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Abstract 

Den här undersökningen ämnar kartlägga Svenska Skolornas Fredsförenings (SSF) fredarbete 

under 1920-talet, en ansats som inte tidigare gjorts på detta sätt. Medlemmarna i denna före-

ning arbetade outtröttligt för en fredligare värld, där fredsfostran av unga sågs som den bästa 

metoden för att få till stånd en internationell varaktig fred. Syftet med undersökningen är att, 

genom en kvalitativ innehållsanalys av delar av SSFs bevarade tryckta skrifter, beskriva SSFs 

principer och pedagogiska metoder samt utröna varför de ansåg fredsfostran riktad mot skolan 

som viktig. Resultaten visar att SSF hade ambitionen att genom internationellt samarbete på-

verka barnen i en sådan riktning att de aldrig skulle kunna ta till vapen för att lösa konflikter. 

Istället skulle barn lära sig att tänka kritiskt, vara självständiga och få en förståelse för andra 

folks kulturer. Genom att respektera och leva efter kristna, jämlika och demokratiska ideal, 

menade SSF att krig skulle gå att förhindra.  

 

Keywords: fredsfostran, fredsundervisning, fredspedagogik, Svenska Skolornas Fredsförening 

1922-1929. 
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1. Inledning 

Under 1900-talets början formulerades många av de politiska ideal som format Sveriges mo-

derna samhälle. Krav om allmän och lika rösträtt fick genomslagskraft och gehör i en tid där 

demokratiska idéer och tankar om social rättvisa mellan klasser utvecklades och sågs som en 

förutsättning för ett fredligt samhälle. Sociala reformer som ämnade stärka de i samhället ut-

satta grupperna genomfördes och kvinnorna etablerade sig i arbetslivet och inom politiken. 
1
  

Under tiden före kvinnornas formella tillträde till politiskt inflytande och makt, 

verkade de i informella grupperingar utanför politiken i sina ansträngningar att genomdriva 

reformer ämnade att stärka kvinnornas ställning i samhället. De var tillika fredsivrare som såg 

fostran av unga till konstruktiva fredstänkare som en avgörande faktor för att motverka fram-

tida krig. Under första världskriget bildade en grupp kvinnor, aktiva i såväl rösträttsrörelsens 

som den internationella rörelsen för fred, Svenska Lärarinnors Fredsgrupp år 1916.  

Efter världskrigets slut 1919, förändrades deras organisation, då manliga lärare 

också sökte tillträde till föreningen, till att bli en större, mer aktiv rörelse under namnet 

Svenska Skolornas Fredsförening (SSF). Denna organisation aktiverades och utvecklades tack 

vare personligt engagemang och övertygelse om fredsbudskapets absoluta nödvändighet för 

en rättvisare värld. Under åren som organisationen bestod arbetade den aktivt med att påverka 

skolorna gällande fredsfostran av barn genom undervisningen. Skolornas fredsdag som årli-

gen firades i skolorna fram till 1960-talet, var en aktivitet initierad av SSF.
2
 De uppmuntrade 

skolorna att engagera sig i denna dag och bistod verksamheter med material och programord-

ningar som instruerade hur skolorna skulle kunna uppmärksamma vikten av fred och konse-

kvenserna av krig.  

SSF samarbetade med många fredsrörelser, däribland svenska sektionen av In-

ternationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska Folkskollärarinneför-

bundet (SF).
3
 Materialet som Svenska Skolornas Fredsförening lämnat efter sig är relativt 

begränsat, men beskriver samhällets utveckling, fredsrörelsens ambitioner och uppfattningen 

om hur fredsivrare ansåg att skolan skulle bedriva sin undervisning för att fostra unga männi-

skor till fred.  

Det finns idag ingen samlad forskning om Svenska Skolornas Fredsförenings 

arbete och Per Anders Fogelström beskriver fredsrörelsen som ”´en okänd svensk folkrö-

                                                           
1 Melin (1999) s.130    
2 Thelin (1995) s.382 
3 Melin (1999) s.194 
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relse.´”
4
 Och menar att fredsrörelsen i Sverige knappast omnämns i historieböcker, trots det 

stora arbete som rörelsen bedrivit internationellt såväl som nationellt.
5
   

SSFs arbete skrivs ofta samman med den övriga fredsrörelsens arbete under 

samma period. Det är hittills ingen som har tittat närmare på hur föreningen jobbade, hur dess 

verksamhet såg ut och vilken typ av effekt dess ansträngningar hade på skolan. Min ambition 

är således att inom ramen för detta arbete undersöka denna organisation, och visa på hur den 

drivande tanken inom fredsrörelsen -om fostran av unga till konstruktiva fredstänkare - for-

mades till konkreta aktioner med förslag på tillämpning i folkskolan av och genom Svenska 

Skolornas Fredsförening.   

 

1:1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Svenska Skolornas Fredsförenings principiella ställ-

ningstaganden och arbete med fredsfrågan samt fredspedagogiken under 1920-talet, närmare 

bestämt mellan åren 1922-1929. För att besvara syftet används följande delfrågor: 

 

1) Vilken var Svenska Skolornas Fredsförenings principiella grund?  

2) Varför, menade Svenska Skolornas Fredsförening, var fredsarbetet viktigt att bedriva i 

folkskolan? 

3) Vilka pedagogiska metoder och perspektiv lyfte Svenska Skolornas Fredsförening 

fram som användbara för att arbeta med fredsfrågor och bedriva fredsfostrande under-

visning? 

 

1:2 Avgränsning, Material och Metod 

1:2.1 Avgränsningar  

Undersökningen fokuseras till åren 1922-1929 beroende på att det under dessa år finns tre 

källor som alla på ett eller annat sätt berör fredspedagogik och SSFs arbete - SSFs tryckta 

skrifter och tidskrifterna Pedagogiska Spörsmål och Nya Vägar.  

Svenska Skolornas Fredsförenings tryckta skrifter utgavs 1922-1955. Pedago-

giska Spörsmål gavs ut med tre nummer per år mellan åren 1923-1946, med undantag för åren 

1941-1945 då inga nummer gavs ut, och behandlar progressiva internationella pedagogiska 

                                                           
4 Fogelström (1983) s.7 
5 Fogelström (1983) s.7 
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idéer med kopplingar till SSFs centralstyrelse. Den källa som i denna undersökning begränsar 

densamma till 1929, är tidskriften Nya Vägar.  

Åren 1923 -1929 fanns ett samarbete mellan Svenska Freds-och Skiljedoms 

Föreningen (SFSF) och IKFF med att ge ut Nya Vägar, som gavs ut med två nummer per må-

nad åren 1923-1929. SSFs samarbete med IKFF möjliggjorde i stor utsträckning utrymmet 

som föreningen hade till sitt förfogande för att sprida sitt budskap via tidsskriften. År 1929 

tog SFSF över hela redaktionen av Nya Vägar och tidningen utkom det året med blott sex 

nummer.  Då Svenska Skolornas Fredsförenings eget material sträcker sig till 1955 finns 

möjligheten att texter tryckta efter 1929 också kan komma att användas för att belysa före-

ningens verksamhet och förehavanden.  

 Att 20-talet är fokus för undersökningen har ytterligare förklaringar än materia-

lets begränsningar. Efter första världskriget var världen lamslagen och i spillror. Matilda 

Widegren beskrev hur fredsrörelsen som verkat före världskrigets utbrott 1914, efter krigs-

slutet, tappade tron och slagkraft. Men att nya rörelser för fred formades efter världskrigets 

slut. De nya föreningarna bildades ofta inom en yrkesgrupp eller organisation där medlem-

marna genom sitt yrke eller intresse hade möjlighet att verka för fred, tillexempel i arbetet 

som lärare.
6
 Widegren menade att ”… världs-kriget bildar epok i fredsrörelsens historia. Det 

gör hänsynslöst slut på den falska optimism, som föreställde sig, att världsfreden skulle 

komma så att säga automatiskt.” 
7
 Mellankrigstiden är därför synnerligen intressant som 

tidsperiod när det kommer till att studera fredsrörelsen. Nybildade föreningar, däribland 

Svenska Skolornas Fredsförening, tog nya tag och använde nya arenor för att stärka det natio-

nella och internationella fredasarbetet och förhindra nya krig.  

Därtill betonar forskare, exempelvis Inga- Brita Melin, Daniel Lindmark och 

Bengt Thelin, att forskning om fredspedagogik och fredsfostran är begränsad för tiden före 

1939, varför 20-talet blir viktigt att utreda.
8
  

 

1:2.2 Material 

 Då materialet som finns att tillgå är ytterst fragmentariskt kräver undersök-

ningen att tre olika källor används. Framförallt är det de efterlämnade skrifter som direkt rör 

Svenska Skolornas Fredsförening som kommer att behandlas i undersökningen. Då skrifter 

utgivna av förbundet självt i första hand. Mellan åren 1922-1955 utgav Svenska Skolornas 

                                                           
6 Nya vägar nummer 3 (1927) s.18 Matilda Widegren 
7 Nya vägar nummer 3 (1927) s.18 Matilda Widegren 
8 Melin (1999) s. 200 Lindmark (2010) s. 25 

  Lindmark (2010) s.54, Thelin (1995) s.380 
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Fredsförening ett antal skrifter vilka kommer att användas som primärkällor i undersök-

ningen. Flera av dessa var häften med programförslag till skolorna med uppslag angående hur 

de skulle kunna uppmärksamma och genomföra skolornas fredsdag.  

Andra häften publicerade av föreningen rör fredsfrågan ur olika perspektiv och 

riktade sig till lärare i skolan som en typ av fortbildningsmaterial. Ett av dessa häften, ”Freds-

undervisning i skolan - en rundfråga bland vårt lands pedagoger” från 1923, är av särskilt in-

tresse för undersökningen då det behandlar lärares uppfattning och inställning till fred som 

ämne i undervisningen. Det har inte gått att hitta några medlemslistor, stadgar eller mötes-

protokoll från föreningen. Det återfinns dock notiser om centralstyrelsens och Stockholms-

kretsens styrelsemedlemmar under några av de undersökta åren. Det framkomer även att det 

finns en lokalförening av SSF i Kalmar. I företalet till häften publicerade till Skolornas Freds-

dag namnges medlemmar i centralstyrelsen.   

För att få svar på frågorna om hur Svenska Skolornas Fredsförenings arbete ut-

vecklades kommer SFSFs och svenska sektionen av IKFFs medlemstidning Nya Vägar att 

användas, då denna tidskrift, genom Matilda Widegrens inflytande, gav utrymme åt SSF att, i 

tidningen, skriva notiser, reportage och uppmaningar. Under åren 1923-1929 hade IKFF och 

SFSF ett samarbete med tidningen.  Från 1929 till 1968 gavs tidningen ut, först av SFSF och 

sedan följt av Ungdomens Fredsförbund. Nya Vägar var en tidskrift som beskrev fredsarbetet 

i Sverige, såväl som den internationella fredsrörelsens verksamhet.  

Tidskriften Pedagogiska Spörsmål var en tidskrift som Pedagogiska Sällskapet 

gav ut 1923-1946. Tidskriften innehöll framförallt artiklar, översatta till svenska, som initialt 

publicerats och formulerats inom ramen för the New Education Fellowship (NEF). Den 

svenska redaktionen framhåller dock i början av varje tidskrift under den undersökta perioden, 

att den inte tillhör NEF. Utan att ”PEDAGOGISKA SPÖRSMÅL är avsedd att vara organ för 

de nya rörelser på uppfostrans område, som nu arbeta sig fram på skilda håll i världen. Den är 

ämnad att till stor del arbeta efter samma principer som det internationella förbundet The New 

Education Fellowship vars organ är: the New Era. ” 
9
 Den senare gavs i början ut av Beatrice 

Ensor, en av grundarna av NEF.  

 

1:2.3 Metod  

Undersökningen är kvalitativ och ämnar kartlägga och utreda en förenings arbete och ambi-

tion. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig särskilt bra inom ramen för denna undersökning då 

                                                           
9 Pedagogiska spörsmål nummer: provnummer (1923) November s.1 
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den ger utrymme att tolka och analysera icke mätbara källuppgifter.
10

  I detta sammanhang 

handlar det om att tolka de skrifter som Svenska Skolornas Fredsförening producerat, samt de 

tidskrifter som SSF hade koppling till mellan 1922-1929. Då materialet är omfattande krävs 

att källornas innehåll analyseras systematiskt utifrån vissa specifika termer och begrepp, detta 

för att möjliggöra att information som är relevant för att möta mitt syfte, exponeras. Genom 

en innehållsanalys, där noggrann läsning av källorna tillämpas, finns också utrymme att iden-

tifiera och lyfta fram empiri som är väsentlig för undersökningen även om termerna som an-

vänds som sökord, är implicita. Innehållsanalysen och den kvalitativa metoden innebär att 

texterna tolkas och analyseras utifrån dess relevans för undersökningens syfte och frågeställ-

ningar.  

Vid läsningen av Svenska Skolornas fredsförenings samlade skrifter mellan åren 

1922-1929 kommer jag, för att lyfta ut den relevanta empirin ur materialet, söka efter och ka-

tegorisera innehållet i skrifterna efter: uppmaningar som lägger tyngdpunkt på vikten av att 

fostra den unga generationen till fred samt rekommendationer av metoder, texter och aktivi-

teter som föreningen gav lärare att jobba efter.   

I tidskrifterna Nya Vägar och Pedagogiska Spörsmål kommer jag systematiskt 

att leta efter vissa begrepp, liksom namn på personer och föreningar som stödde Svenska 

Skolornas Fredsförening. Begrepp som framför andra är av intresse är: fredsfostran och freds-

undervisning. Av intresse är också artiklar, notiser och reportage som är formulerade av eller 

handlar om: Svenska Skolornas Fredsförening, Matilda Widegren, Per Sundberg, Alfhild 

Kræpelien och Herman Söderbergh. De valda personerna är aktiva i fredsrörelsen i Sverige 

under den valda perioden. De är tillika skribenter för - och medlemmar i SSF. 

Det material som Svenska Skolornas Fredsförening har efterlämnat sig kommer 

framförallt att användas till att besvara fråga 1, men kommer också att understödja det övriga 

materialet i försöken att besvara fråga 2 och 3, där tidskriften Nya Vägar framförallt kommer 

att användas. Som komplement för att besvara fråga 2 och 3 kommer tidskriften Pedagogiska 

Spörsmåls innehåll och idéer att användas.  

Undersökningen innehåller en del nyckelbegrepp, relaterade till de termer som 

används i analysen av materialet, som är värda att definiera. I undersökningen är den institu-

tionaliserade undervisningen om fred relevant, då den svenska fredsrörelsens engagemang för 

att fostra unga till fred bland annat tog sig uttryck i hur de valde att påverka skolans innehåll. 

Deras ambition var att förändra såväl innehållet som läromedlen, för att på så sätt ge utrymme 

för just institutionaliserad undervisning om fred. De arbetade också aktivt för att stärka rela-
                                                           
10 Dahlgren och Florén (2008) s.180 
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tionen mellan hem och skola för att på djupet kunna förändra fostran av barn på ett övergri-

pande sätt.  

Daniel Lindmarks definition av fredsfostran och fredsundervisning bär således i 

denna undersökning. Fredsfostran innebär i detta sammanhang ”… en övergripande beteck-

ning på det inflytande som fredsförespråkarna ansåg att hemmen och skolorna skulle utöva på 

barn och ungdomar för att motverka våldsanvändning och i stället skapa fredlig samlevnad.”
11

  

Begreppet fredsundervisning definieras i detta sammanhang som ”… institutionaliserad un-

dervisning om eller för fred.”
12

 Förutom dessa två begrepp kan chauvinism vara värt att 

definiera. Begreppet används för att beskriva en hållning som innebär att en person på ett 

överdrivet sätt framhåller sitt fosterlands förtjänster, en slags ensidig patriotism som inom 

ramen för denna text används för att beskriva de individer och grupper som fredsrörslens an-

såg verkade för en skadlig form av nationalism.    

