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KAPITEL 6  
Svensk Läraretidning  
och nordisk kulturprotestantism 
Debatten om kristendomsundervisningens  
fostrande uppdrag i folkskolan 1882–1919 

Emma Hellström 

Den kristna lifsåskådningen utgör skolans bärande innehåll, att göra undervis-
ningen frivillig skulle vara att bryta sönder uppfostrans enhet.1 

Citatet som är hämtat från en diskussion i Svensk Läraretidning 1906 framhål-
ler att folkskolans kristendomsundervisning utgjorde en central del i elevernas 
fostran. Att kristendomen ansågs utgöra grunden för moralisk fostran var inget 
nytt, ända sedan 1686 års kyrkolag hade kristendomen och kristendomsunder-
visningen innehaft denna centrala plats.2 Vad som är speciellt med detta citat 
är att det implicerar att kristendomsundervisningens fostrande roll hade blivit 
föremål för debatt. Under framförallt 1800- och 1900-talet blev diskussionerna 
om folkskolans kristendomsundervisning alltmer intensiva och många olika in-
divider och grupper gav sig in i debatten gällande rätten att definiera vad en 
god kristendomsundervisning skulle innehålla.3 Diskussionerna kretsade fram-
förallt kring undervisningens konfessionella prägel, katekesens vara eller icke 
vara och hur kristendomsundervisningen skulle förhålla sig till det ökade kravet 
på religionsfrihet. Dessa diskussioner har av Lennart Tegborg beskrivits som en 
del av folkskolans pågående sekularisering, vilken var en följd av det moderna 
industrialiserade och urbaniserade samhällets genombrott.4 

I denna undersökning avser jag att belysa att kritiken mot folkskolans kris-
tendomsundervisning inte enbart var ett uttryck för sekularisering eller att kris-
tendomsämnet i denna process blev irrelevant för skolans fostrande uppdrag. 

                                                
1 Svensk Läraretidning (1906) nr. 20, s. 443. 
2 Daniel Lindmark & Niclas Lindström, ”Religionskunskap” i Esbjörn Larsson & Johannes West-
berg (red.), Utbildningshistoria: En introduktion (Lund 2019) s. 277. 
3 Karl-Göran Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet: Debatten om religionsundervis-
ningen i skolan under 1900-talet (Stockholm 1975). 
4 Se Lennart Tegborg, Folkskolans sekularisering 1895–1909: Upplösningen av det administrativa 
bandet mellan folkskola och kyrka (Stockholm 1969); Tomas Englund, Samhällsorientering och 
medborgarfostran i svensk skolan under 1900-talet (Uppsala 1986). 
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Genom att studera debatterna om folkskolans kristendomsundervisning i 
Svensk Läraretidning under perioden 1882–1919 vill jag lyfta fram att det, istäl-
let för sekularisering, utvecklades en specifik nordisk kulturprotestantism och 
därmed att kristendomsämnet alltjämt var centralt för det sena 1800- och ti-
diga 1900-talets svenska skolfostran. Valet av tidsperioden 1882–1919 grundar 
sig framförallt i att Svensk Läraretidning gavs ut första gången 1882 och 1919 
utfärdades folkskolans nya undervisningsplan som var ett resultat av bland an-
nat debatterna som förekom i Svensk Läraretidning. Det är även viktigt att 
påpeka att källmaterialet, Svensk Läraretidning, på ingalunda sätt är heltäck-
ande för syftets besvarande, men det ger ändå en bra grund för vägledande svar. 

Fortsättningsvis kommer en bakgrund att presenteras som sätter in folksko-
lans kristendomsundervisning i ett större sammanhang, som utgörs av bland 
annat sekularisering, en svagare statskyrka, kristendomsundervisningen i den 
samhälleliga debatten, samt reformpedagogikens genomslag. 

Nordisk kulturell protestantism istället för sekularisering 
David Lyon, tillsammans med många andra5, anser att den traditionella förstå-
elsen av sekularisering – att modernisering, industrialisering och urbanisering 
banar väg för sekularisering – är alltför onyanserad.6 Enligt Lyon blev kristen-
domen i sig inte mindre betydelsefull under moderniseringsprocessen. Det var 
snarare de dogmatiska delarna i kristendomen som minskade i värde under 
dessa perioder.7 Trots detta går det inte att bortse från att det svenska samhället 
genomgick en administrativ sekularisering under 1800- och 1900-talen. Detta 
framhålls av såväl Lennart Tegborg som av Gunnar Richardson vilka hävdar att 
det började ske en differentiering av samhällets institutioner. Skolutvecklingen 
i Sverige vid 1900-talets början karaktäriserades av ett ökat statligt inflytande. 
De tidigare så starka banden mellan stat och kyrka började successivt luckras 
upp. 1909 beslutade exempelvis riksdagen att de lokala folkskolestyrelserna 
successivt skulle börja överföras till de borgerliga kommunerna, men att den 
kristna tolkningsramen skulle ha blivit marginaliserad i denna förändringspro-
cess, som Tegborg indikerar, stämmer nödvändigtvis inte.8 Bland annat i sko-
lorna upprätthölls kristendomen som en viktig del av elevernas fostran. Detta 
framhålls även av Callum G. Brown som menar att religionens betydelse i sam-
hället manifesteras i normer, värderingar och attityder. Trots avtagande religiös 

