
FREDSUNDERVISNINGEN HAR
EN HISTORIA - OCH EN FRAMTII)

Av Bengt Thelin

b<irjan av 1980-talet diik begreppen freds-
fostran och fredsundervisning upp 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
bdrjade komma bide friin l[rare och elever. Det
blev nigra intensiva ir mcd kurser, konferenser
och materialproduktion.

Som ung kirarc hade jag redan iignat fltskil-
ligt intresse o.gh errgagemang [t u-landsfrigor-
na. Mellan SO och SIDA fanns en samarbets-
grupp f6r att friimja u-landskunskapen i skolor-
na.. Begrepp som internationalisering, interna-
tionell forstflelse och internationell solidaritet
forknippades s& gott sorn uteslutande med de
fattiga folken i tredje viirlden. Begreppcn hade
en nord-sydlig inriktning. Fredsundervisning
diiremot var nigot nytt, som det giillde att
bygga upp kunskap om och u[rrbeta niigon
slags metod fcir. Nu tillkom bl a SO:s servicc-
material "Fred - Frihet - Utvcckling
Mdnskliga rf,ttighoter" (1985), fbrtfarande mig
veterligt den enda officiella skriftcn i dmnet.

Nigot nytt? I varje lall visste inte jag, och
det g?illcle nog de flesta, att fredsundervisningen
hade en historia. Fdr mis blev detta klart fbrst
hiirom iret, nrir jag borjale arbetct mecl en kun-
skapsdversikt om freds- och solidaritetsfriigor i
skolan. gtt arbete som ftirhoppningsvis blir till
en bok under 1995. Vad iag kan ge i den hiir
artikeln dr enda.st glimtar ur denna historia.

Pioniiirerna

Fredrika Brcmcr tillhiir dc internationellt kiinda
svenskama, fiven om fbrskningen om hcnne
inte tillriickligt Lycks ha uppmiirksammat hen-
nes fredsengagcmang. Pi hennes initiativ kom
det Kungliga Hogre Li irarinncseminariet i
Stockholm till i borjan av 1860-talct. Om don
fredspedagogik i vid mening som bedlcvs drir
har Inger Ekbom beriittat i sin bok "Fredrika
Bremer och den kvinnliga lredstanken"
(Carlsons l99l). Bland mflnga f d elcver med
djupt fredsengagemang kan niimnas Solma
Lagerlcif och Inga Thorsson.

Bengt Thelin, fil dr och teol- lic, ltrtr varit
unde rv i s nin g s rdd i S ko k)v e r s ry re I s e n, drir han
bl a hade ansvar ft)r internationaliseringsfrd-
gor. I bt;rjan av 1980-talet frirde han upp
fredsundervisning pd den pedagogiska "dag-
ordning,en", vilket ledde till en hel del massme-
tlial upptniirksanthet. Han har skrivit dtskilliga
artiklar ont fred och internationalisering och
planerar att ndsto dr komma ut med en bok om
tide s- och 6verlevnadsfrdgorna i undervisning-
en.

Det iildsta mer genomarbetade program-
met I'cjr fredsundervisning lbrmedlades dock av
cn annan portalligur i den svenska skolans his-
toria, niirnligcn Fridtjuv Berg. Det skedde i en
l i ten skri l t  1t186 med t i teln "Hermann
Molkenboer. Skolan och fredstanken".
Molkenhoer var holliindare och hacie som
huvudtes. att skolan gjordc sig skyldig till dub-
belmoral, niimligcn den som ligger i sptinning-
cn mollan kristendomundervisningens fdrkun-
nelse att man skall iilska iiven sina fiender och
historioundervisningen, som leder till nationell
s.jiilvhiivdclsc och hat rnot andra fblk och raser.
Botcmedlet var att "rena" historierimnet frfln
"falsk patriotism". Molkenboer foreslog att ett
internationellt "uppfbstringsrid" skulle skapas
liir att mcdvcrka till en relbrmcring av historie-
och gcogrll'iundcrvisni ngen.



i.lia Bromde

Sekelskit'tet:

Nationalism kontra fredsfostran

Berg refererar utfdrligt Molkenboers tankar <lch
siiger att vi nu iir i b<irjan av en rdrelse, som sfl
smflningom kommer "att omskapa vira kiinslo-
och trinkestitt och diirigenom mliktigt inverka pi
virt sl:iktes dden".