Begreppen negativ och positiv fred används av både Melin, Andersson och The-

lin. I denna undersökning väljer jag att utgå från Thelins konkreta definition av begreppen, 

där negativ fred ”betecknar frånvaron av öppet och väpnat våld mellan grupper och länder.”
13

 

Positiv fred innebär ”frånvaron av s.k. strukturellt våld, dvs. av ekonomiskt, politiskt och 

kulturellt förtryck.” 
14

 Begreppen är relevanta i all diskussion gällande fredsrörelsen, speciellt 

den rörelse som drevs av kvinnor, då de starkt betonade vikten av sociala reformer, jämlikhet 

och samhällelig rättvisa för att kunna skapa, stärka och upprätthålla den varaktiga freden.  

Melin redogör för en längre och mer avancerad definition av begreppen,
15

 jag 

finner dock att Thelins konkreta, korta, definition är tillräckligt omfattande för denna under-

sökning. Då undersökningen delvis handlar om att kartlägga principiella hållningar som före-

ningen står för, och inte utreda den samhälleliga diskursen inom vilken föreningen verkade, 

räcker det att diskutera föreningens syn på hur freden ska införlivas i samhället och vilka åt-

gärder de ansåg nödvändiga för att skapa en hållbar fred. 

Det finns utrymme att här också förtydliga användandet av folkskolebegreppet. 

År 1927 inleddes arbetet med att omvandla folkskolan till bottenskola, men i allt väsentligt så 

bestod den äldre folkskoleorganisationen fram till 1960-talet. Därför används begreppet folk-

skola konsekvent genom hela undersökningen. 

 

                                                           
11 Lindmark (2010) s.24-25 
12 Lindmark(2010) s. 25 
13 Thelin (1990) s.7 
14 Thelin (1990) s.7 
15 Melin (1999) s.18 
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Det finns teorier som behandlar sociala rörelser och föreningsarbetet som hade kunnat vara 

intressanta att belysa undersökningen utifrån, men dessa utgår från att föreningen som ska 

tolkas utifrån teorin redan är något sånär kartlagd. De tolkningsredskap som Alberto Melucci 

anger för sociala rörelser, skulle kunna vara användbara att applicera på SSF. Men att appli-

cera en specifik teori för att analysera organisationen, inom ramen för denna undersökning, 

blir mindre lämpligt i detta sammanhang, då föreningen tidigare kartlagts fullt ut. Uppsatsen 

pekar dessutom inte ut uppgifter som rör ledningen av föreningen, hur organisationen leddes.  

Undersökningen riktar däremot fokus mot organisationens uppfattning och inställning till 

själva fredsfrågan och hur den pedagogiskt skulle förmedlas i skolan. 

 Genusteorier, exempelvis Yvonne Hirdman och Joan Scotts, skulle även de 

kunna vara användbara för framtida forskning. Då medlemslistor, protokoll och stadgar inte 

har återfunnits under arbetet med undersökningen finns blott utgivna skrifter att analysera. 

Dessa skrifter behandlar till viss del föreningens arbete men vittnar inte om hur strukturen i 

föreningen såg ut. Det behövs ytterligare information om medlemmarnas relationer till var-

andra, föreningens uppbyggnad och maktfördelning för att denna typ av genusteorier ska vara 

tillämpbara. Ett utökat resonemang om framtida forskning återfinns dock under avsnitt 6. Vi-

dare forskning.  

 

1:3 Tidigare forskning 

Forskning rörande den svenska fredsrörelsen i stort, och i synnerhet inom fältet fredsfostran 

och fredspedagogik, fram till andra världskriget är begränsad till mindre antal avhandlingar, 

artiklar och böcker. Forskning om fredsarbete i den svenska skolan före 1940 är i stort sätt 

obefintlig.   

Historikern Irene Anderssons avhandling Kvinnor mot krig – aktioner och nät-

verk för fred 1914-1940, behandlar den kvinnliga fredsrörelsens mobilisering och aktioner för 

fred. Avhandlingen förmedlar dels en internationell utblick på fredsrörelsen, men knyter 

samman det internationella engagemanget för fred, med den svenska fredsrörelsens arbete. 

Syftet med avhandlingen ”är att undersöka kvinnors kollektiva handlande mot krig, under en 

period då kvinnor ännu inte erhållit politiskt medborgarskap respektive under de första decen-

nierna då de fått det.”
16

 

Andersson beskriver hur kvinnor engagerat sig i fredsfrågan under århundraden 

och att de samarbetat kring olika frågor i utomparlamentariska nätverk och koalitioner trots 

                                                           
16 Andersson (2001) s.16 
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olika ideologisk bakgrund, däribland frågan om kvinnlig rösträtt och fredsfrågan.
17

 Avhand-

lingen behandlar kvinnornas mobilisering och aktioner för fred under åren 1914-1940, där 

organisationer och politiska ambitioner betonas. Andersson poängterar i likhet med andra för-

fattare att fredsrörelsens ambition delvis var att nå ut i vardagslivet, till hemmen,
18

enligt mig 

tangerar Andersson därmed den fostrandeambition som fredsrörelsen hade. 

Beträffande det internationella fältet bidrar Kevin J Brehonys artikel “A New 

Education for a new Era: The Contribution of the Conferences of the New Education Fellow-

ship of the Disciplinary Field of Education 1921-1938” från 2004, med en övergripande bild 

av föreningen the New Education Fellowships bildande och förehavanden under 

mellankrigstiden. Brehony belyser föreningens utbredning och progressiva pedagogiska idéer 

som anammades av pedagoger i ett flertal länder i en strävan att bland annat påverka och för-

ändra innehållet i undervisningen i den traditionella skolan.
19

  Artikeln behandlar framförallt 

de sju konferenser som föreningen organiserade mellan de två världskriget. 

Inger Ekboms bok Den kvinnliga fredstanken, behandlar fredsrörelsens fost-

rande ambitioner med utgångspunkt från Fredrika Bremers upprop 1854.  Boken följer en 

kronologisk ordning från 1854 och blandar personporträtt med beskrivningar av organisatio-

ner och undervisningsinnehåll, och avslutas med ett kapitel som behandlar fredsundervis-

ningen i skolan idag. Boken är delvis en litteraturanalys, där Bremers författarskap belyses 

utifrån att Ekbom diskuterar Bremers pedagogiska gärningar i jämförelse med innehållet i 

hennes litteratur. Boken ger beskrivningar av flera av de aktörer som verkade inom SSF. 

Ekbom kopplar dem till Kongliga Högre Lärarinneseminariet i Stockholm, där blivande lära-

rinnor fostrades till förståelse om vikten av fred.
20

Många av de lärarinnor som var verksamma 

i SSF läste vid seminariet, de fostrades således i fredens betydelse redan under sin utbildning 

till lärarinnor. 

Inga-Brita Melins avhandling från 1999, Lysistrates döttrar - pionjärer och pe-

dagoger i två kvinnliga fredsorganisationer (1898-1937), behandlar föreningarna Sveriges 

Kvinnliga Fredsförening (1898-1911) och den svenska sektionen av Internationella Kvinno-

förbundet för Fred och Frihets (IKFF) arbete från 1919 fram till och med 1937. Syftet med 

avhandlingen är att ”beskriva, analysera och förstå varför och hur en speciell grupp, genom 

internationella och nationella nätverk organiserade en rörelse för kvinnor som verkar mot krig 

                                                           
17 Andersson (2001) s.17 
18 Andersson (2001) s.116 Melin (1999) s. 198 och 200 
19 Brehony (2004) s. 734, s,744-745 
20 Ekbom (1991) s.75-83 
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och militarism och för fred, kvinnornas rösträtt, sociala reformer och utbildning.”
21

 I avhand-

lingen riktar Melin ljuset mot kvinnor som var särskilt drivande i frågan gällande fred och 

utbildning, och beskriver fredsarbetet som ett pedagogiskt projekt.
22

 Melin lyfter bland andra 

fram pedagogen Matilda Widegren, som var lärarinna, SSF medlem och ordförande i IKFF 

under den beskrivna perioden.
23

 Avhandlingen behandlar också rådande samhällförändringar, 

kvinnors livsvillkor före och under 1898-1937, samt synen på fostran och utbildning i freds-

frågan under samma period. 
24

 Melins avhandling är relevant för undersökningen på flera sätt, 

bland annat genom Melins försök att koppla fredsrörelsen till pedagoger, men också att hon 

vid ett par tillfällen diskuterar Svenska Skolornas Fredsförening.
25

  

Daniel Lindmarks artikel ”Fredsfostran, fredsundervisning och historieboksre-

vison – Exempel på pedagogiskt fredsarbete i Sverige och Norden 1886-1939” behandlar 

bland annat ämnet fredsfostran. Syftet med artikeln är ”att tentativt ringa in olika typer av 

pedagogiskt fredsarbete under perioden 1886-1939 samt identifiera problem som kan vara 

värda att studera närmare i fortsatt forskning.”
26

 Lindmark ger en överblick över bland annat 

Svenska Skolornas Fredsförenings arbete. Föreningen menar Lindmark var ”en av de vikti-

gaste aktörerna”
27

 i arbetet med att göra fredssaken till en skolans angelägenhet. Vidare 

presenterar han ”huvuddragen i den historieboksrevision som Föreningarna Norden bedrev 

under mellankrigstiden,”
28

samt gör nedslag i den samhälleliga ”svenska diskussionen om 

fredsfostran och historieundervisning mellan 1886 och 1939.”
29

  

Lindmark ägnar ett relativt långt stycke i sin artikel åt Svenska Skolornas Freds-

förenings arbete och belyser bland annat deras arbete med att fortbilda lärare.
30

 Lindmark 

menar att fredsarbetet före 1919 delvis förändrade innehållet i undervisningen i folkskolan, 

men att forskning om fred i skolan är oerhört begränsad fram till och med 1939.
31

 Den forsk-

ning som idag behandlar området fred i Sverige under 1920-talet lyfter inte fram hur skolan 

generellt, eller folkskolan specifikt, skulle verka för att integrera fred i undervisningen. Bland 

Svenska Skolornas Fredsförenings medlemmar fanns representanter från folkskolan, men 

forskning om föreningens arbete och idéer om hur folkskollärare skulle fostra sina elever sak-

nas idag. 
                                                           
21 Melin (1999) s.21 
22 Melin (1999) s.217 
23 Melin (1999) s. 131 
24 Melin (1999) s.21 
25 Se exempel Melin (1999) s.194 
26 Lindmark (2010) s.24 
27 Lindmark (2010) s.24 
28 Lindmark (2010) s.24  
29 Lindmark (2010) s.24 
30 Lindmark (2010) s.45 
31 Lindmark (2010) s.54 
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Bengt Thelin har skrivit artiklar och skrifter rörande ämnet fredsfostran i skolan. 

Inom ramen för denna undersökning är artikeln ”Fredsundervisning: Fakta och fragment ur 

undervisningshistorien”, samt skriften Fredsundervisning – Ett försök till orientering, rele-

vanta. Den förstnämnda texten börjar i den diskussion om behovet av fredsundervisning som 

bedrevs under 1980-talet av Skolöverstyrelsen, för att sedan behandla fredsundervisningens 

historiska förankring med början i 1800-talet. Svenska Skolornas Fredsförening berörs kort-

fattat, men Thelin beskriver, i likhet med Lindmark, vikten av föreningens arbete som fortbil-

dare av lärare.
32

 Thelins andra text som används i undersökningen fokuserar i huvudsak på 

fredsundervinsingens efter andra världskrigets slut. Han skildrar den historiska utvecklingen 

av fredsundervisningen internationellt och nationellt, samt bidrar med begrepp som är mycket 

användbara i undersökningen.  

Melin, Thelin och Lindmark beskriver behovet av ytterligare forskning inom 

området fredsfostran i skolan.
33

 Lindmark ger också uppslag till frågeställningar som kan vara 

intressanta att beforska. Förslaget om att ”undersöka hur idéerna om fredsfostran och fredsun-

dervisning utvecklades inom Svenska Skolornas Fredsförening och andra organisationer och 

vilka uttryck dessa tog sig i praktiks verksamhet”
34

 inspirerar denna undersökning och 

ambitionen är att fylla igen någon av de luckor som finns i det aktuella forskningsläget angå-

ende fredsundervisningen. 

 

2. Bakgrund 

2:1 Den internationella fredsrörelsen 

1854 skrev Fredrika Bremer ett upprop som publicerades i The Times i New York, England 

och i Aftonbladet i Sverige. Uppropet handlade om möjligheten att bilda en internationell 

fredsrörelse av kvinnor som skulle verka för att omöjliggöra framtida krig. Bremer fick föga 

gehör i sin samtid, men det beskrivs att hennes upprop inspirerade bildandet av ett internatio-

nellt kvinnoförbund i Washington 1888.
35

  

 18 maj 1899, efter ökade internationella krav på att skiljedom,
36

 istället för krig, 

skulle bli metoden genom vilken konflikter löses internationellt, hölls den första internatio-

                                                           
32 Thelin (1995) s.382 
33 Melin (1999) s. 200 Lindmark (2010) s. 25 
34 Lindmark (2010) s.54 
35 Melin (1999) s.59 
36 Skiljedom, avgörande av skiljemän i rättstvist som parterna valt att lösa utan medverkan av allmän domstol eller i fråga 

som enligt lag ska avgöras genom skiljeförfarande. Skiljedom kallas också det avgörande genom vilket en internationell tvist 

löses av en skiljedomstol (definitionen hämtad från www.ne.se 2013-05-27). 

http://www.ne.se/lang/skiljef%C3%B6rfarande
http://www.ne.se/
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nella kongressen i Haag.
37

 26 stater deltog och de resolutioner som där antogs innehöll riktlin-

jer för hur framtida konflikter mellan nationer skulle lösas. 1907 hölls en andra kongress, med 

större uppslutning, där 44 stater deltog. 
38

 Första världskriget satte stopp för nästkommande 

kongress som var planerad till 1915.
39

  

Den kvinnliga fredsrörelsen fann dock möjlighet att under kriget organisera sig 

internationellt och i maj 1915 arrangerade dem en kongress förlagd i Haag. Rösträttsfrågan, 

som var den egentliga orsaken till kongressen, blev där sekundär, och i resolutionen från kon-

gressen är det tydligt at fredsfrågan var den viktiga.
40

 Kvinnorna som samlats ville lösa kriget 

via medling och framskrev också vikten av att uppfostran av unga kunde göra dem till kon-

struktiva fredstänkare.
41

  

Haagkongressen följdes av en kongress i Zürich 1919 som hade för avsikt att 

övervaka freduppgörelsen i Versailles. Women’s International League for Peace and Freedom 

(WILPF) organiserades under kongressen och i likhet med andra fredsorganisationer började 

WILPF kritisera fredsuppgörelsen, då de ansåg att den gynnade de vinnande parterna och 

missgynnade Tyskland. Den svenska sektionen av WILPF, IKFF, fick fasta former efter kon-

gressen och kallades under ett par år Kvinnornas Fredsförbund.
42

 

Nationerna Förbund (NF) bildades efter Versaillesfördraget 1919 på den Ame-

rika presidenten Wilsons initiativ. Flertalet av aktivisterna som var verksamma i den svenska 

fredsrörelsen stöttade bildandet av detta förbund.
43

 NFs ambition var att skapa en plattform, 

ett organ för medling,som skulle kunna användas för att motverka framtida krig.  NF blev 

aldrig riktigt den organisation som nationerna som grundat den hade önskat och Amerika blev 

aldrig medlem av förbundet.
44

 Vid andra världskriget blev det tydligt att NF inte lyckats med 

sin ambition att genom medling lösa internationella konflikter. 