                                                
5 Se exempelvis J.C.D Clark, ”Secularization and Modernization: The Failure of a Grand Narrative”, 
The Historical Journal 55:1 (2012); Rodney Stark, “Secularization, R.I.P.”, Sociology of Religion 60:3 
(1999); Daniel Alvunger, Nytt vin i gamla läglar: Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 
1944–1973 (Göteborg 2006); Hugh McLeod, Secularization in Western Europe (London 2000). 
6 Se exempelvis Steve Bruce, God is Dead (New Jersey 2002); Tegborg (1969). 
7 David Lyon, ”Rethinking Secularization: Retrospect and Prospect”, Review of Religious Research 
26:3 (1985) s. 228–241. 
8 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. (Lund 2010) s. 95. 
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praxis i samhället som helhet kan religionen, i många avseenden, fortsätta att 
fungera som samhällets värdegrund.9 Detta har också uppmärksammats av 
Mette Buchardt som hävdar att man istället för att tala om religionens margi-
nalisering bör beakta de ansträngningar som gjordes för att kristendomen och 
kristendomsundervisningen skulle passa in i det nya samhället.10 

Buchardt menar att de nordiska länderna utvecklade en nordisk form av 
kulturprotestantism. Kulturprotestantismen som är en del av liberalteologin 
utvecklades i Tyskland, och spreds till de nordiska länderna vid 1800-talets 
slut. Ett centralt element i denna var att kristendomen skulle förstås utifrån ett 
etiskt och kulturellt perspektiv och på så sätt vara en aktiv del i samhället. 
Kulturprotestantismen vände sig visserligen mot kyrkans dogmatiska förkun-
nande, men det fanns ingen önskan om att upplösa Bibelns och kristendomens 
formativa status i den statliga skolundervisningen.11 Kristendomen som religion 
skulle istället ”kulturaliseras” och bli en nationell angelägenhet – den skulle 
utgöra, om än i förändrad form, en viktig del i den nordiska självbilden.12 

Centralt i den nordiska tolkningen av kulturprotestantismen var bibelkritiken, 
det kritiska studiet och historiseringen av bibeltexter, samt den nya akade-
miska disciplinen religionshistoria. Att föra in religionshistoria på skolschemat 
ansågs inte vara ett hot mot kristendomen. Ett religionshistoriskt perspektiv 
skulle istället visa att kristendomen var moraliskt överlägsen och innehade den 
högsta kulturnivån. Ärkebiskop Nathan Söderblom uttryckte dessa tankar 
1918 genom att framhålla att kristendomens framtida betydelse inte var som 
institution och dogm, utan som statens kultur. Söderblom ville att kristendo-
men och dess värden skulle infogas i nationen och kulturen och därigenom bli 
en bärande kraft i människors liv. Sålunda kan man konstatera att det skedde 
ett samspel mellan nationen och kristendom i syfte att styra och förstärka fö-
reställningar om nationens/folkets storhet, utvaldhet och självrättfärdighet. 13  

Vidare ansågs historiseringen av såväl Bibeln som kyrkan och dogmat vara 
ett sätt att göra kristendomen relevant för den moderna människan. Inom den 
kulturprotestantiska traditionen strävade man följaktligen efter att vetenskap-
liggöra och därigenom rationalisera kristendomen (och teologin) för att göra 
den relevant för den moderna människan, kulturen och samhället.14 Hur denna 
rationalisering gick till skiljde sig emellertid åt i de nordiska länderna. I den 
svenska skolkontexten fick exempelvis religionshistorien stor uppmärksamhet, 
medan bibelkritiken uppmärksammades mer i Danmark. Det är därför viktigt 

                                                
9 Callum. G Brown, The Death of Christian Britain (London 2010) s. 170–198. 
10 Mette Buchardt, “Cultural Protestantism and Nordic religious education: An incision in the 
historical layers behind the Nordic welfare state model”, Nordididactia 2015:2, s. 139–142. 
11 Mette Buchardt, “Religious Education research in welfare state Denmark: A historical and in-
stitutional perspective on an epistemological discussion”, Pedagogica Historica 49:1 (2013). 
12 Buchardt (2013) s. 49–61. 
13 Buchardt (2015) s. 147. 
14 Buchardt (2015) s. 140. 
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att uppmärksamma att olika aktörer drog nytta av olika aspekter i kulturpro-
testantismen för att applicera på specifika nationella utmaningar och behov.15 

Istället för att tala om kristendomens nedgång bör uppmärksamhet istället 
fästas på hur kulturprotestantismen strävade efter ett protestantiskt uppvak-
nande. Genom historievetenskapen skulle kristendomen utrustas med förnyad 
kulturell legitimitet. Således implicerade kulturprotestantismen en sakrali-
sering av staten. Genom en kulturell pedagogik skulle kristendomen göras an-
vändbar i produktionen, uppbyggelsen och differentieringen av befolkningen. 
Den skulle därmed syfta till att skapa identifikation med arbete och nation 
bland folkskolans elever som skulle utbildas och fostras till framtidens arbets-
kraft och medborgare i nationen. Följaktligen kan man konstatera att kristen-
domen inte marginaliserades – den förändrades.16 

En statskyrka i gungning 
Trots att den traditionella sekulariseringsteorin kan problematiseras går det inte 
att bortse ifrån att den svenska statskyrkliga hegemonin vid 1800-talets slut och 
1900-talets början både hotades och försvagades. Bengt Thelin hävdar att det 
framförallt var den radikala politiken, frikyrkliga rörelser samt den framväxande 
liberalteologin som hotade kyrkans dominerande position. Väckelserörelserna 
och frikyrkorna som etablerades på allvar under 1800-talet blev snabbt en makt-
faktor i den politiska debatten rörande kristendomsundervisningen och samar-
betade inte sällan med arbetarrörelsen, trots olika uppfattningar om kristen-
domsundervisningen, för att kunna skapa en stark opinion.17 Precis som liberaler 
och socialdemokrater kritiserade frikyrkorna katekesläsningen, eftersom den inte 
stämde överens med deras förståelse av kristendomen. 