For irtionden framit blev "avnationalise-
ringen" av historieiimnet det som dominerade i
de fredsengagerade pedagogernas skrifter och
anforanden. Dit horde ocksi en avglorifiering
av krig och krigshjiiltar. I stiillet skulle den fred-
li ga odlingens friregings gestalter uppmiirksam-
mas, krighj?iltar erstittas med fredshjiiltar, krigs-
historia med kulturhistoria.

vikten av att uppfostran koncentreras pfl "den
konstruktiva fredens ideal". Inspirerad-e hiirav
bildade Matilda Widegren, som deltagit i Haag,
tillsammans med Fanny Pettersson Svenslia
kvinnornas fredsgrupp 

-19t6. 
Dfr snart dven

manliga liirarc ville bli medlemmar ombildades
gruppen 1920 till Svenska skolornas fredsfrjre-
ning. Aret innan hade den svenska sektionen av
IKFF kommit till med Matilda Widesren som
ordfcirande. Genom iren forekom seda-n ett nAra
samarbete foreningarna emellan.

I tvi andra avseenden var de hf,r flren av
stor vikt fdr fredsundervisningen. Det fcirsta iir
att folkskolan 1919 fick en ny undervisnings-
plan som f-cir historiens del tonade ned krissh'is-
torien och angav den fredliga odlingen soit det
viktigaste. I modersmilet skulle man undvika
"ldsestycken" som fdrhiirligar kriget och mot-
verkar den fredliga samlevnaden mellan folken.
Dt:t andra iir att Nationernas Fcirbund (NF) kom
till 1920. For forsta gflngen i historien hade en
universiell organisation tillskapats for kollektiv
siikerhet med uppgift att stoppa vtipnad aggres-
sion frfln vilken stat det vara minde. En-drom
hade bl ivit  verkl ighet, trodde man.
Kunskapsuppbyggnad och opinionsbildning
rrirande NF blev en viktig angekigenhet fiji
licdspedagogcrna.

Ldrarinnefiirbundet

Artiklar och notiser om fred och fredsundervis-

Id6erna stotte pe hirt motstflnd.
Ett nordiskt skolmrite 1897 var ett av
minga tillf[llen di historiedmner
debatterades. En liiroverksrektor
ansflg t ex att historien i l'drsta hand
skulle vara nationell, i andra hand

human och att det inte skadade
"om barnet niir det lliste om Karl
XII:s historia liksorn kiindc sig

dga en bit av hans stoflar i sina smi skor". Are"t
4a.pa bildades, med Emilia Bromde i spersen
Sverige-s kvinnliga fredst'drening. En av 

-punk-

terna i deras program var fredsl'ostran.
Upplostran bordc renas lriin krigiska
inslag, krigslekar och krigslcksakcrr. ,.
Det konservativa Nya Dagligt
Allehanda clppclnerade sig. ,

ning bl ir nu vanligare, framfciral l t  i

Al lenanoa opponerade slg
Tankanra var larliga, lrihetcn var
viktigare iin livet. Det iir ett reso-
nernans som piiminner 0m 1980-
talsts l'orenklade slogan "hcllre
dtid dn rdd".

Kvinnorna i spetsen

L6rarinnefrirbundct, de kvinnliea
. lolkskollllrarnas organ, diir sii sm-[-

utiltta WiM(rttld( Widegrert i mitten 1924.
Till hdger: El'stt A:son Beskou'
tch Hctnna Winblad

n ingom U l la  A lm.  scde rmcra
Lindstrom, blev redaktdr. Svenska

.skolornas fredstbrcnintr startade en

Kvinnorna bctydde rnycket i den tidiga kampcn
for liedsundervisningcn. Berta voir Suttncr,
som skrcv romanen "Ned med vapnen", hytla-
des i Svcrige som "drottningen i liedsviinnelnas
rikc". Ellen Kcy lijrmedlade och tolkadc hcnncs
idicr och skrev att det viktigastc medlcl att l0r-
hindra.krig var att rikta in all lbstran av ungdo-
mcn pii att "utrota vilddiursarvct inom oss"l

Krigsutbrottct och krigscntusiasmcn l9l4
vflllade stor besvikelsc bland alla som var ensa-
gerade i do internatior.lerlla f'rcdsstr.iivaniJcira.
Men samtidigt blev kriget cn spoffe till 6kade
anstr{ingningar. Kvinnokonf'crcnscn i Ilaae
1915 betonadc i en av sina minga resolutione]-

skli{'tscrio och ordnade kurscr. bl a i samar-
betc med systorfbreningar i de dvriga nordiska
llindcrna. Redan 1920 sdkto f0reninsen senom
en enklt till ett storl antal skolor bilda .sis en
uppf attning om jisiktcr och omf'attning rcirinde
I rcdsundervisningcn.