En annan förening som konstituerades under 1900-talets första decennier var the 

New Education Fellowship. Denna internationella rörelse hade initialt sitt säte i England men 

spreds inom det Brittiska imperiet och sedermera Europa och världen. En av grundarna var 

teosof,
45

 men föreningen fick fler medlemmar efter det att rörelsen fokuserade på utbildning 

framför teosofiska ideal.
46

 Utbildning var det viktiga på programmet och inom rörelsen flore-

                                                           
37 Thelin (1995) s.379 
38 Thelin (1995) s.380 
39 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 2 (1922) s.14 
40 Resolutionens första och andra punkt innehåller bland annat:  
41 Andersson (2001) s.96 
42 Andersson (2001) s.122, Swedberg(2005) s.12 
43 Ekbom (1991) s.122 
44 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 6 1925 s.5 
45 Brehony (2004) s. 735 
46 Brehony (2004) s. 744 och 754 
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rade psykologer och pedagoger som förespråkade moderna och nya metoder. Ambitionen var 

att reformera utbildningen och involvera psykologi och pedagogik på ett nytt sätt, där barnet 

sattes i centrum.
47

  

Föreningen påverkade den svenska fredsrörelsen och från Sverige deltog dele-

gater som representerade SSF bland annat på uppfostringskonferensen i Heidelberg 1925.
48

 

Det finns en koppling mellan NEF och SSF genom Pedagogiska Spörsmål, som var en tid-

skrift som förmedlade NEFs tankar om uppfostran i Sverige. Kopplingen finns bland annat 

genom Natanael Beskow, som var en av dem som stod bakom initierandet av tidskriften. Bes-

kow hade en vänskaplig relation med bland andra Herman Söderbergh och Matilda Widegren, 

han beskrivs i litteraturen bland annat som Widegrens medhjälpare.
49

 Beskow var även skri-

bent för SSF. Men kopplingen mellan Pedagogiska Spörsmål och SSF finns starkast genom 

Per Sundberg.  

 

2:2 Den svenska fredsrörelsen 

1900-talets första två decennier formade Sveriges moderna samhälle på många sätt. Grunden 

för nya politiska rörelser som krävde rättvisa, lades under 1800-talets senare hälft, men kom 

att utvecklas och ta stora kliv framåt mellan 1900-1920. I Sverige innebar kraven på rättvisa 

bland annat krav på allmän och lika rösträtt. År 1919 var den kampen vunnen och lagen om 

kvinnor och mäns rätt till lika röst i ett demokratiska Sverige klubbades igenom. Rösträttsrö-

relsens förespråkare är av särskild vikt för denna undersökning, då många av rörelserna som 

kämpade för jämlikhet i samhället, också deltog i den internationella och nationella kampen 

för fred.
50

  

Bland dessa organisationer fanns SKF, Sveriges Kvinnliga Fredsförening, en fö-

rening som bildades ur den svenska sektionen av internationella Freds-och Skiljedomsföre-

ningen, SFSF. SFSF bildades 1883 och var politiskt och religiöst obundet samt drev frågan 

om vikten av att rättvisa mellan nationer och folk skulle lösas via skiljedom och inte genom 

krig. I stadgarna från bildandet kan man bland annat läsa att föreningens ambition var att ar-

beta för att förena fredsvänner internationellt och upplysa människor om krigets effekter.
51

  

Mellan 1898 och 1911 verkade SKF, som var en organisation som såg det som 

sin uppgift att sprida fredsbudskapet bland människor. I sin programförklaring formulerade de 

                                                           
47 Brehony (2004) s.739 
48 Nya Vägar nummer 12 (1925) s.95 
49 Ekbom (1991) s.124 
50 Andersson (2001) s. 86 
51 Fogelström(1983) s.36 
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att fostran och utbildning var ett medel med vilket man skulle kunna komma att, på lång sikt, 

få en fredligare värld. Emilia Broomé var organisationens ordförande under dess verksam-

hetstid.
52

 Fostransaspekten var således starkt förankrad i dessa tidiga fredsorganisationer och 

för den kvinnliga fredsrörelsen var fostran tydligare framskrivet än hos den manliga. Kvinnor 

såg sig som den naturliga krigsmotståndaren och uppfostraren av framtida generationer.
53

 

Genomgående i det tidiga fredsarbetet var tanken på kvinnans moderlighet och den naturliga 

uppfostraren och motståndaren till krig.
54

    

SKF kämpade bland annat för att förändra historieämnets karaktär, genom att 

minska glorifieringen av krig och krigshjältar och istället lyfta fram andra folks kulturer för 

att därigenom få större förståelse för andra folk, samt motverka nationalismen.
55

 De vände sig 

också mot geografiämnets karaktär och dessutom mot gymnastiken. De menade på att gym-

nastiken verkade krigsfostrande på pojkar (ämnet legitimerades i folkskolans stadgar från 

1842 ”genom sin koppling till soldatutbildning.”)
56

 Lindmark och Thelin menar på att den 

tidiga fredsrörelsens ambitioner att förändra innehållet i skolan, då framförallt innehållet i 

historieämnet, fick genomslag och Melin har i sin avhandling kopplat ihop fredsrörelsens ar-

bete med samtida verksamma pedagoger.
57

 Undervisningsplanen från 1919 som ”tonade ner 

den militära historien till förmån för kulturhistoria”
58

 och avskaffandet av vapenövningar på 

gymnastiken 1917,
59

 visar att några av fredsaktivisternas ansträngningar hade effekt på under-

visningsinnehållet i skolan. 

Pedagogernas kamp för internationell fred tog ordentlig fart under den interna-

tionella fredskongressen i Haag 1915. Matilda Widegren var en av de kvinnor som besökte 

kongressen och var därtill en av de svenskor som efter kongressen initierade bildandet av 

IKFF i Sverige och Svenska Lärarinnors Fredsgrupp.
60

  

 

 

 

 

 

                                                           
52 Melin (1999) s. 90 Thelin (1995) s. 381 
53 Andersson (2001) s.83 
54 Andersson (2001) ex. s112, 93, 96, 75, 76,  
55 Melin (1999) s. 47 
56 Melin (1999) s.51 Andersson (2001) s.60 
57 Melin (1999) se ex. s.17 och s. 45  
58 Lindmark (2010) s.24, Thelin (1995) s.381-382  
59 Andersson (2001) s. 60 och 52 
60 Melin(1999) s.157, Thelin (1995) s.381  
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2:3 Pedagogik som inspiration för fredsarbete 

Den svenska fredsrörelsen och fredsrörelsens pedagoger, sökte inspiration om nya pedago-

giska metoder utomlands.
61

 Pestalozzi, Dewey och Montessori var några av de pedagoger som 

inspirerade fredsrörelsens idéer under 1900-talets första decennier.  

 Johann Heinrich Pestalozzi föddes i Zürich 1746, hans liv beskrivs som ”… en 

orädd, oförtruten, osjälvisk kamp.”
62

 Pestalozzis pedagogiska gärning inkluderar bland annat 

inrättandet av en arbets- och uppfostringsanstalt för fattiga barn 1774. ”Pestalozzis pedago-

giska strävanden voro nära förknippade med hans medkänsla för de lägsta samhällslagren.”
63

 

Han inspirerades av bland andra Rousseaus pedagogiskaidéer om att följa barnets intressen. 

Pestalozzi förordade, i likhet med Montessori, nyttan av att handen, huvudet och hjärtat sam-

verkade i utbildningen.
64

 Han ansåg att människan är sitt eget verk och att det finns något 

inneboende hos människan som kan utvecklas genom utbildning om man utgår från barnet 

självt.
65

  

Pestalozzi ansåg att barnet är och ska betraktas som en tänkande varelse och 

dess känslor ska beaktas och respekteras. Pestalozzi utvecklade banbrytande pedagogiska 

idéer genom sin människosyn.
66

 Han menade på att barnets utveckling bäst sker genom att 

barnet får utgår från sina egna erfarenheter och utvecklas efter dessa. Det är även av stor vikt 

att hemmet, inom vilket barnet växer upp, är en plats där ”ömsesidig kärlek knyter medlem-

marna samman.”
67

 Pestalozzi dog 1827. 

John Dewey föddes i USA 1859. Dewey benämns som en reformpedagog och 

många av Deweys pedagogiska idéer syns i dagens svenska skola, ”vi har honom att tacka för 

att människors egna intressen och behov idag är en given utgångspunkt för all undervis-

ning.”
68

 I sin samtid vände sig Dewey mot den typ av tvång och aga som fanns inom skolan 

och menade på att den mekaniska inlämningen som skolan förmedlade var negativ.
69

 Dewey 

ansåg att skolan spelade en stor roll i formandet av ett demokratiskt samhälle, och han ansåg 

att det är viktigt att se skola, samhälle och individ som en helhet. 
70

  

                                                           
61 Rohdin och Larsson-Utas (1997) s.150-151 
62 Lilius (1929) s.5 
63 Lilius (1929) s. 112 
64 Lilius (1929) s.112 
65 Lilius (1929) s.114 
66 Lilius (1929) s.115 
67 Lilius (1929) s.121 
68 Forsell (red)(2007)) s.77 
69 Forsell (red(2007)) s.82 
70 Forsell (red)(2007)) s.84 
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För Dewey var det av vikt att barnet sågs som en social varelse och skolan 

skulle vara ett ministyrsamhälle.
71

 Dewey menade att det måste finnas aktiviteter i skolan som 

främjar lust och intresse. Den skola som Dewey vände sig mot var av det slag att individens 

sociala funktioner inte tillgodoseddes och att det nästan var ”brottsligt för en elev att hjälpa en 

annan.”
72

 Dewey menade att skolan istället skulle vara en plats där fri kommunikation 

förordades och praktik och teori kombinerades. Samarbete och idéutbyte mellan elever, me-

nade Dewey, skapar en gemensamhetskänsla. Arbete skulle utgöra navet och den tysta och 

disciplinorienterade undervisningen skulle ge vika för en mer rörig och oordnad klassrumsun-

dervisning.
73

 Skolan borde utgå från elevernas individuella behov istället för lärarens och 

skolbokens.
74

 Dewey dog 1952. 

Maria Montessori föddes i Italien år 1870 och var utbildad läkare och antropo-

log och utvecklade under sitt liv en pedagogik som, i likhet med de två föregående pedago-

gerna, satte barnet i centrum. Montessori ska ha sagt att ”se skolan som en plats där instruk-

tioner ges är en aspekt. Men att betrakta skolan som en förberedelse för livet är en annan.”
75

 

Budskapet i montessoripedagogiken är ”att barnets sociala, emotionella och fysiska utveck-

ling är lika viktiga som den intellektuella.”
76

  

Montessori gjorde observationer av barn i lek och lät sedan observationerna vara 

utgångspunkten ur vilken hon utvecklade sin pedagogik. I likhet med Deweys pedagogiska 

idéer, belyses förhållandet mellan samhälle, kunskap, och barnet inom montessoripedagogi-

ken och samspelet mellan teori och praktik betonas.
77

 ”Montessoris ambition var att skolan 

skulle vara en del av det verkliga livet.”
78

 Barnet ska erbjudas möjligheten att i skolan förstå 

samband mellan företeelser, lära sig hur saker hänger samman. För att möjliggöra det bör lä-

raren använda ett varierat arbetssätt, där målet för undervisningen ska vara att skapa intresse 

hos eleverna.
79

 Skolan ska erbjuda olika miljöer och tillgång till material som barnet fritt kan 

utforska. Att baka, laborera, måla och ha tillgång till bibliotek är viktigt.
80

 År 1920 inrättades 

den första Montessoriklassen i Sverige.
81

 Maria Montessori dog 1952. 

 

                                                           
71 Forsell (red)(2007)) s.86 
72 Forsell (red)(2007)) s.86 
73 Forsell (red)(2007)) s.87 
74 Forsell (red)(2007)) s.87 
75 Forsell (red)(2007)) s.149 
76 Forsell (red)(2007)) s.149 
77 Forsell (red)(2007)) s.150-151 
78 Forsell (red)(2007)) s.156 
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2.4 Viktiga profiler inom Svenska Skolornas Fredsförening och den svenska skolan. 

Folkskolan var långt in på 1900-talet en skola för de fattiga.
82

 Delar av litteraturen pekar på 

att de som fick ta del av den kvinnliga fredsrörelsens olika fredsfostrande projekt i skolan var 

de barn som kom från samma klass som kvinnorna själva, vilket generellt var medel- och 

överklassen.
83

 Flickskolorna, samskolorna och läroverkens elever hade således större möjlig-

het att ta del av fredsrörelsens pedagogiska reformer i skolan.
84

 Rohdin och Larsson-Utas 

betonar dock att lärarinnora hade ett starkt socialt engagemang och arbetade för att hjälpa 

mindre välbesuttna.
85

 Nuvarande forskning visar också att fredsrörelsens drivande aktivister 

internationellt såväl som nationellt såg skolan som en viktig del i fostran av framtida genera-

tioner.
86

 Bland dessa aktivister fanns ett par personer som behöver beskrivas mer ingående. 

Framför andra har Matilda Widegren en framträdand roll på den nationella såväl som interna-

tionella arenan och inom ramen för denna undersökning.  

”I varje viktig kommitté för skolfrågor eller fredsfrågor fanns fröken Widegren 

med som en framträdande ledamot”, skriver Ekbom i sitt personportätt av Matilda Wide-

gren.
87

 Widegren föddes 1863 i Söderköping. Hon var ensambarn och växte upp i en familj 

där hennes pappa var rektor vid läroverket. Hon blev själv lärarinna och arbetade i början av 

sin karriär, under korta perioder, på olika skolor i Stockholm. Under ett år var hon utbyteslä-

rarinna, då hon åkte till en skola i Lund för att arbeta. 
88

 Widegren återfinns under 20-talet i en 

rad styrelser inom föreningar för fred. Däribland den svenska sektionen av Internationella 

Kvinnoföreningen för Fred och Frihet (IKFF) i vilken hon var ordförande 1919-1935, i cen-

tralstyrelsen för Svenska Skolornas Fredsförening (SSF), Nordiska Lärarnas Fredsförbund
89

 

och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF).
90

 Hon var därtill medredaktör och 

skribent i Nya Vägar,
91

 höll föredrag internationellt såväl som nationellt, och representerade 

fredsrörelsen i Sverige på olika nationella och internationella konferenser och kongresser.
92

 

                                                           
82 Melin (1999) s.114 
83 Melin (1999) s.85-86 
84 Melin lyfter fram hur människor aktiva i fredsrörelsen tillika var aktiva i skolan, då framförallt flickskolor och läroverk. 

Hon beskriver också hur den svenska fredsrörelsen genom bland annat IKFF arrangerade kongresser med lärare i Sverige 

såväl som i Norden. (s.199-200 i Melin (1999)). Melin menar att folkskolan inte fick ta del i de projekt som fredsrörelsen 

drev på grund av deras ekonomiska begränsningar. Några av de projekt fredsrörelsen initierade var att ge möjlighet för elever 

att delta i sommarskola i andra länder, utbyte med andra skolor internationellt och brevväxlingar mellan skolor(Melin (1999) 

se ex. s.84 och s. 196)  
85 Rohdin och Larsson-Utas (1997) s.27-31 
86 Se exempel Melin (1999) s. 90 samt Rohdin och Larsson-Utas (1997) s.71 
87 Ekbom, Inger (1991) s.121 
88 Melin (1999) s.131 
89 Melin (1999) s.197 
90 Ekbom (1991) s.115 
91 Ekbom (1991)s.123 
92 Nya Vägar nummer 17 (1925) s.132, Nya Vägar nummer 16 (1926) s.123  
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Hon var även ledamot i den internationella kvinnorörelsen Women’s Leauge for Peace and 

Freedom (WILPF).
93

 Matilda Widegren dog 1938. 

Herman Söderbergh efterträdde Natanael Beskow som rektor för Djursholms 

samskola.
94

 Han var skribent i Nya Vägar samt skrev för Svenska Skolornas Fredsförenings 

räkning, han skrev även böcker avsedda för undervisning i skolan vid seklets början.
95

 Han 

var ordförande i SSF fram till 1928. Söderbergh dog 1945. 