Det är dock viktigt att framhålla att man egentligen inte var kritisk mot Lut-
hers lilla katekes som sådan. Det var en tunn bok på ett tiotal sidor som syftade 
till att förklara kristendomens innehåll. Mycket av dess innehåll kunde, med un-
dantag av fjärde och femte stycket18, olika samfund enas om. Problemet med 
katekesundervisningen var den tillhörande katekesutvecklingen och metodiken. 
Katekesutvecklingen syftade till att förklara katekesens innehåll. Dessa förkla-
ringar var ofta abstrakta och svårfattliga för barnen. Dessutom var kritiken stor 
mot det eviga memorerandet och utanläsningen av katekesens texter.19 

De alltmer intensiva debatterna om folkskolans kristendomsundervisning 
ledde även till en teologisk splittring inom kyrkan. Med influenser från Tyskland 
och Albert Ritschal samt Adolf von Harnack spreds liberalteologin till Sverige 

                                                
15 Buchardt (2015) s. 142. 
16 Buchardt (2013) s. 139–142. 
17 Erik Bengtsson, Världens jämlikaste land? (Lund 2020) s. 110. 
18 Fjärde och femte stycket i katekesen behandlar dopet och bikten, vilket många frikyrkliga 
samfund hade en annan uppfattning om. 
19 Lindmark & Lindström (2019) s. 263–265. 
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vid sekelskiftet 1900.20 Liberalteologin utmanade och ifrågasatte statskyrkans 
konservativa teologi som inte ansågs passa in i det moderna samhället. Liberalte-
ologin tog avstånd från den lutherska ortodoxin och argumenterade istället för 
att Bibeln och etiken skulle vara i undervisningens centrum. Den kristna etiken 
sågs som grundläggande för all uppfostran och undervisning. Etiken skulle fostra 
dygdiga elever med sedlig karaktär. Liberalteologerna ansåg att dogmerna för-
vrängde kristendomens egentliga budskap, därför var det nödvändigt att man 
återvände till ”Jesu enkla lära”.21 

Utifrån ett fostransperspektiv ansåg således många reformatoriska röster att 
katekesundervisningen var olämplig, eftersom den fostrade osjälvständiga indi-
vider och legitimerade en viss typ av arkaisk samhällsordning. Denna kritik 
växte sig allt starkare ju längre in på 1900-talet man kom då kraven på demo-
kratisering blev alltmer högljudda. Till skillnad från katekesens dogmatiska 
fostran framhölls att kristendomsundervisningen borde centreras kring kristen-
domens etiska aspekter för att därigenom grundlägga en mer allmängiltig fost-
ran som i högre utsträckning var förenlig med det nya samhället.22 

Kristendomsundervisningen i den samhälleliga debatten 
Det var inte bara i kyrkliga kretsar som kristendomsundervisningen diskuterades. 
Under 1880-talet fanns det stora motsättningar i riksdagen gällande kristendo-
mens roll i folkskolan. Meningsskiljaktigheterna ökade i takt med att kritiken 
från liberalt håll växte sig starkare. Det socialdemokratiska arbetarpartiets (SAP) 
etablering 1889 spädde på debatterna ytterligare genom att SAP hävdade att re-
ligion var en privatsak och därför borde slopas från folkskolans undervisning.23 
Reaktionen, från konservativt håll, på dessa liberala idéer, uttrycktes i 1889 års 
normalplan som, istället för att reformera kristendomsundervisningen i liberal 
riktning, gjorde katekesläsningen och dess tillhörande utveckling än mer omfat-
tande, i vissa skolformer kunde katekesläsningen uppgå till 8 timmar/vecka. 
Upphovsmännen försvarade detta genom att hävda att katekesundervisningen 
spelade en huvudroll i elevernas medborgerliga fostran.24 Richardsson understry-
ker därför att 1889 års normalplan snarast förstärkte den tanke som fanns bland 

                                                
20 Bengt Thelin, Exit Eforus: Läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen 
(Stockholm 1981) s. 22; Buchardt (2015) s. 139–142. 
21 Thelin (1981) s. 23. Det var inte bara liberalteologin som fick fäste inom kyrkan. Under 1900-
talets inledande årtionden utvecklades även ungkyrkorörelsen och högkyrkligheten fick ett upp-
sving under 1930-talet, vilket gör att man kan tala om en polarisering inom svenska kyrkan. 
22 Algotsson (1975) s. 216–258. 
23 Det bör även framhållas att socialdemokraterna successivt ändrade inställning från anti-reli-
giösa till att värna om kristendomen i skolorna. Framförallt bör samarbetet mellan Värner Rydén 
och ärkebiskop Nathan Söderblom inför UPL 1919 lyftas fram. Se Buchardt (2015). 
24 Thorbjörn Lengborn, En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt i 
’Barnets århundrade’ (Stockholm 1977) s. 124. 
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vissa kritiker, att folkskolan var en kristendomsskola och ”dresseringsanstalt”, där 
man skulle fostra en lydig och lätthanterlig underklass.25 

