangkan niimnas Solma
liir att mcdvcrkatill en relbrmcring av historieLagerlcifoch Inga Thorsson.
och gcogrll'iundcrvisni
ngen.

Sekelskit'tet:
Nationalism kontra fredsfostran
Berg refererarutfdrligt Molkenboerstankar<lch
siiger att vi nu iir i b<irjanav en rdrelse,som sfl
smflningomkommer "att omskapavira kiinslooch trinkestittoch diirigenommliktigt inverkapi
virt sl:iktesdden".
For irtionden framit blev "avnationaliseringen" av historieiimnetdet som domineradei
de fredsengagerade
pedagogernasskrifter och
anforanden.Dit horde ocksi en avglorifiering
av krig och krigshjiiltar.I stiillet skulleden fredli ga odlingensfriregingsgestalteruppmiirksammas,krighj?iltarerstittasmed fredshjiiltar,krigshistoria med kulturhistoria.
Id6ernastottepe hirt motstflnd.
Ett nordisktskolmrite1897var ett av
minga tillf[llen di historiedmner
debatterades.En liiroverksrektor
ansflgt ex att historieni l'drstahand
skulle vara nationell, i andra hand
human och att det inte skadade
i.liaBromde "om barnetniir det lliste om Karl
XII:s historia liksorn kiindc sig
dga en bit av hansstoflar i sina smi skor". Are"t

4a.pabildades,med Emilia Bromdei spersen
-punkSverige-s
kvinnligafredst'drening.
En av
terna i deras program var fredsl'ostran.
Upplostran bordc renas lriin krigiska
inslag, krigslekar och krigslcksakcrr.,.
Det konservativa Nya Dagligt
Allenanoa
Allehanda opponerade
clppclnerade slg
sig. ,
Tankanravar larliga, lrihetcn var
viktigare iin livet. Det iir ett resonernanssom piiminner0m 1980talsts l'orenklade slogan "hcllre
dtid dn rdd".

Kvinnorna i spetsen
Kvinnornabctyddernycketi dentidigakampcn
for liedsundervisningcn.Berta voir Suttncr,
som skrcv romanen"Ned med vapnen",hytladesi Svcrigesom "drottningeni liedsviinnelnas
rikc". Ellen Kcy lijrmedladeoch tolkadchcnncs
idicr och skrevatt det viktigastcmedlclatt l0rhindra.krigvar att rikta in all lbstranav ungdomcn pii att "utrotavilddiursarvctinom oss"l

vikten av att uppfostrankoncentreraspfl "den
konstruktiva fredens ideal". Inspirerad-ehiirav
bildadeMatildaWidegren,som deltagiti Haag,
tillsammans med Fanny
Pettersson Svenslia
-19t6.
kvinnornas fredsgrupp
Dfr snart dven
manligaliirarc ville bli medlemmarombildades
gruppen 1920till Svenskaskolornasfredsfrjrening. Aret innan hadeden svenskasektionenav
IKFF kommit till med Matilda Widesren som
ordfcirande.
Genomiren forekom seda-n
ett nAra
samarbeteforeningarnaemellan.
I tvi andra avseendenvar de hf,r flren av
stor vikt fdr fredsundervisningen.
Det fcirstaiir
att folkskolan 1919 fick en ny undervisningsplan som f-cirhistoriensdel tonadened krissh'istorien och angavden fredliga odlingen soit det
viktigaste. I modersmilet skulle man undvika
"ldsestycken"som fdrhiirligar kriget och motverkar den fredliga samlevnadenmellan folken.
Dt:t andraiir att NationernasFcirbund(NF) kom
till 1920.For forsta gflngeni historien hadeen
universiellorganisationtillskapatsfor kollektiv
siikerhetmed uppgift att stoppavtipnadaggression frfln vilken stat det vara minde. En-drom
hade blivit
verklighet, trodde man.
Kunskapsuppbyggnad
och opinionsbildning
rrirande NF blev en viktig angekigenhetfiji
licdspedagogcrna.

Ldrarinnefiirbundet
Artiklar och notiserom fred och fredsundervisning blir nu vanligare,framfcirallt i
L6rarinnefrirbundct,de kvinnliea
. lolkskollllrarnasorgan, diir sii sm-[M(rttld(
Widegrert i mitten 1924.
utiltta Wi
Till hdger: El'sttA:son Beskou'

tch HctnnaWinblad
ningom Ulla Alm. scdermcra
Lindstrom, blev redaktdr. Svenska
.skolornasfredstbrcnintr startade en
skli{'tscriooch ordnadekurscr. bl a i samarbetcmed systorfbreningar
i de dvriga nordiska
llindcrna.Redan 1920sdktof0reninsensenom
en enklt till ett storl antal skolor bilda .sisen
uppfattningom jisiktcroch omf'attningrcirinde
I rcdsundervisningcn.