Alfhild Kræpelien var lärarinna och aktiv i fredsrörelsen, både som medlem i 

styrelsen för SSF under hela den beskrivna perioden och som skribent i Nya Vägar och för 

SSF. Hon var även delegat vid olika kongresser med ämnet fred och uppfostran.
96

 Jag har inga 

uppgifter om tidpunkten för hennes död. 

Per Sundberg var folkskollärare och senare rektor i Täby utan för Stockholm. 

Han var kväkare, vilket Ekbom menar syns i hans livsgärning genom hans enkla leverne och 

självuppoffrande gärningar.
97

 Han var under flera år medlem i centralstyrelsen för SSF, där 

han bland annat verkade som kassör. Han var även skribent i olika tidskrifter under 20-talet, 

bland annat Nya Vägar och Pedagogiska Spörsmål. Han var också, från 1928, med i styrelsen 

för den svenska sektionen av NEF efter dess bildande 1927.
98

 Han författade även en bok.
99

 

Sundberg dog i Tyskland efter andra världskrigets slut.
100

 

 

2:5 Svenska Skolornas Fredsförening 

Svenska Lärarinnornas Fredsgrupp bildades 1916 av Matilda Widegren och Fanny Petersson. 

Inspirationen till initiativet hämtades från fredskongressen i Haag, där vikten av fredsfostran 

diskuterats livligt av samtliga delegater från olika nationer i världen.
101

 Svenska Lärarinnors 

Fredsgrupps uppgift var att verka bland lärare och ”där igenom indirekt bland barnen. […] 

man inriktade arbetet huvudsakligen på fredstankens införande i undervisningen i kristendom, 

historia, geografi och litteratur.”
102

   

                                                           
93 Ekbom (1991) s.123 
94 Ekbom (1991) s.127 
95 Exempel Moderna svenska Texter: för öfversättning till tyska, engelska och franska av Herman Söderbergh (1905) 
96 Nya Vägar nummer 17 (1925) s.132, Nya vägar nummer 8 (1927) s.59 
97 Ekbom (1991) s.135 
98 Pedagogiska spörsmål nummer 1 (1928) s.23 
99 Barn, lärare och föräldrar av Per Sundberg, Stockholm: Bonnier, 1941 
100 Ekbom (1991) s.135 
101 EOS Uppsatser och meddelanden utgivna av Svenska Skolornas Fredsförening (1927) s.95 
102 EOS Uppsatser och meddelanden utgivna av Svenska Skolornas Fredsförening (1927) s.95 
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År 1919 sökte lärarinnornas manliga kollegor tillträde till föreningen, varefter den bytte namn 

till Svenska Skolornas Fredsförening.
103

 Matilda Widegren var föreningens centralstyrelses 

första ordförande, följd av Herman Söderbergh.  

 

”föreningen har på sitt program följande uppgifter: Skolandands präglande av fredsidén, 

reformering av undervisningen i nyssnämnda ämnen (kristendom, historia, geografi och 

litteratur min anm.), anordnande av en skolornas fredsdag[…] samt spridande av upp-

lysning genom möten, föreläsningar och skrifter.” 
104

 

 

Föreningen fick stöd av folkskollärarkåren vid tiden för sitt bildande genom att de bland annat 

inbjöds till att hålla föredrag vi folkskollärarmöten.
105

 Även lärartidningar gav sitt stöd till 

föreningen och från 1921 och fram till 1926 (möjligtvis också längre, men om det saknas 

uppgifter) fick föreningen ekonomiskt stöd av Svenska Riksdagens interparlamentariska 

grupp på 500 kronor om året.
106

 SSF samarbetade med de övriga nordiska ländernas 

fredsorganisationer och hade vid ett par tillfällen gemensamma möten där fredsundervis-

ningen och fredsfostran diskuterades. Matilda Widegren blev vald till ordförande för de nor-

diska lärarföreningarna vid dess första möte 1923.
107

 Svenska skolornas fredsförening hade 

också ”förbindelse med många utländska organisationer, som arbetade för fredsuppfost-

ran.”
108

  

SSF gav ut sammanlagt 56 skrifter mellan 1922-1955, många av dem formulera-

des till Skolornas Fredsdag. Denna dags instiftande i svenska skolan kan möjligtvis vara det 

största arvet från förningen. Det var ett initiativ som ämnade förena de svenska skolornas 

barn, med andra nationers, vilka också firade freden genom att en dag om året uppmärk-

samma densamma i skolorna. Inspirationen kom från Wales där den Goda Viljans dag firades 

18 maj till minne av den första internationella kongressen i Haag 1899.
109

 De två första åren 

som dagen firades i Sverige var således i maj. Senare förlades istället fredsdagen till höstter-

minen, och firades 1926-1928 i september och 1929 firades dagen i november. Fredsdagen 

firades på ett eller annat sätt fram till 60-talet i skolan.
110

 

 

                                                           
103 EOS Uppsatser och meddelanden utgivna av Svenska Skolornas Fredsförening (1927) s.95 
104 EOS Uppsatser och meddelanden utgivna av Svenska Skolornas Fredsförening (1927) s.96 
105 EOS Uppsatser och meddelanden utgivna av Svenska Skolornas Fredsförening (1927) s 96 
106 EOS Uppsatser och meddelanden utgivna av Svenska Skolornas Fredsförening (1927) s.96 
107 Nya Vägar nummer 23 (1923) första sidan och s. 178 
108 EOS Uppsatser och meddelanden utgivna av Svenska Skolornas Fredsförening (1927) s.90 
109 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 11 (1929) s.5 
110 Thelin (1995) s. 382 



22 
 

3. Undersökning 

3:1 Vilken var Svenska skolornas fredsförenings principiella grund? 

Den religiösa övertygelsen är framträdande i majoriteten av de 16 skrifter som analyserats, 

där gudstro och bibelns budskap lyfts fram för att visa på fredens betydelse, förverkligande 

och bevarande.
111

 I SSFs första tryckta skrift, ett föredrag av Edith Ahrenlöf i december 1921 

för Rädda Barnens Ungdomsförening i Stockholm, lyfts vikten av människans tro och dess 

relation till fredsarbetet fram på ett mycket framträdande och uppmanande vis.  

Ahrenlöf menade att människors fredslängtan var svår att beskriva och tala om, 

då den är så stor och omfattande och ”ligger inneslutet i människans fagraste och djärvaste 

dröm, drömmen om Guds rike.”
112

 Vidare lyfte Ahrenlöf fram att historiens religioner, om än 

krigiska, framförallt även innehållit drömmen om fred.
113

 Hon menade på att romarnas och 

judarnas fredslängtan möttes och att denna fredslängtan tog sig uttryck i den kristna julen.
114

 

Ahrenlöf gav en historisk inblick i Sveriges religiösa utveckling och hur kristendomen bar 

tankar om freden och att det var däri som fredslängtan låg och kunde utvecklas.
115

 Hon cite-

rade nya testamentet och kopplade ihop psalmer med krigshärarnas sånger under första 

världskriget, för att bevisa att det fanns en fredslängtan hos människan, även i krigstid, och att 

den längtan var kopplad till kristendomen.
116

 

Vidare menade Ahrenlöf att det inte fanns en finare väg att vandra för en kris-

tenungdom än att sprida fredstanken bland sina jämnårig. Hon skrev att Gud är med ungdo-

marna i deras vandring, fastän de inte vet vart vägen leder är de guds budbärare. Hon menade 

att ”den brutala kraften bland människorna skall tämjas, och ungdomen skall gå i spetsen och 

leda mänskligheten fram på de nya stigarna, som föra fram till det av människosläktet åtrådda 

fredsriket.
117

  

I 1923 års utgåva till Skolornas Fredsdag återfinns en bön som exemplifierar 

mycket av den religiösa fostrande idé som tycks representera SSFs principer. Bönerna beto-

nade religionens vikt för freden men också barnets roll för fredens bevarande. Texten verkar 

fostrande då den riktar sig till barn i skolan. Texten betonar att guds barn är de som kämpar 

för freden, ”Guds barn äro dessa, som inte kunna annat än i hatets och våldets värld peka hän 

mot målet: kärleken och friden, även då den hårda verkligheten tyck vilja slå i spillror varje 

                                                           
111 Se exempel: Svenska Skolornas Fredsförening: nr1 (1922) s.2, nr 2 (1923) s.1, nr 4 (1923) s.7, nr 5 (1924) s.8, nr 8 (1926) 

s.6, nr 8 (1926) s.9, nr, 9 (1927) s. 6 nr 9 (1927) s.4 och nr 11 (1929) s.12-13 
112 Svenska skolornas fredsförening nummer 1 (1922) s.2 
113 Svenska Skolornas fredsförening nummer 1 (1922) s.3-5 
114 Svenska skolornas fredsförening nummer 1 (1922) s.5 
115 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 1 (1922) s.6 
116 Svenska skolornas Fredsförening nummer 1 (1922) s.8 
117 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 1 (1922) s.15 
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hopp om att kunna nå det målet.”
118

 Även i häftet utsänt till Skolornas Fredsdag 1924 

behandlades vikten av religiös övertygelse för fredens bevarande formulerade i en morgon-

bön.
119

 

Författaren, teologie doktorn Algot Ahlstedt, beskrev hur Jesus var en sådan 

människa som trotsade hatet och visade barmhärtighet och kärlek. ”… när Gud blir vår fader, 

då har den sol gått upp som kan smälta det som är hårt och fruset.”
120

 Övertygelsen att dröm-

men om fred kan bli verklighet om människor förenas i tanken på Gud som allas fader, är 

spridd över innehållet i flera av föreningens skrifter.
121

 Vidare uppmanade Ahlstedt barnen, 

som inte förlorat förtroendet att tro på Jesus och Gud, att låta deras tron styra dem genom li-

vet. Det menade Ahlstedt var vägen till fred på jorden. Ahlstedt menade att människan kom-

mer att behöva offra vissa saker för sin egen del, för att nå det slutgiltiga målet, men att ”det 

stora målet är stora offer värt”
122

  

År 1925 utkom ingen skrift till skolornas fredsdag, men i 1926 års upplaga går 

det åter att finna samma typ av religiösa fostrande inslag och uppmaningar om att följa religi-

onens budskap. Författaren Arthur Jonsson menade på att ingen lever för sig själv, alla är be-

roende av varandra, vilket gör att vi inte bara kan tänka på oss själva. ”… råkar världen i 

brand på ett håll, så står lätt hela världen i brand.”
123

 Jonsson menade att frihetsklockorna 

hördes allt starkare, och att vi, istället för krig mot varandra ska vi kriga med varandra mot 

egoismen.
124

 Jonsson menade att människan kan enas i sin tro, att finna mod och styrka i 

religionens gemenskap, i sökandet efter Gud och försöken att leva så som Gud ville.
125

 ”Vi 

måste ha mod att resa det vita banéret, som talar om Guds herravälde i kärlek och rättfärdighet 

som det första och det största och ena nödvändighet för hela vår värld.”
126

  

Detta budskap syntes även i häftet till skolornas Fredsdag 1927, där Anna 

Edmars bön behandlade sökandet efter Gud. I likhet med flera andra författare beskrev Edmar 

hur det sökandet förenar människor av olika nationer.
127

 Hon belyste också vikten av att tro på 

Gud då det påverkar en människas utstrålning. Hon diskuterade skönhet hos goda människor, 

att goda människor fulla med kärlek är vackra och att deras ansikte liknar Jesus. Elaka männi-

                                                           
118 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 4 (1923) s.7 
119 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 5 (1924) s.7 
120 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 5 (1924) s.8 
121 Se exempel: Svenska Skolornas Fredsförening nr5 (1924) s.8, nr 8 (1926) s.8-9, nr 11 (1929) s.9, nr 11 (1929) s.12-13  
122 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 5 (1924) s.8 
123 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 8 (1926) s.5 
124 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 8 (1926) s.5 
125 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 8 (1926) s.6 
126 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 8 (1926) s.6 
127 Se exempel: Svenska Skolornas Fredsförening nummer 1 (1922) s.13, nr4 (1923) s.6, nr. 5 (1924) s.4, nr8 (1926) s.6. 

 nr.11 (1929) s.11-13,  
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skor menade Edmar däremot, är fula, förvridna i ansiktet. 
128

 Författaren Ebba Pauli menade 

att vissa människor accepterar att saker är som de är och att andra protesterar mot tillexempel 

missförhållanden i skolan, hemmet och samhället. Dessa människor undrar hur man ska 

kunna förändra. Sann gudstro menade Pauli ”går icke väl ihop med resignation.”
129

 Männi-

skor med sann religiositet och gudstro tror att det onda går att övervinna.
130

 

Även Alfhild Kræpelien använde liknande religiösa formuleringar vid ett före-

drag i mars 1922 där hon betonade vikten av att människan ”ska leva efter budet: du ska älska 

din nästa så som dig själv.”
131

Men Kræpeliens föredrag behandlade också ett annat ämne, 

vikten av skiljedom, internationell mellanfolklig tolerans och den mänskliga viljan.  

Kræpelien uppmuntrade människor till att ta sitt ansvar, hon använde religionen 

som grund, men argumenterade inte beträffande att den kristna tron skulle vara en enskild 

byggsten i fredsarbetet. Istället belyste hon likheterna som de stora världsreligionerna har i 

synen på krig och fred.
132

 Kræpelien visade på att det gemensamma inom religionerna är att 

fredstanken är tydligt framskriven och ses som det slutgiltiga målet.
133

 Kræpelien förde också 

ett resonemang om hur religioner verkat som legitimerande kraft att starta krig mot andra reli-

gioner, men att den tiden var på väg att försvinna. Istället har människan börjat inse viken av 

vad, bland andra, den tjeckiska pedagogen och filosofen Amos Comenius tänkte om domsto-

lens makt över folket och att mellanfolkliga tvister ska lösas inom rättens ramar och att ingen 

får bryta mot rättens dom.
134

 Hon pekade på att det fanns en historisk, religiös och filosofisk 

tradition om att gå fredligt tillväga vid konflikter mellan stater. Det var inget nytt påfund utan 

kan spåras till 500 år f.Kr. 
135

  

 Även Natanael Beskow menade på att det är folkets ansvar att sträva efter fred 

och kopplade den strävan till religionen genom att peka på att freden är Guds vilja.
136

 ”Vi 

glömmer alltför lätt den faktor i världshistorien som heter människovilja”, menade Beskow 

och skriver vidare, att folket framför staten har ett ansvar att verka för fredliga ideal, där kris-

tendomens bud är centrala.
137

 Beskow menar att ”den andliga atmosfär, ur vilken krig eller 

fred framgår, skapas icke endast genom offentliga institutioner eller det offentliga ordet. Den 

skapas i det enskilda livet, man och man emellan. […] Vilja vi bekämpa kriget, måste vi be-

                                                           
128 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.9-10,   
129 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 10 (1928) s.5 
130 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 10 (1928)s.5 
131 Svenska skolornas Fredsförening nummer 2 (1922) s.1 
132 Fler författare drev liknande resonemang, se annat exempel: Svenska Skolornas fredsförening nr 1 (1922) s.3-5 
133 Svenska skolornas Fredsförening nummer 2 (1922) s2-3 
134 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 2 (1922) s.1 
135 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 2 (1922) s.1 
136 Svenska Skolornas fredsförening nummer 4 (1923) s.4 
137 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 4 (1923) s.5 
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kämpa det sinnelag och den livspraktik, vilka i millionernas enskilda liv bilda den djupa 

mylla, vari den politiska lögn- och hatsådden finner sin goda jordmån.”
138

  

En annan författare, Greta Stendahl, resonerade på ett liknande sätt i en text rik-

tad till barn i skolan. Hon diskuterade människans naturliga egoism och önskade att alla ägde 

den brinnande eld som står för sanning och rätt. Hon menade dock på att denna brinnande eld 

inte är något man kan ta, utan kopplar den till människans religiositet. Elden får man om man 

”vårdar det gudsrike, som är invärtes i oss.”
139

 Hon gav en uppmaning om vad alla kan göra. 