1889 års normalplan kritiserades skarpt av bland annat socialdemokratin och 
den radikala tidskriften Verdandi. Den konfessionellt lagda undervisningen i 
kombination med katekesläsningen ansågs medföra ett tvång riktat mot elever-
nas samvete, vilket enligt 1809 års regeringsform inte fick förekomma: ”ko-
nungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta.”26 Trots att SAP och Verdandi 
var kritiskt inställda till folkskolans kristendomsundervisning fanns en uppfatt-
ning om att kristendomen var viktig för elevernas fostran.27 Socialdemokratins 
frontfigur Hjalmar Branting hävdade att en historiskt lagd kristendomsundervis-
ning var en förutsättning för den ”mänskliga odlingen”.28 Detta indikerar att kris-
tendomen fortfarande hade en viktig uppgift när det gällde att dana människor 
– men detta danande skulle inte ske utifrån dogmatiska lärosatser.29 

Utifrån Brantings ståndpunkt kan man även ana att kristendomsundervis-
ningen hade en tvådelad uppgift – att förmedla såväl kunskap som fostran. 
Detta har även uppmärksammats av Rune Larsson som hävdar att det var en 
balansgång mellan båda aspekterna och att det fostrande uppdraget skulle om-
fatta både det religiösa och moraliska området.30 Vid 1900-talets början blev 
karaktären på kristendomsämnets fostrande roll allt mer uppmärksammad. En 
ökad demokratisk medvetenhet, som visserligen var bräcklig och utmanad, 
samt industrialiseringsprocessens behov av arbetskraft med speciell kompe-
tens, intensifierade diskussionerna om en ökad och bättre medborgerligbild-
ning, i vilka kristendomsundervisningen och dess fostrande roll upptog en sär-
skild plats. Att det fanns en vilja att skapa en slags medborgarkristendom var 
därför inte konstigt med tanke på att det under denna tidsperiod inte gick att 
föreställa sig en svensk medborgare som inte var döpt. Det var nödvändigt att 
tillhöra Svenska kyrkan, eller ett trossamfund godkänt av kyrkan, för att vara 
fullvärdig svensk medborgare. Således var den nationella identiteten intimt för-
knippad med den religiösa.31 

                                                
25 Richardson (2010) s. 251. 
26 Lengborn (1977) s. 124–125. 
27 Lengborn (1977) s. 125. 
28 Thelin (1981) s. 61.  
29 Lengborn (1977) s. 124; Thelin (1981) s. 61. 
30 Rune Larsson, ”Religionsundervisningen i svensk skola – en historisk exposé”, i Peter B. An-
dersen, Curt Dahlgren, Steffen Johannesson & Jonas Otterbeck (red.) Religion, skole og kulturel 
integration i Danmark og Sverige. (Köpenhamn 2006) s. 117. 
31 Richardson (2010) s. 95; Larsson (2006) s. 124–127. 
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Kristendomsundervisningens förändrade roll 
Trots att normalplanerna från 1889 och 1900 fastslog och förstärkte kristendoms-
undervisningens dogmatiska karaktär, hävdar Jacob Evertsson att studiet av folk-
skoleinspektörsberättelser synliggör ett frö till förändring.32 Evertsson menar att 
under perioden 1861 till 1910 tillmättes de medborgerliga ämnena allt större bety-
delse och att de implicit trängde undan den konfessionella kristendomsundervis-
ningen. Denna modernisering berodde framförallt på folkskoleinspektionens inrät-
tande och lärarnas professionalisering. Vidare argumenterar Evertsson att kyrkans 
grepp om folkskolan började luckras upp under 1910-talet delvis som ett resultat 
av det starkare samarbetet mellan folkskollärare och folkskoleinspektörer. Detta 
samarbete syftade till att höja nivån på utbildningen och därmed stärka de nation-
ella och medborgerliga värderingarna.33 Antagandet att de kristna värdena skulle 
ha trängts undan behöver emellertid nyanseras. Vid denna tid var skapandet av en 
nationell och medborgerlig identitet starkt knuten till kristna värden, vilket bland 
annat Henrik Edgren har synliggjort i sin studie av Läsebok för folkskolan.34 Detta 
är något som även Bernhard Salqvist poängterar. Han framhåller att majoriteten av 
folkskollärarna, trots kritiken de riktade mot ämnet, ansåg att kristendomsunder-
visningen borde vara obligatorisk eftersom den utgjorde en viktig del av elevernas 
fostran och identitetsskapande.35 Enligt Salqvist blev därför frågan om kristendo-
mens förhållande till den medborgerliga fostran central i folkskollärarnas diskuss-
ioner om kristendomsämnet vid sekelskiftet 1900.36 

Reformpedagogikens syn på undervisning 
Studiet av debatterna i Svensk Läraretidning vittnar om att det inte bara var 
den nordiska kulturprotestantismen och liberalteologin som påverkade upp-
fattningen om kristendomsundervisningen. Även reformpedagogiken, som fick 
sitt genombrott vid 1800-talets andra hälft, påverkade uppfattningen gällande 
organisationen av och innehållet i kristendomsundervisningen. Reformpedago-
giken har rötter långt tillbaka i historien, men fick sitt verkliga genombrott i 
en svensk kontext vid sekelskiftet 1900. Agneta Linné menar att det tidiga 
1900-talet kännetecknades av framstegsoptimism som ett resultat av teknisk 
och industriell utveckling. Detta skapade krav på att undervisningen rational-
iserades: Bibeln skulle ersätta katekesundervisningen och mer utrymme skulle 
ges åt berättelser och studier av profana ämnen – historia, geografi, matematik, 
                                                