Om .lag ska sammanlatta i nlgra korta
punkter dct som utmiirkt dcssa tidiga fiedspeda-
gclgiska strilvande n bijr lorst nf,mnas den starta
ti l l tro t i l l  undcrvisningon som ctt ef l 'ektivt
lredsinstr-umcnt. Mcn dct betvdde inte. for det
andra, att man (jnskaclc ett specifikt fredsrimne.
Fttr dct tred.jc bi)r notclas atf dct var de kvinnli-
ga l i i rarna som gick i  spet.sen. Mati lda
Widcgrcn som ordfrirande i Svenska skolorna.s



fredsfrirening hade en nyckelroll. Det [r ocksfl
pflfallande, som n'7ss nf,mnts, att det [r i
Liirarinneforbundet som det mesta kiillmateria-
let om fredsundervisningen finns att h[mta.
Svensk l?irartidning har blott knapph[ndiga
notiser och Tidning for Sveriges Liiroverk prak-
tiskt taget inget. Det leder till en fjiirde iaktta-
gelse, giltig iiven fdr senare tid, nlmligen att ju
hdgre upp man kommer i skolhierarkin desto
ljummare blir intresset fdr fredsundervisning.
Det femte iir att dct, precis som pi 1980-talet,
var makroperspektivet som dorninerade, inte
aggression och vild i samhlille, skola och
familj, d v s mikroperspektivet. Slutligen brir
siigas att fredsundervisningen. trots stora ambi-
tioner och mycket arbete under 1920- och 30-
talen, forblev en marginell fcireteelse, som inte
satte nflgra djupare spflr i vlr utbildningshisto-
ria. Kanske var det si att idealiteten var starka-
re iin tilliimpningen, att freden betydde mer 5n
pedagogiken och att fiedsengagemanget inte
professionaliserades fullt ut. Kan detta vara
nflgot att fundera over iiven fdr dagens "Lf,rare
f<ir fred"?

Efter andra v[rldskriget

De storpolitiska orosmolnen och
NF:s gradvisa forfall under
1930-talet forsvirade arbetct
med fredsundervisningen. Mot
3O-talets slut och under andra
viirldskriget blev det istlllet f-cir-
svarsundervisning och dven
vissa militiira dvningar som tog
iiver Jag har lbr iren efler fre-
den 1945 inte funnit nigon mot-
svarighet till den iver fcir freds-
undervisning som lanns efter
fdrsta viirldskriget. Kanske
beror Cet p[ att det andra
viirldskriget siigs som ondskans
besegrande, medan det fdrsta
tedde sig som meningslcis d[r-
skap. Kanske bidrog tillkom-
sten av UNESCO med dess
breda och iivergripande ansvar lbr
undervisning om intematiclnell ftrrstlclso, h'cd
och mrinskliga riittighcter till att en specilik
fiedsundervisning inte liingre sattos liiimst. Dct
som nu stod i l'orgrunden nationcllt och intcrna-
tionellt var demokratifbstran.

Det kalla kriget... och sedan

Det var fcirst mot slutet av 1970-talct, d[ dct
kalla kriget kom in i sin rncst hotfulla l-a.s, sorn
fredsundervisningen blev aktucll pi nytt. Dct
skedet har jag kortllttat skildrat i annat sam-
manhang, bl a i Folk och forsvars skrifscric

"Fdrsvar i nutid" nr 6 1990. Mera utforligt iter-
kommer jag till detta och nflgra framtidstankar i
den planerade kunskapsdversikten. Lflt mig hfir
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 upphdrde gick luften ur
fredsrcirelsen. Liksom ur Nato! Var fanns hotet
och fienden? Samma undran och fdrvirring
drabbade fredsundervisningen, vilket kan avlZi-
sas bl a i de neditgiende siffiorna i Liirare fdr
fred. Nato och dess liamtid faller utanfor ramen
fOr mitt dmne, men nog behovs b&de fredsr6rel-
se och fredsundervisning i forts[ttningen. Vad
det giiller iir att finna en ny definition och en ny
strategi anpassad efter det nya liiget.

Fredsundervisningen som den vdxte fram i
Svcrige vid 1980-talets borjan tog som framgfltt
i f'orsta hand sikte pfl hotet om ett storkrig mel-
lan cist och vrist, eller annorlunda uttryckt pe
makroperspektivet. Den var med sin ambition
att skapa skol- och ungdomskontakter over
blockgriinscrna kort och gott ett forsdk till utri-

kespolitik pi skolnivi - hur naivt
och rent av farligt detta iin tedde
sig liir skeptiker och belackare.
Och siidana lanns det gott om.