”Vi kan bli en liten glädje- och kärlekskälla för vår omgivning.”
140

 Ingen bråkar med en glad 

vän, menar Stendahl.
141

  

Även Anna Edmar uppmanade alla att ta sitt ansvar, och uppehöll sig vid me-

ningen att, även om man tycker att man som enskild individ är obetydlig i världen så är man 

inte det. ”Ty sådan som de svenska pojkarna och flickorna är, sådana blir en gång Sveriges 

män och kvinnor,”
142

 menade hon och avslutade med att påtala det svåra i kampen man för 

med sig själv, men att segersötman är desto sötare när man väl vunnit över sin själviskhet.
143

  

En författare med initialerna T.N. riktade också ljuset mot individernas ansvar i 

fredsarbetet och uppmanade alla att kämpa för freden. Hen menade på att man i fredsarbetet 

kan tvingas dämpa vissa känslor och släppa fram andra. Hat, och ilska måste begränsas till 

förmån för att man ”med en stilla lugn kraft, som kommer inifrån, söker möta allt ont och 

tillintetgöra det med godhetens ande, med fridens vapen.”
144

  Alla kan på det sättet hjälpa till 

att skapa fred, genom att göra luften runt omkring en själv lugn och god. Hen menade på att 

om man gör så, underlättar man också för andra som också försöker göra detsamma. 
145

 Också 

en Jenny Oterdahl manade till de enskilda människornas ansvar i fredsarbetet och skrev, ”det 

är inte massan som skall göra det (skapa fred min anm.), inte utifrån pålagda bud, utan kärle-

kens makt i den enskildes hjärta.”
146

  

Oterdahl menade att man kan välja mellan fred och krig, mellan livet och döden 

och ställer, läsaren av hennes text, frågan om vad de skulle välja? ”Kanske bli svaret ett litet 

överlägset och skeptiskt leende. Hur kan någon fråga så dumt? Alldeles som om det betydde 

                                                           
138 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 4 (1923) s.6 
139 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.6 
140 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.6 
141 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.7 
142 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.10 
143 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.10 
144 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 10 (1928) s. 9 
145 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 10 (1928) s.9 
146 svenska Skolornas Fredsförening nummer 5 (1924) s.6 
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det allra ringaste vad en enskild ungdom, ja, ens vad en hel skola menade var riktigt och 

rätt.”
147

 Oterdahl menade dock på att det är just den enskildes beslut som är avgörande.
148

 

Även Widegren lyfter vid flera tillfällen fram vikten av internationell solidaritet, 

och att vi över nationsgränser måste hjälpas åt för att få tillstånd en varaktig fred. Pengar och 

resurser är inte problemet, det är viljan. ”Ha vi den rätta övertygelsen och den rätta viljan, så 

få vi förmåga, tid och resurser att i vår dagliga gärning arbeta för fredens sak.”
149

   

Greta Stendahl återkom som skribent i flera texter och betonade i en av dessa 

ytterligare en principiell grund som återfinns i SSFs skrifter, - jämlikhet.
150

 Hon författade ett 

häfte om tre kvinnor som alla, på ett eller annat sätt gjort stora insatser i fredarbetet, Jane 

Adams, Anna Bugge Wiksell och Karin Jeppe. Häftet skrevs med syfte att användas vid mor-

gonandakten vid statens normalskola för flickor 1928, ”det äro därför riktade direkt till bar-

nen.”
151

  

Stendahl inledde häftet med att påtala vikten av kvinnors medbestämmande. 

Hon menade att kvinnors inflytande i hemmet genom tiderna har varit avgörande för att 

hemmen ska vara lugna och trevliga, och att många menade att detsamma skulle ske om kvin-

nor fanns ute i arbetslivet, i riksdagen. Nu, skrev Stendahl, har kvinnor en del makt, och det 

förpliktigar. Kvinnor, som ska ha makt, behöver också redskap och kunskap för att kunna an-

vända den makten.
152

 Jämlikhetsidealen skrevs fram även av en Gunnar Vall som manade alla 

att kämpa för det goda. Ingen kan vara trygg där det finns en kamp eller ett krig, och att det 

ständigt pågår kamper, mellan klasser och mellan nationer.
153

  

Mia Leche- Löfgren diskuterade i en text komplexiteten gällande att stifta fred, 

att det inte bara handlar om att avväpna. Hon menade att man måste komma åt orsakerna till 

krig, vilka kan vara många. Det finns krig inom nationer och mellan dem. Arbetslöshet, 

hunger och fattigdom är orsaker och samhällklasser en annan. ”… så länge mäktiga europe-

iska stater, vilka lagt stora områden av andra världsdelar under sitt välde – s.k. kolonier - och 

där förtrycka eller oskäligt utnyttja infödingarna, så finns också där en ständig fara för uppror 

och krig.”
154

  

Av empirin som hittills presenterats går det att resonera om vilka typer av prin-

ciper som SSF vilade på. De religiösa idealen är dominerande genom texterna, vilket indikerar 
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att de aktiva medlemmarna såg den typ av moral och människosyn som kristendomen pläderar 

för, som användbart för att stifta- såväl som för att bibehålla - freden. 

Men det är också av intresse att lyfta fram andra framträdande områden. 

Widegren som hade ett stort internationellt engagemang lyfte gärna fram vikten av internatio-

nellt samarbete och politiska strävanden. Vid sidan av henne stod också Kræpelien och 

Stendahl för en mer politisk hållning, där rätten och domstolen lyftes fram och jämlikhet be-

tonades. Texterna vittnar om att positiv fred, det vill säga, avsaknad av bland annat struktu-

rella orättvisor inom en nationens gränser, är lika väsentlig som negativ fred, det vill säga 

frånvaron av väpnade konflikter. Klasskillnader, social orättvisa och förtryck skulle 

motarbetas och individers ansvar för samhället betonades. Barnen skulle upplysas om 

rättsstatens betydelse samt fostras till demokratiska medborgare. Ideal om en livskraftig 

demokrati ser jag därför också som en del av SSFs principiella grund. 

 

3:2 Varför, menade Svenska Skolornas Fredsförening, var fredarbetet viktigt att 

bedriva i folkskolan? 

I inledningen av häftena till Skolornas Fredsdag skriver centralstyrelsen ett företal. Där anger 

de orsaken till varför de vill att skolorna ska uppmärksamma fredsdagen. I det första utskicket 

från 1923, anger de att orsaken till att häftet sammanställts var att föreningen anser att det är 

bra att påminna svenska ungdomar om det arbete som görs internationellt för att få till stånd 

ett ”internationellt rättstillstånd.”
155

  Ambitionen var att skapa fred och mellanfolkligt samliv. 

Företalet 1926 behandlar, i likhet med tidigare år, vikten av fredsfostran. Men de skriver 

också på ett sätt som antyder att fostran till fred blivit något som samhället i stort anser vara 

en viktig angelägenhet. Det är inte längre bara fredsrörelsens förespråkare som ser vikten av 

fredsfostran. Företalet betonar att ”ungdomens fostran till sådana blivande medborgare, som 

slå säker vakt kring världens fred, synes vara den allt överskuggande uppgift, som gemensamt 

åligger samtidens pedagoger i alla länder.”
156

  

I 1929 års företal är deltagandet inte längre en önskan, de skriver att ”Ni måtte 

denna dag samla ungdomen kring fredstanken.”
157

 Vikten av att fostra till fred syns däri vara 

angelägen, de anger dock inte orsaken till varför, i företalet. Men det finns andra texter som 

vittnar om varför SSF är angelägna om att skolan deltar i fredsarbetet.  I en av texterna ut-

sända av SSF står det att läsa om det stora behovet av att fred skapas genom skolan. ”De 

mångahanda strävandena efter en mellanfolklig rättsordning kunna ej lämna uppfostran och 
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dess målsmän oberörda.”[…] Det erkännes alltmer om också långt ifrån allmänt, att den yttre 

internationella organisationen aldrig kan trygga världsfreden, så länge den ej kompletteras av 

själarnas international, ett förankrande av samförståndsidén i människornas hjärtan.”
158

 De 

menar på att skolan måste bygga upp denna själarnas international och menar att det inte är 

lönt att tro att det ska ske av sig själv. 
159

  

Ett annat häfte inleds med att konkludera att en ny mentalitet fötts och att hela 

världen just nu ”koncentrerar sig kring den allt behärskande frågan om världsfreden och folk-

försoning.”
160

 Författaren menar att det, för att fred ska bli verklighet, krävs en grund som 

möjliggör detta. Texten vänder sig särskilt till lärare och föräldrar, då de framför andra måste 

ta del av den nya mentalitet som ska lägga grunden för en ny, fredligare tid, eftersom det är de 

som ”i första hand hava sig anförtrodda att fostra barnen till internationell god vilja.”
161

  

Greta Stendahl riktar sig istället mot barnen och deras ansvar och betydelse. Hon 

uppmanar barnen att fundera på sin roll som fredens bevarare. Att de kanske är små nu, men 

att de snart ska fatta beslut i politiska frågor, kanske blir de till och med riksdagsmän en dag? 

För att kunna göra nytta i politik måste man vara kunnig, både om man sitter i riksdagen eller 

om man röstar.  ”Det betyder mycket för världens sunda och fredliga utveckling, att de unga i 

alla länder får veta vad som rör sig i deras tid, blir förtrogna med de nya organisationer och 

lagar, som växer fram, och får del i och av det nya mellanfolkliga rättsmedvetande, som håller 

på att utvecklas.”
162

  

Föredragshållaren Edith Ahrenlöf lyfter, i likhet med andra, vikten av fredsrö-

relsens arbete, och att en konferens var samlad i Washington för att diskutera avrustningsfrå-

gan vid tiden för hennes föredrag. 
163

 Hon menade på att det måste finnas en opinion för fred 

inom varje land, som regeringarna kan stötta sig mot, för att freden ska förverkligas. Ahrenlöf 

betonar att den opinionen skall bildas av världens ungdom och att ungdomarnas uppgifts är att 

ge sig ut i världen och sprida buskapet om fred. Ahrenlöf menar att ungdomarna har möjlig-

heten att förändra världen till en fredligare plats.
164

 Hon förmedlar också till ungdomarna att 

”… vi vet, att vi nu alla genomlever följderna av ett fasansfullt krig, och vi vet också, att det 

rustas i världen för ett nytt, ännu fasansfullare.”
165
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Hon syftar då på den vetenskapliga framgången inom krigsutrustning som skett 

sedan första världskriget, med bomber som kastas från flygplan, giftgaser och luftskepp. Hon 

vänder sig till ungdomen därför att de är ungdomen som i framtiden kommer att bedriva nästa 

krig. Det kan bara hindras om ungdomen är redo att säga nej till kriget. Att välja att inte delta. 

Hon tror att om ungdomen viger sina liv åt fredstanken och fredsarbete, kommer de säga nej 

till framtida krig. Hon menar att vägen redan ligger ”öppen för er i den förening ni alla är 

medlemmar av, ’Rädda barnens ungdomsförening’. Nu gäller det bara att gå vidare på 

vägen.”
166

 Ungdomarna lyfts, i Ahrenlöfs föredrag, fram som mänsklighetens hopp om 

fred.
167

  

Fler författare betonar i likhet med Ahrenlöf, att ett nytt krig är i antågande efter 

första världskriget.
168

 Ibland dessa finns Jenny Oterdahl. Hon diskuterar i en morgonbön till 

skolornas fredsdag, det hemska som barnen i skolan fått genomleva under första världskriget 

och påtalar att ytterligare ett krig är i antågade efter det första.
169

 Hon menar att ungdomarna 

”i händelse av nytt krig är dömd till död eller lemlästning av nya krigsredskap, fasansfullare 

än de som hittills använts.”
170

  

Matilda Widegren författar, i Nya Vägar, en uppmaning till lärare och skolan att 

aktivt arbete för att främja fredstanken hos eleverna.
171

 Hon betonar också vikten av ett 

internationellt samarbete gällande fredsfostran. Arbetet är viktigt för att förebygga förekoms-

ten av nya krig.  

Fredsarbete bygger på lös sand, om icke skolan lägger fredens grundvalar fasta och 

starka. Det svenska skolfolkets plikt är icke blott att fylla denna uppgift i eget land, utan 

även att hjälpa våra sämre lottade kamrater ute i världen i deras arbete. Vi kunna det, 

om vi vilja.
172

  

 

En Leander Wallerius delar Widegrens argument och skriver att lärare inte gjorde många an-

strängningar för fredsrörelsen innan första världskriget, men att de efter kriget insett vikten av 

en samlad fostran av unga till fred för att undslippa fler krig.
173

 

Herman Söderbergh beskriver i Nya Vägar, syftet med SSF, vilket är att ”draga 

skolans folk med in i det aktiva fredsarbetet.” 
174

 Söderbergh vill inte närmare gå in på vad 
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den enskilde läraren skall bedriva för typ av undervisning. Men betonar i reportaget vikten av 

lärarens gärning och dess aktivitet i fredsrörelsen. Söderbergh skriver att ”många hysa till 

äventyrs en passiv sympati för världsfreden och hoppas på dess ankomst i tidens fullbordan. 

Må de besinna, att ingen tid fullbordar vad icke en föregående tid förberett.”
175

 Söderbergh 

menar att läraren själv inte har möjlighet att fostra de unga. Kulturen måste också förespråka 

fred. Så länge kulturen förhärligar krig, är det svårt att övertyga de unga om fredens bety-

delse.  

Vidare menar Söderbergh att hemmet och skola måste ha ett nära samarbete och 

att föräldrar har en viktig uppgift i fostran av sina barn. Han understryker att ”en av skolans 

viktigaste uppgifter i fredsarbetets tjänst just vore att söka väcka hemmen till insikt om att 

ingenting är angelägnare för vår pinade och sargade värld än barnens fostran till en livssyn, i 

vilken kriget icke har någon plats.”
176

 Han menar att det är av yttersta vikt att upplysning om 

fredsrörelsens mål måste ”ha en plats i skolan systematiska undervisning.”
177

 Eleverna måste 

lämna skolan med en ny anda, ”för vilken kriget står som någonting främmande och ofatt-

ligt.”
178

 Barnen i skolan skall inte bara bearbetas i en ny riktning. De ska tänka på ett sätt som 

omöjliggör krig. 
179

 Nils Bergsten, en lärare, delar denna syn, och menar att om barnet från att 

det är litet får ”insupa en viss åskådning innebär detta i stort sätt en viss garanti för att den 

blivande mannen och kvinnan kommer att bibehålla den.”
180

 För att få tillstånd en varaktig 

nedrustnings och antikrigsmentalitet måste man börja med grunden, även om det tar längre 

tid. Att satsa på barnen är viktigare än att omvända vuxna.
181

 

Widegren lyfter att det finns en förändring i synen på fredsarbetet efter kriget. 