32 Jakob Evertsson, ”Folkskoleinspektionen och moderniseringen av folkskolan i Sverige 1860–
1910”, Historisk Tidskrift 132:4 (2012). 
33 Evertsson (2012) s. 630–639.  
34 Henrik Edgren, ”Menige mans humaniora – Läsebok för folkskolan 1868–1930”, i Esbjörn Lar-
sson & Johannes Westberg (red.), Utbildningens social och kulturella historia: Meddelanden från 
den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen (Uppsala 2010). 
35 Bernhard Salqvist, Folkskolans kristendomsundervisning (Stockholm 1947) s. 132–134. 
36 Salqvist (1947) s. 101–108. 
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biologi, naturkunskap etc.37 Samhällsförändringarna skapade sålunda ett behov 
av att utbilda samhällsmedborgare och inte endast särskilda sociala grupper. De 
ledande reformpedagogerna i Sverige Ellen Key, Anna Sandström och Fridtjuv 
Berg kritiserade, utifrån dessa förgrunder, undervisningens monotona utanläs-
ning. De betonade att barnen skulle utveckla sin självverksamhet och vara del-
aktiga i undervisningen. Barnen skulle inte längre endast vara passiva mottagare 
av ett kunskapsstoff, utan de skulle få möjlighet att reflektera kring stoffet. 
Reformpedagogerna menade därför att det förelåg ett samband mellan utbild-
ning, fostran och de sociala problemen i samhället. De samhälleliga problemen 
ansågs kunna avhjälpas med en bättre undervisning. Vid sekelskiftet 1900 bör-
jade det sålunda ske en successiv pedagogisk förändring – från memorering till 
ett levande narrativ som konstruerades utifrån berättelser och bilder hämtade 
från natur, kristendom och nation. Denna förändring är ett uttryck för åskåd-
ningsundervisningen, vilken innebar att undervisningen skulle karaktäriseras av 
en ökad realism där naturen och samhället användes som moralisk resurs.38 I 
Svensk Läraretidning betonades ständigt vikten av att undervisningen åskådlig-
gjordes för eleverna. Petra Rantatalo poängterar dock att det ofta förekom olika 
förståelser av begreppet åskådlighet. Vissa hävdade att en undervisning var 
åskådlig genom förevisandet av planscher. Andra kopplade ihop åskådlighet 
med realism, självverksamhet och anknytning till det pågående samhällslivet.39 

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening  
och Svensk Läraretidning 
Lärarnas professionaliseringsprocess resulterade 1880 i bildandet av Sveriges 
Allmänna Folkskollärarförening (SAF). SAF utgjorde en del i folkskollärarnas 
kollektiva organisering, vilket innebar att flera lokala lärarföreningar slogs sam-
man. Utöver att diskutera pedagogiska frågor ämnade SAF även att utveckla, 
befästa och manifestera en kollektiv identitet. SAF hade dessutom en tydlig 
gräsrotsorientering med olika kretsförsamlingar och var från början en ren in-
tresseorganisation, men blev med tiden ett alltmer renodlat fackförbund.40 Ef-
ter SAF:s etablering uppstod dock ett problem: hur skulle alla medlemmar runt 
om i Sverige få känslan av att de var av samma gemenskap? Denna upplevda 
problematik var vanligt förekommande vid 1800-talets slut och kan kopplas 
samman med den ökade betoningen på den nationella och kollektiva identite-
ten. Lösningen på problemet blev att 1881 starta ett eget tidningsorgan: Svensk 
Läraretidning. Genom Svensk Läraretidning kunde en känsla av gemenskap 

                                                
37 Agneta Linné, ”The lesson as a pedagogic text: A case study of lesson designs”, Journal of Cur-
riculum Studies 33:2 (2001) s. 134. 
38 Linné (2001) s. 134. 
39 Petra Rantatalo, Den resande eleven: Folkskolans Skolreserörelse 1890–1940 (Umeå 2002) s. 48–60. 
40 Joakim Landahl, Politik & Pedagogik: En biografi över Fridtjuv Berg (Stockholm 2016) s. 151. 
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skapas och upprätthållas. Syftet med tidningen var bland annat att verka för 
den svenska folkskolans och folkbildningens höjande, vilket även bidrog till att 
tidningen fick en mycket stor betydelse som opinionsbildare.41 Intresset för 
tidningen var stort och vid sekelskiftet 1900 trycktes nästan 3300 exemplar av 
varje upplaga.42 

Kristendomsundervisningen i Svensk Läraretidning  
1882–1919 
I förestående del kommer debatterna om kristendomsundervisningen i Svensk 
Läraretidning att undersökas. Svensk Läraretidning var en mångfacetterad tidning 
i vilken debatterna rörde allt från lönefrågor till hur en bra lärare borde vara. 
Även diskussionerna om folkskolans kristendomsundervisning var ständigt åter-
kommande. Vid arbetet med källmaterialet valdes artiklar om kristendomsun-
dervisningen ut med hjälp av det register som finns till varje årgång av tidningen. 
Det betyder att relevanta artiklar kan ha missats, eftersom urvalet gjordes utifrån 
orden kristendoms- och religionsundervisning samt katekes. Artiklarna utgörs av 
framförallt diskussioner som fördes vid exempelvis präst- och lärarmöten. Vid 
dessa referat namnges också personerna, annars synliggör Svensk Läraretidning 
sällan vem som skrivit texten. Analysen av artiklarna gjordes genom en närläs-
ning som resulterade i att fyra olika sätta att tala om kristendomsundervisningen 
identifierades: en moderniserad katekesundervisning, berättelsens religion, en ob-
jektiv kristendomsundervisning, en konfessionslös kristendomsundervisning. 