Ett fiirvirrat miinster

Risken ltir ett storkrig tycks nu
vara over, rnen kriget finns diir
likalirllt pi minga hill, blde
inom och utom Europa.
Sovjetimperiets efterkingtade
fall innebar att locket pi
Pandoras ask lvftes bort och ut
kom nationalistiska. etniska och
rasistiska krafter, som skapat
oro, konflikter och flykting-
str(immar. Ett l-orvirrat monster
som ingcn dktigt tycks kunna

grcppa har uppsdtt.
Makropcrspcktivct har avlcists av ett mikroper-
spektiv med lokala och regionala konflikter.
Mcn i trirga om nord-syd f-inns den storskaliga
spiinningen kvar. Somliga mcnar dessutom att
ctt nytt makropcrspektiv iir under uppsegling -
cn kulturkorrlklntation mellan islamisk/arabisk
och viistorliindsk civilisation. Vi miirker av allt
detta Avcn i Svcdgc. An tydtigare iin fdrr har
viirldcns problcrn kommit in iiven i vira sam-
hiillen 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.

i 'rllL. barr,
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Fredsundervisningen behiivs!

Fredsundervisningen behdvs men dess mfl.l och
metoder behdver bli tydligare och effektivare
och inriktningen pi det niirliggande, mikropla-
net med dess sp?inningar och konflikter, bli ett
komplement till det traditionella makroplanet.
Decentraliseringen av skolvdsendet gor att det
inte liingre finns nflgon central instans med upp-
gift att ge stdd och rfld i de h[r frflgorna. Den
lokala friheten stiiller <ikade krav pi enskilda
l[rare, skolledare och skolpolitiker, men den
ger ocksfl 6kade mtijligheter till egna insatser
och till lokal profilering.

Nyligen deltog jag i UNESCOs stora, vart-
annat ir flterkommande, konferens anordnad av
dess byrfl for undervisningsti'igor i Gen6ve,
(IBE), den som ursprungligen gir tillbaka till
Jean Piaget. Representanter ftjr cirka 130 l[nder
och ett stort antal NGOs - ickestatliga organisa-
tioner - var df,r. Sflllan har viil forhoppingarna
och tilltron vad giller undervisningens roll for
fred och mlinskliga riittigheter kommit till kla-
rare uttryck. Ett nyckelbegrepp var fiedskultur
och att det nu miste gdras kraflanstriingningar
av alla att lflta en sidan ersf,tta den forna krigs-
kulturen. Viigen rir undervisning. Dock kom
man fram till att nflgon rcvision av "fredsundcr-
visningens bibel", rekommendationen frfln
1974, rnte skulle fdreslfls UNESCOs seneral-
fdrsamling. Den stir sig gott nncn hchovcr
kompletteras med ett handlingsinriktat pro-
gram.

En annan indikator pir det veixande intrcs-
set for undervisningen som ett frcdsinstl'ument
f,r IPRA:s (International Peace Rosearch
Association) konferens pi Malta i bdr.jan av
november. Flera "papers" om l'redsundcrvisning
f,n nigon glng tidigare har sdnts in {iir diskus-
sion under konferensen.

Forskning och utveckling

For medlemmarna i Liirare for frod iir dct givct-
vis av vikt att hilla sig 6 jour mod lbrsknings-
och utvecklingsarbetet inom och utom Svcrigc
vad g[ller fredspedagogiken. Gliidjandc iir t'ii
att viss fbrskning - utdver den i Malmti - nr"r
ocks[ borjat komma iging vid de pedagogiska
insti tut ionorna i Umefl och Mdlndal.
Betriiffande dcn ovannf,mnda UNESCO konl'e-
rensen kan man fifiga eftcr aktucll dokumonta-
tion om den, nir dcn omsidcr f'circliggcr klar,
hos svenska UNESCO-rldct:

Svenska UNESCO-rddet
te|08fr63 19 50 el ler 763 l9 51.

. .  O

KAMPA PA!

Vrir kunskap om undervisningen fbr iied
och mlnskliga riittigheter behover kontinuerligt
brcddas och fbrnyas och vlr tro pi uppgiften
hiillas lr:vande. Det vi sysslar med dr existenti-
el la . 1-r i igor i  ordets al lra ursprungligasto
m o n t n g .

OCSENU?
UNESCO?