Då den förr hade fokuserat på krig mellan nationer verkar den nya rörelsen för fred mellan 

nationer liksom mellan klasser, raser och folk.
182

 ”Mer och mer börjar fredsarbetarne inse att 

fredsarbetet måste början inom familjen.”
183

 Widegren framhåller att det måste finnas har-

moni inom individer för att det ska finnas harmoni i relationer mellan människor och att man 

måste utbildas till fred för att fred ska bli verklighet. Hon uppmuntrar ett initiativ från USA 

om att upprätta ett universitet för lärare, lärjungar, diplomater och konsuler bland annat ska 

kunna få utbildning om krigets orsaker och verkningar och fredens nödvändighet.
184
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Widegren framhåller att ”skolan måste tillse, att de unga ej gå blinda och döva ut i livet, utan 

att de dessförinnan fått sin tankeapparat igångsatt.”
185

  

Bergsten delar uppfattningen om undervisningens betydelse och menar att un-

dervisningen av unga måste förändras och att lärarna och läroböckerna är de som påverkar 

barnen till en patriotisk, osund livssyn.
186

 Författaren kallar historielärare som undervisar 

traditionell historia (den forma av historia som fredsvänner ansåg glorifiera krig och krigs-

hjältar min anm.) för samhällfiender. Författaren lyfter också fram vikten av att lärare, för att 

kallas fredsvänner, diskuterar klassfrågan och motsätter sig klasskillnader. Den delen av 

fredsarbetet är minst lika viktig som att bibehålla freden mellan nationer. Utan frid inne i lan-

det är det svårt att bevara fred mellan länder.
187

 Han menar på att folkskolan ibland miss-

lyckas med detta.
188

 En författare i Pedagogiska Spörsmål betonar också uppfostran som 

nyckeln till en godare värld.  Hon menar att ”man bör rikta sina strävanden på att alstra ett 

sundare släkte. […] jag tror att om man skapar lämpliga villkor för barnets normala växande, 

närmar man sig en lösning av de flesta av mänsklighetens olyckor.”
189

  

Det går att se varför SSF ansåg fredsundervisning som något viktig utifrån de 

källor som har bearbetats i detta stycke. SSF förespråkade bildandet av en själarnas interna-

tional och ansåg att ungdomarna skulle gå i ledet för fredens förverkligande internationellt. 

Det är obestridligt att det internationella arbetet var viktigt för SSF och att de såg att lärare 

från världens alla länder hade ett gemensamt ansvar, och möjlighet, att implementera global 

fred genom sina elever. 

Hemmen och föräldrarnas ansvar betonas, men av dem som fostrar barnen är det 

lättare att samla representanter ur lärarkåren än att samla alla världens föräldrar vid kongres-

ser. Det ser jag som en orsak till varför skolan behöver vara den arena där fredsfostran har det 

starkaste fästet. Jag utläser av empirin att barn och ungdomar är framtiden och att freden kan 

förverkligas genom att göra barnen till fredsivrare. Barnen ska en dag bli beslutsfattare och 

vid ett framtida krig är de också de som ska besluta sig för att delta eller inte. Att de är i stånd 

att tänka konstruktivt och fatta välövervägda, självständiga beslut är avgörande för deras vilja 

att delta i dessa potentiella krig eller inte.  Därtill betonas att det är lättare att påverka barn än 

att omvända vuxna. Framtiden ligger i ungdomens händer. De demokratiska idéerna om med-

borgaransvar, självständiga och upplysta individer samt tankarna om jämlikhet kan skönjas 

även inom ramen för denna frågeställning. 
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3:3 Vilka pedagogiska metoder och perspektiv lyfte Svenska Skolornas Fredsförening 

fram som användbara för att arbeta med fredsfrågor och bedriva fredsfostrande under-

visning? 

Författarinnan i Pedagogiska Spörsmål
190

, menade att man genom att låta barnet utvecklas i 

frihet, i en skapande verksamhet, med glädje och efter barnets intresse, kunde forma positiva 

individer. Det var av vikt att lyssna på barnets behov.
191

 

Ett förslag på SSFs centralstyrelses årsmöte 1925, var att upprätta en skolornas 

international, för att möjliggöra ett större internationellt utbyte mellan elever och på så vis 

främja ett mellanfolkligt samarbeta och förståelse, vilket sågs som en knutpunkt för global 

fred.
192

 Det internationella samarbetets betydelse visades också vid Nordiska lärares fredsför-

bunds konferens och studievecka på Sagovalls ungdomsskola i Telemark i Norge 1926, där 

vikten av upplysning och att elever skulle få tillgång till mångsidig information, lyftes fram 

vid sidan av nödvändigheten av att problematisera fosterlandskärlek och militarism.
193

  

Liknande resonemang fördes på det första nordiska lärarmötet 1923. Widegren 

och Anna T Nilsson var två av de svenska delegaterna på mötet. 
194

 Under överläggningarna 

fastslogs att det behövs åtskilliga reformer på pedagogikens område, samt förslag på hur sko-

lan skulle kunna bli bättre på att fostra till fred. ”Fredsvännerna inom skolan ha att tillvarataga 

allt, som kan bidraga att göra eleverna självständigt tänkande och utveckla dem till verkliga 

karaktärer.”
195

 Även vid Nordiska Fredsförbundets kongress i Oslo 1-2 juni 1925, dryftades 

liknande frågor. Widegren var där och höll ett fördrag om fred. På programmet fanns en punkt 

som hette ”skolan och fredsrörelsen.” Kongressen hänvisade i diskussionen till en resolutio-

nen antagen vid kongressen 1916, där historieämnet särskilt fokuserades. Det fastslogs att en 

reformering av ämnet var en nödvändighet och att innehållet i historieämnet skulle ledas från 

att fokusera på krig mot att fokusera på fredsrörelsen. Fredsrörelsens historia, det fredliga ar-

betet och allt som förhindrar krig skulle få en tydligare och större plats. Krig och dess för-

ödelse ska ”givas den rätta belysningen.”
196

  

Vid den 23:e världsfredskongressen, i Berlin i oktober 1924 antogs en resolution 

som innebar att lärare skulle förändra sina metoder för att kunna fostra till fred.
197

 Resolutio-

nen uppmuntrade att varje fredsförening hade en uppfostringssektion, att skolornas fredsdag 
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organiserades och att utbyte mellan lärare och lärjungar av olika nationalitet kunde äga rum, 

då det ansågs verka för ökad förståelse mellan folk. Vidare slog resolutionen fast att barn inte 

skulle ha tillgång till litteratur som bidrog till att väcka tankar om imperialism och hegemoni. 

Läro- och läseböcker i skolan behövde revideras och undervisaren ”måste nödvändigt av-

lägsna från barnet allt som hos detta kan väcka chauvinism eller fientliga känslor mot andra 

staters medborgare.”
198

 Metoder för att fostra barn till mellanfolklig tolerans formuleras dock 

mer utförligt i en resoluton från en konferens i Prag 1927 anordnad av Internationella uppfost-

ringsinstitutet i Genève.  

Konferensen riktade sig framförallt till lärare och föräldrar och hade namnet 

”Fred genom skolorna”
199

. Alfhild Kræpelien och Greta Stendahl, båda medlemmar i SSF, 

deltog.
200

 På konferensen behandlades bland annat undervisningsfrågor, framförallt läro-

böcker. Konferensens föredragshållare betonade vikten av att lyfta in Nationernas Förbunds 

arbete och ambitioner i läromedlen, samt att belysa fredsarbetet och minimera krigsglorifie-

ring.
201

  

Uppfostran var ett annat tema. I en av resolutionerna om barnuppfostran fram-

hölls att barnen skulle uppfostras ”till pliktkärlek och lära sig att de verksamt skall uppfylla 

alla sina förpliktelser mot sin familj, sina kamrater, sin by eller stad, sitt land.”
202

 Undervi-

sningen måste också lära barnen solidaritet och att plikterna inte stannar inom en nations 

gränser. Skola och hem måste lära barnen om andra människors seder och bruk för att skapa 

förståelse och skapa intresse hos elever och barn för andra folk. Skolan behöver använda 

varierat material som film, skioptikonbilder, tavlor, och böcker som kan levande göra 

möjligheten att man inom bland annat geografiämnet, historia och naturvetenskap kan lära ut 

och etablera kunskap om andra nationer och dess folk.  

Skolorna ska också uppmuntra exkursioner till utlandet, brevväxlingar mellan 

elever och idrottsmöten för att få eleverna att ha direkt kontakt med andra elever i andra län-

der. 
203

 ”Genom att på detta sätt bereda väg hos folken för ömsesidig kännedom och förstå-

else, kommer uppfostran (i hemmet, i skolan, i fortsättningskurser) och utbildning (litterär, 

vetenskaplig, teknisk, yrkesmässig) att effektivt bidraga till fredens bevarande.”
204

 Samma typ 

av innehåll har även resolutionen Rädda Barnens uppfostringskonferens i Genève 1925.
205

 

                                                           
198 Nya Vägar nummer 3 (1925) s. 23 
199 Nya Vägar nummer 9 (1927) s.65, förstasidan. 
200 Nya vägar nummer 8 (1927) s.59 
201 Nya Vägar nummer 9 (1927) s.66 
202 Nya Vägar nummer 9 (1927) s.67 
203 Nya Vägar nummer 9 (1927) s.67 
204 Nya Vägar nummer 9 (1927) s, 67 
205 Svenska Skolornas fredsförening nummer 7 (1925) s.3 
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Den poängterar också, i likhet med den förra, att uppfostran till fred inte bör vara ett eget 

ämne och läggas till i undervisnigen utan ”bör ingjutas som en ny anda i alla delar av det 

nuvarande undervisningsprogrammet.”
206

 Vidare handlade resolutionen om att lärare och 

uppfostrare inte ska förbjuda det som instinktivt finns hos barnen, så som exempelvis 

kampinstinkter. Utan istället försöka ”förädla desamma och utnyttja dem för sociala 

välfärdsändamål.” 
207

 Vidare ska lärare och uppfostrare fokusera på att fostra elever till 

”oberoende självansvariga karaktärer, fria från förutfattade meningar, övertygade om 

mänsklighetens enhet, med blicken riktad mot framtiden och släktets fullkomning och i stånd 

att arbeta för en bättre och rättvisare värld.”
208

  

Anna Pallin beskriver den internationella pedagogiska debatten som handlar om 

att barnet inte längre ska vara en passiv mottagare. Barnet är en gudomlighet och behöver tid 

och vissa förutsättningar för att utvecklas.
209

 Pallin lyfter bland andra upp Montessori, och det 

inspirerande med pedagogiken som sätter individen i centrum och tillåter att ”5-åringen rör 

sig fritt och fullt fritt väljer bland de apparater, som omge honom, och som tränar händer och 

fingrar på samma gång som ögon och öron.”
210

  Pallin kritiserar det svenska systemet som 

inte ser till individen utan låter 20-30 elever av olika förutsättningar, olika intressen och anlag 

försöka nå samma mål på samma tid. Pallin kallar systemet ”barbariskt.”
211

 Hon menar att 

skolan ska tillvarata elevernas begåvning och att eleverna ska få välja ämne och självverk-

samhet och att den typen av skola gör eleverna mer omtänksamma och ansvarstagande.
212

 

Anna T Nilsson, som var lärarinna, beskrev på ett möte i Göteborg 1923, sitt 

eget arbete och de experiment hon gjort med sina elever i vissa stora frågor, bland annat ras-

förhållanden och löftesbrott, för att förbättra elevernas förståelse av problematik om olika 

svårhanterade områden. Nilson diskuterade under mötet att skolan fostrar till tävling, att det 

ska finnas vinnare, och då måste det finnas förlorare. Nilsson har istället försökt komma till 

samförstånd bland sina elever och nå lösningar som gagnar alla. Nilsson menar att det finns få 

förebilder för barn, där intressekonflikter löses på ett för alla positivt sätt. Genom att träna 

sådant, fostras man till fred ”utan något tal om fred.”
213

 

                                                           
206 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 7 (1925) s.4 
207 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 7 (1925) s.4 
208 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 7 (1925) s.4 
209 Nya Vägar nummer 10 (1923) s.79 
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211 Nya Vägar nummer 10 (1923) s.79 
212 Nya Vägar nummer 10 (1923) s.79 
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En text av Per Sundberg i Nya Vägar 1928 talade om ”´de bärande tankarna för 

den nya undervisningen.´”
214

 Sundberg menade att eleverna borde ha mer självständighet i 

sina studier och tillåtas följa sitt intresse, de borde inte behöva sitta och lyssna på läxförhör 

där alla läser upp samma text, utan ägna sig åt vad de behöver. ”Därmed fostras eleverna till 

ett levande intresse, vilket vore det bästa botemedlet mot lättja. Och de kunna eggas till 

självständigt arbete genom att ej blott studera saken i en enda bok, utan ur olika böcker samla 

vad de behöva för en förelagd uppgift. ”
215

 Per Sundberg skriver året innan en artikel i 

Pedagogiska Spörsmål där han beskiver ett studiebesök han gjort i en skola i England. Skolan 

hade inte har någon obligatorisk religionsundervisning, något han ifrågasätter.
216

 ”Den 

religion som är grundad på en inre gudsupplevelse, och som sätter människan i samband med 

en högre makt, den skapar ej fruktan och feghet utan istället förtröstan och tillit” menar 

Sundberg.
217

 Han ifrågasätter också metoden som används, att låta eleverna göra vad de vill. 

Sundberg tror att viss styrning från pedagogen är bra.
218

 

En Frigga Carlberg formulerar i en artikel en uppmaning till föräldrar och lärare 

att fostra barnen i fredens tecken istället för att lära dem krigiska lekar. Carlberg menar att 

krigsleksaker fördärvar, och att en oskyldig lek som att bygga upp hus av klossar för att sedan 

glatt riva ner det, verkar negativt på barn. Det vore bättre och mer fruktsamt att låta barnens 

kreativitet och längtan att bygga och skapa uttryckas er konstruktivt, att leka snickare eller 

postman tillexempel. Istället för att ge barn krigsleksaker, ska man ge dem snickarmaterial. 

Carlberg beskriver att vuxna bör verka för att barnen finner tillfredsställelse i byggandet och 

inte av raserandet och att vuxna bör fostra barn till tolerans för folk, inte till soldater. 
219

  

Pestalozzi lyfts av Widegren, fram på första sidan av nummer 4 år 1927. Hon 

skriver att ”vår tid, som börjat vakna till uppfattning av vikten att undanrödja krigens och re-

volutionernas orsaker, ej minst genom uppfostran, har de starkaste skäl att visa sin tacksamhet 

mot Pestalozzi genom att beakta och använda den vägledning han har givit oss.”
220

 På ett 

fredsmöte gav bland andra Widegren Pestalozzi-inspirerade förslag på hur lärare ska arbeta i 

skolan, hon menade att läroböcker behöver reformeras så att de ”ej predika hat mot grannfol-

ken.”
221

 och att man ”genom en opartisk undervisning om dylika frågor (krig min anm.) kunna 

                                                           
214 Nya Vägar nummer 17 (1928) s.134 
215 Nya Vägar nummer 17 (1928) s. 134 
216 Pedagogiska spörsmål nummer 3 (1927) s.81 
217 Pedagogiska spörsmål nummer 3 (1927) s.82 
218 Pedagogiska Spörsmål nummer 3 (1927) s.82 
219 Nya Vägar nummer 4 (1923) s, 29  
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221 Nya Vägar nummer 17 (1928) s.134 
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vi fostra de unga till en sund fredsvilja. Men det gäller att akta sig för att verka agitator. Reso-

nera vi istället med våra elever, så fostra vi dem lättast till äkta fredsvänner.”
222

 

Greta Stendahl, SSF styrelsemedlem, menar å sin sida att glädje och kärleks-

spridningen skall vara ett övningsämne bland elever i skolan och Sverige ska bli ett land där 

alla är glada och kärleksfulla och påverkar sina grannar i positiv bemärkelse genom sin kär-

leksfullhet.
223

 Stendahl menar att många misstag i politiken gjorts på grund av okunnighet och 

att barnen ska vara extra noga med att lära sig om ämnen som geografi, historia och språk, 

därför att det kan lära dem om andra kulturer och länder, och möjliggöra mötet med dem.
224

 

Stendahl beklagar att skolböckerna inte kan ge svar på detta, eller att lärare ofta inte heller vet 

så mycket om det som de borde, men uppmanar alla barn att envist fråga vidare till dess att de 

fått svar på sina frågor. ”Lämna oss ingen ro för era frågor! Så kan vi kanske ändå hjälpa er 

att lägga en grund, som ni kan bygga en ärlig, samhällgagnande och fördomsfri politisk upp-

fattning på.”
225

 

Söderbergh menar att upplysningen om krig och internationella konflikter och 

motsättningar får mer plats i undervisningen än beskrivningarna av fredarbetet, vilket, enligt 

Söderbergh är vad som behöver betonas för att uppnå fred.
226

 Nilsson delar den uppfattningen 

och fastslår att världsfreden icke kan ”säkerställas endast genom yttre organisationer och åt-

göranden; utan kräver en andlig grundval, som måste läggas genom uppfostran. Skolarbetet 

bör vara av fredsbefrämjande art, och hem och skola bör arbeta hand i hand.”
227

 

 

3:3.1 Pedagogiska spörsmål 

I pedagogiska spörsmål, som var en avantgarde tidning på uppfostrans fält, lyfts pedagoger 

som Montessori och Dewey fram som litteraturförslag för lärare.
228

 Pestalozzi blir också om-

nämnd och rubriker som ”individuella metoderna” och ”den nya uppfostrans psykologi”- visar 

på karaktären på innehållet i tidskriften.
229

 Ett talande exempel på innehållet i tidskriften, som 

går väl i hand med både Dewey, Montessori och Pestalozzi, är en artikel av en professor 

Ovide Decroly från Bryssel. Han menar på att barnet ska sättas främst och att barnets känslor, 

framför föräldrarnas och lärarens ska prioriteras. Barnet ska få utvecklas i frihet att utforska 

sina impulser och på ett nyfiket sätt få erövra världen. Den ska samtidigt genom vuxna rela-

                                                           
222 Nya Vägar nummer 17 (1928) s.134 
223 Svenska skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.6 
224 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.5 
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tioner begränsas i den typ av frihet som bara tillåter instinkt och egoistiska impulser att verka. 