Alla dessa teman har en indirekt koppling till skolans fostrande uppdrag, 
eftersom de kan förstås som strävanden att anpassa kristendomsundervisningen 
och kristendomsämnets fostrande dimension till en föränderlig samhällskon-
text. Dessa teman synliggör därför olika uppfattningar om vilken kristendom 
som borde reproduceras för att bidra till fostrandet av samhällsmedborgare. De 
fyra sätten att tala om kristendomsundervisningen ska emellertid inte ses som 
isolerade från varandra, utan de var i högsta grad sammanflätade. De som kri-
tiserade katekesen diskuterade ofta hur berättelser från Bibeln kunde komplet-
tera eller ersätta den och hur detta exempelvis stärkte kristendomsämnets fost-
rande element och gagnade pedagogiseringen av kristendomsundervisningen. 

                                                
41 Landahl (2016) s. 156–157. 
42 Anna Sörensen, Svenska folkskolans historia del III 1860–1900 (Stockholm 1942) s. 328–341. 
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Kritiken mot katekesen – en moderniserad 
katekesundervisning 
Under hela undersökningsperioden 1882–1919 ansågs katekesundervisningen 
vara skadlig för hela samhället, eftersom risken att barnen vände sig ifrån kris-
tendomen var stor. En sådan utveckling ansågs kunna bidra till att kristendo-
men inte längre kunde tjäna som ett fostrande element och därmed fanns risk 
för moraliskt förfall hos samhällets medborgare.43 Skillnaden mellan de olika 
tidsperioderna förefaller dock vara att man hade olika åsikter om hur detta 
problem skulle avhjälpas. Under 1880-talet framhöll majoriteten av artiklarna 
publicerade i Svensk Läraretidning att katekesundervisningen med nödvändig-
het måste moderniseras. Vidare var argumentation under 1880-talet av tydlig 
pedagogisk art, vilket framförallt märks i diskussionerna gällande varför det var 
viktigt att katekesundervisningen blev åskådlig. I inlägg från 1882 framgår tyd-
ligt att kritiken inte var riktad mot Lilla Katekesen som sådan, utan det var 
undervisningsmetoderna som var undermåliga. Det hävdades att katekesunder-
visningen, liksom alla andra ämnen borde vara åskådlig: ”Att katekesundervis-
ningen i folkskolan bör vara åskådlig är, således en vigtig pedagogisk sanning, 
som icke blott är allmänt erkänd, utan ock hvarje folkskollärare i lag är anbe-
fald.”44 Skribenten verkade anse att om katekesundervisningen gjordes åskådlig, 
med hjälp av Bibelns berättelser, skulle det inte vara några problem för ele-
verna att tillgodogöra sig katekesens fostrande dogmer: ”Så långt förrådet af 
bibliska berättelser och åskådliga bibelspråk räcker, bör man företrädesvis be-
gagna dem till åskådningsmaterial vid katekesundervisningen.”45 Således före-
språkades en pedagogisering av kristendomsundervisningen, vilket även 
Salqvist ansåg vara karaktäristiskt för 1880-och 1890-talets diskussioner gäl-
lande folkskolans kristendomsundervisning.46 

Katekesens (o)lämplighet 
Trots att argumentationen för katekesens avskaffande inte var explicit under 
1880-talet fanns det ändå de som var tveksamma till dess lämplighet som lär-
obok. En anonym skribent 1882, hävdade att det rådde en utbredd syn bland 
allmogen att kristendomskunskapen var den ”enda lärdom som är nödig för 
allmogen”. Samtidigt påpekade skribenten att det också fanns ett växande antal 
människor som ansåg att kristendomskunskapen inte längre hörde hemma i 
folkskolan. Därför ställde skribenten sig frågan: ”Vore det nyttig eller kanske 

                                                
43 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
44 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
45 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 398. 
46 Salqvist (1947) s. 273. 
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till och med nödvändigt för folkets höjande ur råheten och okunnigheten, hvil-
ket ju är folkskolans mål – att skilja den direkt dogmatiska kristendomsunder-
visningen från folkskolan?”47 

Skribenten verkade anse att svaret på frågan var ja. Trots att många männi-
skor ”torde hysa den åsigten, att kristendomsundervisningen i folkskolan är 
bästa medlet för barnens utbildning i moraliskt hänseende”48, ställde sig skri-
benten tveksam till att kristendomsundervisningen, såsom den bedrevs i 1880-
talets folkskola, var det bästa medlet för elevernas moraliska fostran.  