Om .lag ska sammanlattai nlgra korta
punkterdct som utmiirktdcssatidiga fiedspedagclgiskastrilvande
n bijr lorst nf,mnasden starta
Krigsutbrottctoch krigscntusiasmcn
l9l4
tilltro till undcrvisningonsom ctt efl'ektivt
vfllladestor besvikelscblandalla som var ensalredsinstr-umcnt.
Mcn dct betvddeinte. for det
gerade i do internatior.lerlla
f'rcdsstr.iivaniJcira. andra,att man (jnskaclcett specifikt fredsrimne.
Men samtidigtblev kriget cn spoffetill 6kade
Fttr dct tred.jcbi)r notclasatf dct var de kvinnlianstr{ingningar.Kvinnokonf'crcnscni Ilaae
ga liirarna som gick i spet.sen.Matilda
1915betonadci en av sina minga resolutione]- Widcgrcn som ordfrirandei Svenskaskolorna.s

fredsfrireninghade en nyckelroll. Det [r ocksfl
pflfallande, som n'7ss nf,mnts, att det [r i
Liirarinneforbundet som det mestakiillmaterialet om fredsundervisningenfinns att h[mta.
Svensk l?irartidning har blott knapph[ndiga
notiser och Tidning for SverigesLiiroverk praktiskt taget inget. Det leder till en fjiirde iakttagelse,giltig iiven fdr senaretid, nlmligen att ju
hdgre upp man kommer i skolhierarkindesto
ljummare blir intressetfdr fredsundervisning.
Det femte iir att dct, precis som pi 1980-talet,
var makroperspektivetsom dorninerade,inte
aggression och vild i samhlille, skola och
familj, d v s mikroperspektivet.Slutligen brir
trots storaambisiigasatt fredsundervisningen.
tioner och mycket arbeteunder 1920- och 30talen, forblev en marginell fcireteelse,som inte
satte nflgra djupare spflr i vlr utbildningshistoria. Kanske var det si att idealitetenvar starkare iin tilliimpningen, att freden betyddemer 5n
pedagogiken och att fiedsengagemangetinte
professionaliseradesfullt ut. Kan detta vara
nflgot att fundera over iiven fdr dagens"Lf,rare
f<ir fred"?

Efter andra v[rldskriget
De storpolitiskaorosmolnenoch
NF:s gradvisa forfall under
1930-talet forsvirade arbetct
@
med fredsundervisningen.Mot
3O-taletsslut och under andra
id'N'ffh+
viirldskrigetblev det istlllet f-cirsvarsundervisningoch dven
vissa militiira dvningar som tog
iiver Jag har lbr iren efler freden 1945inte funnit nigon motsvarighettill den iver fcir freds,io$i
i#?r.i
undervisning som lanns efter
'1,i.,i.,+.i$l
fdrsta viirldskriget. Kanske
beror Cet p[ att det andra
viirldskriget siigssom ondskans
besegrande,medan det fdrsta
tedde sig som meningslcisd[rskap. Kanske bidrog tillkomsten av UNESCO med dess
bredaoch iivergripandeansvarlbr
undervisningom intematiclnellftrrstlclso, h'cd
och mrinskliga riittighcter till att en specilik
fiedsundervisninginte liingre sattosliiimst. Dct
nationclltoch intcrnasom nu stodi l'orgrunden
var
demokratifbstran.
tionellt

4S,

"Fdrsvari nutid" nr 6 1990.Mera utforligt iterkommerjag till dettaoch nflgraframtidstankari
Lflt mig hfir
den planeradekunskapsdversikten.
blott runda av med nigra sammanfattande
reflektioner om det dynamiska skede vi nu iir .
mitt uppe i och den fdriindrade roll - bl a frfln ett
makro- till ett mikroplan - fredsundervisningen
har att gfl in i.
Nrir det kalla kriget upphdrdegick luften ur
fredsrcirelsen.
Liksom ur Nato! Var fanns hotet
och fienden? Samma undran och fdrvirring
vilket kan avlZidrabbadefredsundervisningen,
sas bl a i de neditgiende siffiorna i Liirare fdr
fred. Nato och dessliamtid faller utanfor ramen
fOr mitt dmne,men nog behovsb&defredsr6relse och fredsundervisning i forts[ttningen. Vad
det giiller iir att finna en ny definition och en ny
strategianpassadefter det nya liiget.
Fredsundervisningen
som den vdxte fram i
Svcrigevid 1980-taletsborjan tog som framgfltt
i f'orstahand sikte pfl hotet om ett storkrig mellan cist och vrist, eller annorlundauttryckt pe
makroperspektivet.Den var med sin ambition
att skapa skol- och ungdomskontakterover
blockgriinscrnakort och gott ett forsdk till utrikespolitik pi skolnivi - hur naivt
och rent av farligt dettaiin tedde
i'rllL. barr,
'
sig liir skeptiker och belackare.
;';i','"{ri
Och siidanalanns det gott om.
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Risken ltir ett storkrig tycks nu
vara over, rnen kriget finns diir
likalirllt pi minga hill, blde
inom och utom Europa.
iS.S"\\Sovjetimperiets efterkingtade
^'tii$
fall innebar att locket pi
Pandorasask lvftes bort och ut
kom nationalistiska.etniskaoch
rasistiska krafter, som skapat
oro, konflikter och flyktingstr(immar.Ett l-orvirratmonster
som ingcn dktigt tycks kunna
grcppa
har
uppsdtt.
Makropcrspcktivcthar avlcistsav ett mikroperspektiv med lokala och regionala konflikter.
Mcn i trirgaom nord-sydf-innsden storskaliga
spiinningenkvar. Somligamcnar dessutomatt
ctt nytt makropcrspektiv
iir under uppseglingkulturkorrlklntation
cn
mellan islamisk/arabisk
och viistorliindsk
civilisation.Vi miirker av allt
detta Avcn i Svcdgc. An tydtigareiin fdrr har
viirldcns problcrn kommit in iiven i vira samhiillen clch skolor, pii virra gator och torg och
t o m i lamiljolivct.Vildet har iikat och det har
ocksii klylian rnellan tattiga och rika, precis
som i dc llcsta lrindcr.