Då dessa leder till destruktivitet för barnet med resultat att den slåss, är självisk och bråkig.
230

 

”Frihet inom vissa gränser, (d. v. s. andras säkerhet och frihet får ej riskeras), kan icke bli en 

fara för det samhälle som barnet skall bli medlem av.”
231

  

Läraren ska aktivera, sysselsätta och skapa restriktioner på så vis att de kommer 

ur miljön i vilken barnet vistas, ej från den vuxne. Stimulans och organisation framför tvång 

och bestraffningar förordas av författaren, liksom att se till barnets behov. Om miljön organi-

seras så att det finns restriktioner genom att en individ behöver anpassa sig till ett kollektiv, 

eller samarbeta med andra för att lösa problem, utvecklar detta den positiva friheten inom 

barnet, att lära känna sig själv och vara konstruktiv i relation till andra.
232

  

Föreningen The New Education Fellowship, som inspirerat Pedagogiska 

Spörsmål, ville bland annat verka för att pedagoger och föräldrar skulle ha större psykologiskt 

kunnande, att det skulle finnas större samarbete mellan pedagoger i olika skolor och dels 

mellan föräldrar, lärare och läkare. Att förmedla nya vetenskapliga rön rörande pedagogik i 

olika länder och att lyfta fram idéer om självdisciplin, koncentration i arbetet, konsten och 

rytmikens betydelse i uppfostran och barnets frihet till individuell utveckling och till aktivt 

och initiativrikt arbete.
233

   

NEF samlade också litteratur och skapade ett världsbibliotek för barnböcker. 

Böckerna översätts till många språk och kunde användas som läroböcker i skolan såväl som 

läseböcker att ha i hemmet. De utgick från att barnets sinne ska fyllas av goda tankar och kun-

skaper som kommer från skilda nationer. Böcker skrivna av stora personligheter från olika 

nationer, ämnade gäcka elevernas lust att läsa och lära.
234

 

NEFs principer formulerades i Pedagogiska Spörsmål nummer 3 1927. Dessa 

innehåller riktlinjer för hur man ska uppfostra barn, där det framkommer att man genom upp-

fostran ska ”väcka barnets känsla för livets andliga värden” och att ”uppfostraren bör studera 

och respektera barnets individualitet.” 
235

 Vidare framhålls att skolan bör motarbeta alla sorts 

”självisk tävlan,”
236

 istället ska eleverna läras att sträva för ”det gemensammas tjänst.”
237

 

Samuppfostran av pojkar och flickor uppmuntras och förordas också. 
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Den svenska sektionen av NEF, Förbundet för Ny Uppfostrans stadgar är i enig-

het med moderorganisationens.
238

 Den svenska sektionens bildande initierades 1926 
239

 med 

motiveringen att ”intet tvivel råder om att intresset för förbättrade uppfostringsmetoder är i 

stigande även i vårt land.”
240

  

 Genomgående i empirin syns de religiösa inslagen hos skribenterna, men de 

demokratiska idealen och jämlikhet får allt större utrymme när metoderna för att få till stånd 

fredsundervisning diskuteras. Samarbete, individuellt ansvar, och elever individuella behov 

ska ligga som en grund i skolans arbete. Att ha relationer med andra nationers skolor belyses 

som en framkomlig väg att skapa internationell samhörighet. Att utbilda eleverna om andra 

folks kulturer och på så sätt motverka chauvinismen lyfts också fram som centralt. Jag finner 

att pedagogens roll beskrivs mer som en handledare än en kunskapsförmedlare, eleverna 

själva ska visa på vad den behöver och pedagogens ka sätta upp de ramverk som eleven har 

att arbeta inom, där intresse framför bestraffningar ska vara vad som driver undervisningen 

framåt. 

 

4. Avslutande diskussion 

Av allt att döma förändras tonen i SSFs skrifter under de år som står i fokus för undersökni-

gen. Det är framförallt i ”företalen” till de utsända skrifterna till skolornas Fredsdag som an-

ger en förändrad ton i takt med att åren passerar. I det första utskicket från 1923, ber arbetsut-

skottet ödmjukt om skolornas uppmärksammade av freden under denna specifika dag, 18 maj. 

De anger som orsaken till att häftet sammanställts är att föreningen anser att det är bra att på-

minna svenska ungdomar om det arbete som görs internationellt för att få tillstånd ”ett ”inter-

nationellt rättstillstånd.”
241

 Företalet 1926 behandlar, i likhet med föregånga år, vikten av 

fredsfostran. Men de skriver också på ett sätt som antyder att fostran till fred blivit något som 

samhället i stort anser vara en viktig angelägenhet, det är inte bara fredsrörelsens förespråkare 

nu som ser vikten av fredsfostran.
242

 Det är inte längre en enskild svensk angelägenhet att 

fostra Sveriges barn och ungdomar till konstruktiva fredstänkare, det är en global uppgift.  

SSFs skrifter vittnar inte om att föreningen förordade någon typ av politisk håll-

ning. Däremot lyfts ofta fram att social rättvisa, minskade klassklyftor och jämlikhet är vik-
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tiga komponenter i byggandet av ett fredligt samhälle.
243

 Från samtiden hördes den typen av 

slagord framförallt från den politiska vänsterkanten. Både Melin och Andersson lyfter också 

fram socialdemokratin och den politiska vänstern som förespråkare för den typen av politik 

som sade sig vilja utrota klasskillnader och satsa på sociala reformer,
244

 vilket kanske placerar 

SSF på en politisk vänsterskala?  

Politik är dock inget som skrivs fram i föreningens skrifter, men genom att utgå 

från definitionen av fredsbegreppet går det att identifiera en hållning inom SSF som visar på 

att de verkade för att främja såväl negativ- som positiv fred. De ville inte bara påverka rela-

tioner mellan nationer utan manade också till att inom nationer motverka klassklyftor. Den 

tidiga fredsrörelsen hade haft samma mål
245

 och bland andra Rohdin och Larsson-Utas menar 

på att lärarinnor verkade för att hjälpa just samhällets svaga.
246

 En av orsakerna till krav på 

nedrustning och att stärka fredsarbetet beskriver både Melin och Andersson, vara att de soci-

ala reformerna blev lidande då de fick mindre resurser, så länge staten valde att bekosta för-

svaret.
247

 

Inga stadgar finns att tillgå, men det finns utrymme att ändå identifiera de prin-

ciper som låg till grund för föreningens arbete genom de skrifter som finns bevarade. Före-

dragen och materialen som riktar sig mot skolan och lärare kan kategoriseras in under tre hu-

vudsakliga idéområden där en, och kanske den mest framträdande, är religion, följd av jäm-

likhet och demokrati. De religiösa idéerna betonar de kristna värderingarna och vikten av att 

låta tron styra en genom livet som när de praktiseras skapar goda människor, ett inre lugn och 

ett naturligt skydd mot resignation. Jämlikhetsidealen behandlar jämlikhet mellan könen, 

klasser och folk, men även internationell solidaritet, då förståelse av andra kulturer lyfts fram 

som en viktig komponent i fredbyggandet. De demokratiska idealen syns i SSFs ambition att 

lyfta in individanpassad undervisning i skolan och hur individens ansvar betonas i deras 

skrifter. Stendahl beskriver hur kvinnor har ett ansvar efter rösträtten, de måste vara kunniga 

för att fatta rätt typ av beslut. Demokratin är beroende av alla individers möjlighet att delta på 

ett påläst och välunderbyggt sätt.  

Fredsrörelsen i Sverige var starkt kopplad till religion under den här perioden, 

Per Sundberg tillexempel var kväkare och Melin kopplar samman fredsrörelsens män och 

kvinnor med just kväkare och filantroper.
248

 Men det fanns också aktivister som förordade 

                                                           
243 Se exempel ovan S. 27 s. 31.  Diskussion om klasskillanders påverkan. 
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andra tillvägagångssätt.
249

 Att föreningens principer bottnar i religiös övertygelse kan därför 

ses som ett relativt förväntat resultat, då litteraturen lyfter fram just religion som en viktig del 

i fredarbetet.
250

 Men texter i Pedagogiska Spörsmål vittnar om att en ny anda är i antågande 

då det i innehållet går att läsa om skolor som är konfessionslösa.
251

 

Vissa delar av SSFs skrifter uppfattar jag kan ses som ett försök att skrämma 

barnen till en religiös hållning. Exempelvis vittnar Anna Edmars text, som beskriver att reli-

gionsfria människor skulle vara fula, förvridna i ansiktet, om ett försök att skrämma barn i 

skolåldern till gudstro.
252

 Detsamma gäller även för Ahlbergs ena text, i vilken  han diskuterar 

vikten av att vara religiös och att man, för att vara ett av Guds barn, måste kämpa för fre-

den.
253

 Ebba Pauli betonar i en skrift att sann gudstro innebär uthållighet, en sann religiös 

människa ger inte upp i sin kamp.
254

  Detta indikerar att barnen, genom skrifterna, ska fostras 

till att tro på Gud, vilket lite grand går stick i stäv med de pedagogiska metoder om uppfostran 

till självständiga och kritiskt tänkande individer, som denna undersökning påvisat att före-

ningen uppmuntrar och förespråkar.  

I många av de texter som behandlar föreningen och fredsfostran i de tidningar 

till vilka SSF har en koppling, betonas, i likhet med vad NEF förespråkade,
255

 istället vikten 

av mellanfolklig tolerans och internationell förståelse.
256

 SSF deltog på många internationella 

kongresser och efterlyser ofta i sina inlägg i Nya Vägar och i de efterlämnade skrifterna, vik-

ten av internationella relationer i fredsskapandet. Men också att skapa en internationell sam-

syn på uppfostrans område. Även detta delades av NEF. 

Att utveckla ett internationellt språk (esperanto) och ge eleverna kunskap om 

andra folks kulturer, borde också innebära möjligheter för eleverna att möta andra kulturers 

religioner. Att föreningens skrifter då emellanåt beskriver att tron på Gud är vägen till fred, 

skulle internationell fred aldrig kunna komma till stånd, om inte hela världen konverterar till 

kristendomen. Men det går också att skönja skribenters ambition att beskriva fredsarbetet som 

ett religionsöverskridande arbete med långa anor.
257

  

Min uppfattning är att den religiösa tonen i de analyserade skrifterna påverkas 

av samtida svenska religiösa ideal. Men att det samtidigt finns en framsynt och stark förank-

                                                           
249 Det fanns lärarinnor som redan under tidigt 1900-tal uppförde en konfessionslös samskola, Withlockska skolan i 

Stockholm. (Melin (1999) s.77) Det finns dock inget i skrifterna som kopplar samman SSF med denna skola.  
250 Se ex. Melin (1999) s. 208 Ekbom (1991) s.127 
251 Pedagogiska spörsmål nummer 3 (1927) s.82 
252 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 9 (1927) s.9-10 
253 Se s. 23 denna text (Svenska Skolornas Fredsförening nummer 4 (1923) s.7) 
254 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 10 (1928) s.5 
255 Brehony (2004) s. 733 
256 Se exempel s. 27 och 28 ovan samt Nya Vägar nummer 18 (1925) s. 142, Nya Vägar nummer 22 (1927) s.175,  
257 Se ovan s.24, Alfhild Kræpelien 
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ring hos SSFs medlemmar om vikten av att se världen som en enhet och att ett av de vikti-

gaste vapnen mot krig var att utbilda unga till en internationell solidaritet.
258

 Därför betonas 

vikten av att få förståelse för andra folks kulturer, samtidigt som individen ska få utrymme att 

på egen hand utforska världen, vilket pedagogiken som SSFs medlemmar lyfter fram vittnar 

om. Montessori, Dewey och Pestalozzi, betonas alla som pedagoger som inspirerat deras ar-

bete. Pedagogernas idéer har många beröringspunkter delvis genom att alla sätter individen i 

centrum och betonar vikten av att barnet ska ses som en tänkande människa.
259

 Dewey me-

nade att barnet ska ses som en social varelse och skolan skulle vara ett ministyrsamhälle.
260

  

Det är inte troligt att SSF ansåg att den starka betoningen av religionens betydelse på något 

sätt skulle motverka eller kollidera med upplysningen av andra människors kultur. Detta efter-

som att det inte någonstans finns utskrivet att kristna värderingar är överlägsna andras och till 

exempel bör spridas, utan snarare betonas förståelse för det annorlunda och kunskap om det-

samma.  

I SSFs skrifter lyfts individers ansvar fram på ett flertal ställen.
261

 Flera av 

författarna betonar vikten av att barnen tar eget ansvar, att de är individer som till slut ska 

komma att bli beslutsfattare i Sverige och att varje individs ansträngning är av vikt. De beto-

nar att varje person kan påverka samhällsutvecklingen och vikten av att man inser ansvaret 

som vilar på varje persons axlar. Skrifternas formulering antyder att SSF ser på barnen i sko-

lan med de ovannämnda pedagogernas ögon.  

De lyfter också fram vikten av skiljedom och rättstatens betydelse. 
262

 Det är 

tydligt att de har tilltro till rätten framför krig när det handlar om konfliktlösning och att de 

vill ge elever vetskap om att det finns alternativ till krig. De diskuterar också jämlikhet mellan 

kvinnor och män och jämlikhet mellan folk av olika nationer för att kunna få till stånd en 

långvarig internationell fred.
263

 Jag kopplar det till samtidens växande demokratiska ideal och 

fredsrörelsens relation med rösträttsrörelsen.
264

 Men också till de ansträngningar som 

fredsrörelsen gjorde för att genomdriva sociala reformer som skulle stärka samhällets svagare 

medborgare.
265

 

Det är uppenbart att SSF ansåg att skolans roll i skapandet av en fredligare värld 

var oerhört viktig av den anledningen att barnen som gick i skolan en dag skulle vara 
                                                           
258 Ex ovan s. 26, Nya vägar nummer 3 (1927) s.20, Svenska Skolornas Fredsförening nummer 7 (1925) s.2 och nr 11 (1929) 

s.12-13 
259 Se ovan s.16-17 
260 Forsell (red)(2007)) s.86 
261 Se ovan s.24-25 
262 Se ovan s.24 
263 Se ovan s.26 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 11 (1929)12-13  SSF nr 12(1929) s.5 
264 Se bland andra Thelins (1995) resonemang om rösträttsrörelsens relation till fredsrörelsen s.380 
265  Se ex. Andersson (2001) s. 86,  
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vuxna.
266

 Söderbergh, SSFs ordförande, skrev att barnen ska lämna skolan med en anda som 

omöjliggör krig.
267

 Flera lärare delar detta synsätt.
268

 Delar av NEFs arbete handlade om att 

förbättra relationen mellan hemmet och skolan och att involvera föräldrar i barnets fostran till 

konstruktiva fredstänkare.
269

 Denna typ arbete förespråkas även av SSF, likväl som av den 

tidiga kvinnliga fredsrörelsen.
270

 Söderberg menade att en av fredarbetets viktigaste uppgifter 

var att få hemmen att inse vikten av att barnen fostras till fredstänkande individer. Söderbergh 

ansåg att föräldrar hade ett stort ansvar i det arbetet, varför det var av vikt att skola och hem 

samarbetade.
271

 Widegren delade denna uppfattning och betonade att det måste finans har-

moni för att det ska kunna finnas fred och att harmonin ska skapas inom familjen.
272

 Enligt 

Lindmarks definiton innebär fredsfostran ”… en övergripande beteckning på det inflytande 

som fredsförespråkarna ansåg att hemmen och skolorna skulle utöva på barn och ungdomar 

för att motverka våldsanvändning och i stället skapa fredlig samlevnad.”
273

 I det här samman-

hanget går det att påstå att SSF ansåg att såväl hem som skola skulle lära sig att aktivt til-

lämpa pedagogiska metoder som kunde fostra barnen till fredstänkare.  

