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Betty Reardon. I USA genomfördes 1984-85 ett projekt där exempel på 
fredsundervisning för olika åldersgrupper samlades in och sammanställdes av 
fredspedagogen Betty Reardon i Educating for Social Responsibility. Inom 
Bjerstedts grupp gavs det ut en liten skrift vilken refererade till exempel valda för 
att kunna användas i svenska skolor [Utas Carlsson, (ref.) 1991]. Ur denna hämtas 
följande: 
 
I den yngre åldersgruppen 3-8 år handlar det om att utveckla förmågan till fredlig 
samvaro. En positiv självkänsla ses som bas för goda relationer och barnen får lära 
sig respekt för andras rättigheter. Det är viktigt att lärarna är medvetna om egna 
värderingar och förhållningssätt. De ska verka som goda förebilder och barnen 
tränas i etiska värderingar. Fred innebär lösning av konflikter konstruktivt och utan 
våld. Man diskuterar begreppet "fiende" och visar på att alla människor på jorden 
har samma grundbehov. Olika kulturer har utvecklat olika sätt att möta dessa 
behov. Projekt, filmvisning eller berättelser och förslag till aktiviteter för att lära 
konfliktlösning ges. Man använder avslappningsövningar. 
 
Grundskolan, åldrarna 9-11 år. Rubriker här är: 
• Att föreställa sig en värd i fred 
• Att utveckla föreställningar om fred genom att läsa barnlitteratur 
• Människans värde, ett grundbegrepp i positiv fred 
• Att handskas med barns rädsla, en kraft till social förändring 
• Konfliktlösning i samhället 
• Världssvält 
 
Grundskolan 12-14 år: 
"Förvaltarskap", att bry sig om Jorden 
 
Åldrarna 15-17 år: 
• Etik och handlande utifrån kunskap, om neutralitet och objektivitet 
• Tvärkulturell kapacitet av betydelse vid konfliktlösning 
• Alternativ till våld 
• Icke-våld som nationellt försvar 
• Att föreställa sig en värld utan vapen 
• Fred och krig 
• Avskräckning 
• Kärnvapen 
• Socialt ansvar 
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