..q$.ffi
:sl+i:

ra.J/r,.

1"

'r*''1.9$rffir$.i,,

W'
w
:;t:'

Det kalla kriget... och sedan
Det var fcirstmot slutet av 1970-talct,d[ dct
kalla kriget kom in i sin rncsthotfulla l-a.s,
sorn
fredsundervisningen
blev aktucll pi nytt. Dct
skedet har jag kortllttat skildrat i annat sammanhang, bl a i Folk och forsvars skrifscric

Ett fiirvirrat miinster

Fredsundervisningen
behiivs!
Fredsundervisningen
behdvsmen dessmfl.loch
metoder behdver bli tydligare och effektivare
och inriktningen pi det niirliggande,mikroplanet med desssp?inningaroch konflikter, bli ett
komplement till det traditionella makroplanet.
Decentraliseringen av skolvdsendetgor att det
inte liingre finns nflgoncentralinstansmed uppgift att ge stdd och rfld i de h[r frflgorna. Den
lokala friheten stiiller <ikadekrav pi enskilda
l[rare, skolledare och skolpolitiker, men den
ger ocksfl 6kade mtijligheter till egna insatser
och till lokal profilering.
Nyligen deltogjag i UNESCOsstora,vartannatir flterkommande,konferensanordnadav
dess byrfl for undervisningsti'igori Gen6ve,
(IBE), den som ursprungligengir tillbaka till
JeanPiaget.Representanter
ftjr cirka 130l[nder
och ett stort antal NGOs - ickestatligaorganisationer - var df,r. Sflllan har viil forhoppingarna
och tilltron vad giller undervisningensroll for
fred och mlinskliga riittigheterkommit till klarare uttryck. Ett nyckelbegreppvar fiedskultur
och att det nu miste gdraskraflanstriingningar
av alla att lflta en sidan ersf,ttaden forna krigskulturen. Viigen rir undervisning. Dock kom
man fram till att nflgonrcvision av "fredsundcrvisningens bibel", rekommendationenfrfln
1974, rnte skulle fdreslfls UNESCOs seneralfdrsamling. Den stir sig gott nncn hchovcr
kompletteras med ett handlingsinriktatprogram.
En annanindikatorpir det veixande
intrcsset for undervisningensom ett frcdsinstl'ument
f,r IPRA:s (International Peace Rosearch
Association) konferens pi Malta i bdr.janav
november.Flera"papers"om l'redsundcrvisning
f,n nigon glng tidigare har sdntsin {iir diskussion under konferensen.

Forskning och utveckling
For medlemmarnai Liirare for frod iir dct givctvis av vikt att hilla sig 6 jour mod lbrskningsoch utvecklingsarbetetinom och utom Svcrigc
vad g[ller fredspedagogiken.
Gliidjandciir t'ii
att viss fbrskning - utdver den i Malmti - nr"r
ocks[ borjat komma iging vid de pedagogiska
institutionorna i Umefl och Mdlndal.
Betriiffandedcn ovannf,mndaUNESCO konl'erensenkan man fifiga eftcr aktucll dokumontation om den, nir dcn omsidcr f'circliggcr
klar,
hos svenskaUNESCO-rldct:
SvenskaUNESCO-rddet
te|08fr63 19 50 eller 763 l9 51.
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KAMPA PA!

Vrir kunskap om undervisningenfbr iied
och mlnskliga riittigheterbehoverkontinuerligt
brcddasoch fbrnyas och vlr tro pi uppgiften
hiillaslr:vande.Det vi sysslarmed dr existentiella . 1-riigori ordets allra ursprungligasto
montng.

OCSENU?
UNESCO?