Söderbergh menade att det var av yttersta vikt att upplysning om fredsrörelsens 

mål skulle ”ha en plats i skolans systematiska undervisning.”
274

 Och att barnen i skolan inte 

bara skulle bearbetas i en ny riktning. De skulle lära sig att tänka på ett sätt som omöjliggör 

krig.
275

 Det fanns således en uttalad önskan om en”… institutionaliserad undervisning om 

eller för fred.”
276

   

SSF såg också värdet i att fostra barnen till konstruktiva fredstänkare, istället för 

att omvända vuxna till detsamma.
277

 Då ungdomen var de som, i händelse av nytt krig, skulle 

vara de som riskerade sina liv,
278

 var de bättre att fostra dem till en anda som gjorde att de 

aldrig skulle ta upp vapnen. 
279

 Även den tidiga fredsrörelsen såg fostran av unga som något 

essentiellt för att kunna förhindra framtida krig.
280

 Jag ser dock en förändring i ansatsen att 

påverka unga genom SSF. Den tidiga kvinnliga fredsrörelsen såg sig som naturliga uppfost-

                                                           
266 Se ex. ovan s.28 
267 Nya Vägar nummer 10 (1923) s. 74  
268 Se ex. Nya Vägar nummer 22 (1927) s.174 -175   
269 Pedagogiska Spörsmål nummer 3 (1927) s.87 
270 Melin (1999) s. 198 och 200 
271 Nya Vägar nummer 10 (1923) s. 74  
272 Nya Vägar nummer 3 (1927) s.19 
273 Lindmark (2010) s.24-25 
274 Nya Vägar nummer 10 (1923) s. 73 (förstasidan) 
275 Nya Vägar nummer 10 (1923) s. 73 (förstasidan)  
276 Definitionen av fredsfostran enligt Lindmark(2010) s. 25 
277 Se ovan s.30 samt Nya vägar nummer 22 (1927) s.174 
278 Svenska Skolornas Fredsförening nummer 5 (1924) s.5 
279Se ex. Nya Vägar nummer 10 (1923) s. 75 
280 Melin (1999) s.51 och 90 Andersson (2001) s.60, Lindmark (2010) s.24, Thelin (1995) s.381-382  
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rare av barn genom sin roll som mödrar.
281

 SSF såg nödvändigheten i att alla uppfostrare, 

kvinnor såväl som män, fostrade unga till konstruktiva fredtänkare. Det var ett globalt 

könsöverskridande ansvar för att säkerställa en långvarig internationell fred och motverka det 

krig som de anade var i antågande. 

Då medlemslistor och protokoll från föreningens möten inte har återfunnits un-

der arbetet med denna undersökning har namn som florerat i häftena som föreningen utgivit 

blivit företrädare för SSFs generella arbete. Av dessa är ett par också engagerade i tidskriften 

Pedagogiska Spörsmåls utgivande i Sverige.
282

 Av innehållet i inläggen i Nya Vägar att döma 

angav också övriga styrelsemedlemmar av SSF samma typ av pedagogiska riktning som The 

New Education Fellowship. Vid ett par tillfällen hade också svenska delegater (som tillhör 

SSF) deltagit på organisationens kongresser.
283

 Rohdin och Larsson-Utas beskriver också att 

lärarinnor influerades mycket av pedagogiska idéer från andra länder.
284

 Något som syns i 

SSFs samarbetet med NEF på kongresser samt genom Pedagogiska Spörsmål. 

De pedagogiska perspektiv och metoder som SSF förespråkade skulle användas 

kan kopplas till både NEF och den tidiga svenska fredsrörelsen. Delar av dessa perspektiv, 

som att fokusera på varje elevs behov, resonera med elever och låta dem diskutera med var-

andra och på så vis komma till konsensus, är pedagogiska principer som används och skrivs 

fram i skolan idag.  

Melin menar att medelklassen fick ta störst del av fredsrörelsens ansträngningar, 

men SSF riktade mycket uppmärksamhet åt att ifrågasätta klassklyftor, sociala reformer, och 

folkskolans personal fanns representerad i föreningen. Av den enkät som SSF skickade ut 

1921 representerade 85 av de 149 svaren folkskolan. Föreningen gjorde således en ansträng-

ning för att involvera folkskolan i sitt arbete. 

Greta Stendahls text om de tre kvinnliga fredarbetarna belyser relativt mycket av 

vad SSF stod för. Den beskriver tre kvinnor som hjältar i fredens tjänst, vilket är en kontrast 

till den historieundervisning som den samtida fredsrörelsen kritiserade för att verka krigsglori-

fierande. Då denna text vände sig till en flickskola, kan det ju spekuleras kring varför inte alla 

skolelever ska få ta del av skriftens innehåll? Var den särskilt riktad till medelklassens flick-

barn och inte till de mindre välbesuttna? Fanns det en tanke rörande skillnader i vilken typ av 

utbildning de olika skolornas barn skulle få ta del av?  

                                                           
281 Andersson (2001) ex. s112, 93, 96, 75, 76, 
282 Natanael Beskow med flera står bakom utgivningen av tidskriften och är tillika skribent för skolornas fredsförening. Per 

Sundberg som är medlem i Svenska Skolornas fredsförenings styrelse i Stockholmssektionen är tillika medlen i styrelsen av 

den svenska sektionen av The New Education Fellowship, Förbundet för ny uppfostran, som bildades 1927. 
283 Nya Vägar nummer 12 (1925) s.95 
284 Rohdin och Larsson-Utas (1997) s.150-151 
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Det finns dock inget annat av empirin som skulle stödja en sådan hållning, sna-

rare var det allas likhet och alla barns individualitet som skrevs fram och betonades. Att täv-

lan skulle bytas ut mot samarbete och att den energi och de naturliga instinkter som är inne-

boende hos barn skulle förädlas och riktas mot samhällsgagnade engagemag framför tävlan 

och soldatträning. Om barn fick utrymme att ta eget ansvar, följa sina intressen, lära sig om 

andra kulturer, alla människors betydelse, att genom kollektivet hitta gränser och samarbeta 

med andra för att lösa problem skulle det verka fredsfostrande. 

Lindmark med flera betonar vikten av att historieundervisningen skulle föränd-

ras.
285

 Jag ser det därtill som att hela undervisningen skulle förändras till att verka fredsfost-

rande, men utan att det talades om fred. SSF såg möjligheten att skapa solidariska fredsorien-

terade medborgare genom att tillämpa demokratiska undervisningsmetoder som innebar frihet 

för barnet men samtidigt ökad förståelse för andra och träning i att anpassa sig till ett kollek-

tiv, parallellt med att de blev självständiga individer med stort samhällsengagemang. Genom 

att tillämpa och fostras till kristendomens bud om godhet, lugn och kärlek till människor, 

skulle ungdomar lämna skolan med en ny anda med vilken krig aldrig skulle kunna bli en 

tänkbar lösning på konflikter.  

Thelin och Lindmark menar att den tidiga fredsrörelsen hade effekt på utbild-

ningen och att det syns i 1919 års undervisningsplan.
286

 Men Thelin menar att fredsundervis-

ningen, trots stora ambitioner under 20-talet inte hade så stora effekter på utbildningen. Han 

menar att det kanske berodde på att freden betydde mer för fredsrörelsen än pedagogiken.
287

 

Av de analyserade källorna anser jag dock att pedagogiken var nyckeln i fredsarbetet som 

bedrevs av SSF. Att säkerställa att individer blev självständiga och kunniga för att i framtiden 

verka för fred var SSFs ambition. Melin och Andersson menar på att kvinnor efter sin poli-

tiska jämnställning med männen 1919 ändrade arbetssätt och fick svårare att påverka politi-

ken. Andersson beskriver också att kampen för fred blev mindre radikal efter rösträtten.
288

 En 

uppfattning som Melin delar.
289

 Innan rösträtten verkade kvinnorna partiöverskridande i sam-

manslutningar för fred, efter rösträtten inordnades de i partipolitiken och hamnande i minori-

tet och fick svårt att påverka politiska beslut. Widegren framhåller också att fredsrörelsen ef-

ter första världskriget ändrade tillvägagångssätt.
290

 Kanske var det därför som fredsrörelsen 

inte hade samma slagkraft och politiska påverkan efter 1919?  

                                                           
285 Se ex. Lindmark (2010)s.28-29, Melin (1999) s.47,  
286 Lindmark (2010) s.24, Thelin (1995) s.381-382  
287 Thelin (1995) s.383 
288Andersson (2001) s. 129 
289 Melin (1999) s. 205 
290 Se s. 6 (Nya vägar nummer 3 (1927) s.18) 
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Melin belyser att ”det var i yrket som lärarinnor i folkskolan och andra skolfor-

mer som flera av fredskvinnorna såg sin möjlighet att påverka.”
291

 Att arbeta som lärarinna 

var också det yrke som erbjöd en karriärsmöjlighet för kvinnor under slutet av 1800-talet och 

början på 1900-talet. 
292

 Kombinationen, som skolan erbjöd, av möjlighet att arbeta och samti-

digt vara politisk, kan man tänka sig, lockade kvinnor till att utbilda sig och verka som lära-

rinnor och att det var däri som deras möjlighet att förverkliga fredstanken var som störst? 

Kanske var det också på grund av deras farhågor om ett annalkande krig som gjorde fostran 

av barn till SSFs största insats. Kanske var det en lättare väg att direkt påverka barnen, de del-

ger att det var svårt att omvända vuxna. Om barnen aldrig skulle kunna gå i krig skulle också 

ett nytt världskrig gå att förhindra. 

 

Sammantaget visar empirin att SSF arbetade mot skolan som ett försök att skapa en långvarig 

fredsopinion. Om barn fostrades till fredsivrare över hela världen skulle krig omöjliggöras. 

Det fanns ett stort internationellt samarbete för fostran av unga där nya avantgarde metoder 

presenterades och spreds via pedagoger, men framförallt av NEF. Det fanns en pedagogisk 

kollegial förståelse gällande vikten att satsa på barnen, men att påverka politiker tycks inte 

vara vägen de valde. Istället riktades ansträngningarna mot lärare, barn och föräldrar. Kanske 

för att sprida freden hos länders befolkning och på så sätt skapa en opinion för fred? Det är 

också möjligt att anledningen till detta var att kvinnor fortfarande under denna tid trots for-

mell politisk jämlikhet hade litet politiskt inflytande. I skolan hade kvinnor troligen större 

utrymme att påverka den framtida generationen. Dessutom, om deras idéer fick fäste skulle 

befolkningen ha en större motvilja att ta till vapen, trots makthavares potentiella initiativ att 

gå i krig. 

SSFs principer bygger på religion, jämlikhet och demokrati. Ideal som utveckla-

des också i samtiden. De pedagogiska metoderna och perspektiven de framhöll var formule-

rade kring barnets bästa möjliga utvekling av sina inneboende egenskaper. Ett varierat arbets-

sätt förordades och att resonera och diskutera med eleverna lyftes fram. Bestraffningar och 

tävlingar ifrågasattes då SSF ansåg att barnen skulle lära sig om förståelse och fyllas av kärlek 

och lugn, inte fostras till ett synsätt där det alltid måste finnas vinnare och förlorare. Alla för-

lorar i krig.   

 

 

                                                           
291 Melin (1999) s. 47 
292 Rohdin och Larsson-Utas (1997) s. 32  
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5. Sammanfattning 

SSFs principiella grund kan sammanfattas i tre områden, där religion var dominerande åtföljt 

av jämlikhetsideal och demokratins betydelse för varaktig fred. Varför man ville satsa på just 

skolan var delvis på grund av tanken att det fanns en större chans att på djupet påverka sam-

hällsutvecklingen om ungdomarna lämnade skolan med en ny anda, som skulle göra krig till 

en omöjlighet. Synen på barnet var att de var betydelsefulla, på flera ställen i skrifterna går 

det att läsa om att barnet, när det är vuxet, ska fatta kloka beslut, och att det därför måste ha 

en utbildning som gör varje individ redo att vara beslutsfattare.  

 Fredsrörelsens angreppssätt menade Widegren förändrades efter första världskri-

get och uppfostrarnas uppgift i fredarbetet betonade internationellt samarbete som en viktig 

ingrediens för varaktig internationell fred. Det var också självklart att undervisningen be-

hövde förändras både gällande metoder som innehåll. SSF förespråkade användandet av pe-

dagogiska metoder som satte individen i centrum och skapade medborgare som såg sig själva 

som sociala varelser med ett ansvar för samhällsutvecklingen. Eleverna skulle lära sig att ta 

eget ansvar men också utveckla ett ansvar mot kollektivet. Krigisk tävlan och kampinstinkter 

skulle förädlas och riktas mot problemlösning som skulle gynna samhället. SSF betonande att 

hemmet behöver involveras och föräldrar invigas i den nya typen av fredsfostran som SSF 

förordade, där barnets känslor ska respekteras och sättas i centrum. Skrifterna som SSF for-

mulerat visar på en framsynthet och vetskap om att ett nytt världskrig var i antågande. Det var 

därför ytterst viktigt att barnen fostrades till konstruktiva fredstänkare som aldrig skulle kunna 

ta till vapen.  

   

6. Vidare forskning 

Den kvinnliga fredsrörelsen såg ett ansvar i att fostra unga till fred genom sin roll som möd-

rar. Litteraturen pekar på att kvinnor hade större påverkan på politiken före den allmänna röst-

rätten och Thelin och Lindmark menar att fredsrörelsens ambitioner syntes i undervisnings-

planen för 1919, men att den under 1920- och 30-talet inte syntes i undervisningsinnehållet. 

Det finns skäl att spekulera kring flera saker rörande detta. Dels att är det möjligt att se hur 

rörelsen förändrades och formades under 1920 -30- talet med Alberto Meluccis 

tolkningsredskap för sociala rörelser. SSF riktade sig främst mot skolan, inte mot politiker, är 

det orsaken till att undervisningsinnehållet inte förändras politiskt efter deras ambitioner? 

Widegren menar att fredsrörelsen förändrades efter första världskriget, hur och varför är också 

spännande att undersöka. Genusteorier är också spännande att tillämpa för vidare forskning, 
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då det finns en möjlighet att männens strukturella utestängande av kvinnor i politiken efter 

rösträtten kanske är vad som orsakade att fredsrörelsen inte längre hade samma kraft att 

påverka politiska beslut? SSF som förening lyfter jämlikhetsideal och kan uppfattas som en 

organisation där män och kvinnor samarbetade. Tidigare sökte kvinnor upp män som skulle 

kunna hjälpa dem att påverka politiska beslut,
293

 men vid bildandet av SSF sökte istället män 

upp kvinnor och sökte samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 Andersson (2001) s.173, Melin(1999) s.117 
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