Skribenten var övertygad om att folkskolans kristendomsundervisning utö-
vade ett skadligt inflytande på barnens moraliska utveckling. Sättet som den 
bedrevs på kunde, i det närmaste, likställas med ett tvångsarbete:  

Kristendomsundervisningen, så som den nu bedrifves i folkskolan, är ett tvångs-
arbete. Barnets förståndskrafter äro ej tillräckliga för att fatta kristendomens 
dogmer. Man tvingar då barnet att läsa om samma sak 20, 30, 50, ja kanske till 
och med 100 gånger för att inplugga dem i minnet.49 

Detta tvångsarbete menade skribenten skapade leda och hade oundvikligen en 
negativ inverkan på barnens inställning gentemot kristendomen. Därför var det 
nödvändigt att kristendomsundervisningen reformerades för att kunna fullgöra 
sin fostrande uppgift: ”Kristendomsundervisningen måste meddelas på ett så-
dant sätt att den väcker vördnad, det är endast då den bidrar till att skapa dyg-
diga samhällsmedborgare.”50 Trots att skribenten föreföll vara kritisk till de me-
toder som användes vid katekesläsningen var hen inte kritisk mot dogmerna 
som sådana, utan ansåg att barnens förstånd måste förberedas för dogmerna: ”är 
barnet moget för att motta dogmerna skapas varken leda eller förakt, utan bar-
net tillägnar sig istället kunskapen med glädje.”51  

Oaktat att katekesen och dess dogmer verkade skapa en viss ambivalens 
fanns en samstämmighet om att undervisningen med katekesen behövde re-
formeras. Katekesläsningens torra begreppsförklaringar ansågs inte vara fördel-
aktiga för elevernas moraliska fostran. En skribent i Svensk Läraretidning 1885 
ansåg att torra begreppsförklaringar: ”är motbjudande, väcker olust och gör 
undervisningen tråkig och avskräckande.”52 Inläggen i Svensk Läraretidning un-
der 1880-talet indikerar således att det fanns vissa som började vända sig emot 
den vedertagna uppfattningen om att katekesundervisningen var avgörande för 
medborgarnas fostran.53 I en debattartikel i Svensk Läraretidning från 1882 
framhölls att eleverna visserligen fortfarande skulle fostras till gudsfruktan: 
”[…] men sann religiositet och moralitet kunna endast utvecklas hos den som 
                                                
47 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
48 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
49 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
50 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 237. 
51 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 238. 
52 Svensk Läraretidning (1885) nr. 36, s. 350.  
53 Lengborn (1977) s. 124. 
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medvetet sträfvar efter sanningen och af fri vilja för den gudomliga lagen till 
norm för sina handlingar.”54 Citatet uttrycker sålunda en önskan att eleverna 
ska sträva efter sanningen. Enligt skribenten kunde denna endast nås genom att 
eleverna tränades i att tänka självständigt: ”Ett mål för uppfostran blifver derför 
lärjungens utveckling till frihet och sjelfständighet, så att han må komma att 
stå på sin egen grund och blifva sin egen man även i andligt hänseende.”55 För 
att uppnå denna självständighet ansåg skribenten att det var av yttersta vikt att 
den utfrågande undervisningen reformerades:  

Den utredning som består endast i ett naket utfrågande af de i läsestycket före-
kommande fakta, och hvars älsklingsfrågor äro: hvad gjorde han derefter? Hvad 
sade han sedan? gör dock icke till fyllelse. Ett djupare inträngande i innehållet 
är af nöden, så att förhållandet af grund och följd, orask och verkan framförallt 
göres klart. Man måste visa, huru dem ena tilldragelsen och företeelsen utveck-
lar sig ur den andra, så att lärjungen blir i stånd att på förhand betänka följderna 
af sina egna handlingar.56 

Den typ av undervisning som ovanstående citat förespråkade var ett sätt att 
undkomma att barnens fostrades till osjälvständiga automater. Citatet indikerar 
även en önskan om att undervisningen i högre utsträckning borde relateras till 
barnens erfarenhetsvärld så att den väckte intresse och uppmärksamhet. Vi-
dare hävdade skribenten att en rätt utförd kristendomsundervisning var det 
bästa medlet för att motverka elevernas osjälvständighet: ”Det förnämsta med-
let till häfvande af denna osjelfständighet är religionsundervisningen, då den 
rätt bedrifves.”57 En rätt bedriven kristendomsundervisning var en undervisning 
som inte tvingade på barnen de kristna dygderna genom memorering: 

när dertill kommer, att katekesstyckena ofta under tårar och sorg måste af bar-
nen upprepade gånger genomläsas för att ordagrant inläras, blir följden, utom 
det att barnet får leda vid detta slags religionsundervisning, att det, oaktadt nog-
grann förberedelse af styckena drifves till tanklöshet, till att nästan uteslutande 
fästa sig vid orden istället för meningen, och – bokstafven dödar.58 

Argumentationen har tydliga influenser av reformpedagogiken, vilket inte 
minst synliggörs genom viljan att undervisningen skulle övergå från memore-
ring till levande berättelser.59 Utanläsningen som katekesundervisningen föran-
ledde drev, enligt skribenten, barnen till tanklöshet, de lärde sig visserligen or-
den, men de förstod nästan aldrig betydelsen av dem.60 Att tvinga barnet läsa 

                                                
54 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
55 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
56 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 310. 
57 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 310. 
58 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
59 Linné (2001) s. 148. 
60 Det är viktigt att betona att man inte argumenterande för att själva katekesen skulle försvinna. 
Det var snarare memorerandet av katekesutvecklingen som föranledde kritik. 
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ofattliga dogmer kunde bli förödande för dess moral, eftersom det inte tog till 
sig de viktiga kristna värderingarna som hela det svenska samhället vilade på. 
Följaktligen sågs det inte som önskvärt att kristendomen helt slopades från 
folkskolan: ”skolan behöfver reformeras, men skolan och dess elever förfalskas 
om undervisningen i kristendom tas bort.”61 Denna reformering av kristen-
domsundervisningen som, enligt skribenterna under 1880-talet, var nödvändig 
kunde uppnås genom livfulla berättelser från evangelierna: ”I en sådan under-
visning blir kristendomen för barnet kär och har detta inträffat behöfves san-
nerligen inga utanlexor för att lära barnet att dess pligt är att föra ett sedligt 
och religiöst liv.”62 Det var således berättelserna som skulle utgöra grunden i 
fostrandet av sedliga och religiösa samhällsmedborgare. Viljan att reformera 
katekesundervisningen bör därför inte förstås ett uttryck för undervisningens 
sekularisering. Reformeringen avsåg snarare att motverka förakt mot kristen-
domen: ”[…] att vördnad för det gudomliga majestätet väckes, och att ej såsom 
nu vanligen sker, det inneboende föret till denna ädla växt qväfves i sin brodd, 
för att sedan kanske aldrig kunna skjuta några rötter.”63 

Katekesen, etiken och nationen  
Även under 1890-talet var diskussionen om katekesläsningen intensiv. Majori-
teten av inläggen i Svensk Läraretidning argumenterade för att Lilla Katekesen 
fortfarande borde inläras, men att dess dogmatik borde ge utrymme för mer 
etik. Rektor L.M. Wern ansåg att kristendomen visserligen skulle förmedla san-
ningar, men att dessa sanningar borde vara av etisk snarare än av dogmatisk art. 
De etiska sanningarna ansågs, till skillnad från de dogmatiska, vara beskaffade 
så att barnen själva kunde finna och förstå dem, utan att de tvingades inlära 
dem: ”De etiska sanningarna äro af den art, att de verkligen af barnen själva 
kunna finnas.”64 Dogmatikens otillgänglighet betonades även av pastor prima-
rius Fredrik Fehr som ansåg att dogmatiken inte kunde tillämpas i det vardag-
liga livet: 

Med den dogmatiska bundenheten följer bristen på enkelhet och praktisk till-
lämpning. Evangeliernas klara rena och tydliga budskap grumlas och därigenom 
hindras barnens moraliska fostran, eftersom dogmatiken inte är förståelig för 
dem. Barnen kan inte bara sitt och rabbla upp begrepp som exempelvis himmel 
och helvete, nåd och synd, det är nödvändigt att de får en förståelse av vad dessa 
begrepp betyder i verkligheten och hur de kan vägleda dem i deras liv.65 

Fehr förespråkade inte katekesens avskaffande, men han ville att den skulle 
reformeras så att dess budskap kunde knyta an till barnens vardagliga liv som 
                                                
61 Svensk Läraretidning (1882) nr. 38, s 280. 
62 Svensk Läraretidning (1882) nr. 39, s. 309. 
63 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 238. 
64 Svensk Läraretidning (1896) nr. 12, s. 193. 
65 Svensk Läraretidning (1891) nr. 37, s. 394. 
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var fullt av etiska dilemman. Fehrs inställning har tydliga inslag av reformpe-
dagogikens uppfattning om att en god utbildning är anknuten till samhällsli-
vet.66 Samspelet mellan skola och samhälle betonades även av skolläraren K. 
Engdahl: ”Man måste tillämpa de religiösa sanningarna genom ämnen för dagen, 
tagna ur det verkliga lifvet.”67 Sålunda verkade argumentationerna under 1890-
talet eftersträva att kristendomsundervisningen skulle kopplas samman med 
det vardagliga livet, för att på så sätt skapa en förståelse för att kristendomen 
inte var något förlegat, utan något som också genomsyrade det samtida sam-
hället och därigenom också var nödvändig för barnens fostran.68 

Trots att många av inläggen i Svensk Läraretidning kritiserade dogmatiken 
för att den inte på ett enkelt sätt kunde appliceras på barnens erfarenhetsvärld, 
fanns det även de som försvarade den. En skribent förstod inte varför man åbe-
ropade mer etik när hela katekesen var full av etik: 

Man påstår ju att katekesen förvandlat den enkla och rättframma kristendoms-
läran till dogmatisk, skolastisk osv. att det etiska och religiösa måste träda i 
skuggan för det dogmatiska. Men så är ingalunda förhållandet. Hela katekesens 
första huvudstycke, läran om Guds försyn, om nådens ordning, om bönen Fader 
vår m.m., är ju etik.69  

Ovanstående citat synliggör att förståelsen av en etisk undervisning skiljer sig 
åt. Denna skillnad skulle delvis kunna förklaras av hur pass influerade skriben-
terna var av reformpedagogiken och den alltmer tongivande liberalteologin. 
Fehr verkade anse att en etisk undervisning var relaterad till barnens vardag 
och som satte dogmerna åt sidan, vilket faller väl ut med både ett reformpeda-
gogiskt och liberalteologiskt betraktelsesätt som dels kritiserade dogmerna, dels 
betonade etiken och vikten av att levandegöra undervisningen.70 Den anonyma 
skribenten verkade däremot anse att etiken kunde komma till uttryck genom 
dogmerna, och därför krävdes ingen reformering av undervisningen, vilket in-
dikerar att skribenten inte hade tagit så mycket intryck från reformpedagogi-
ken och liberalteologin.71 

Under 1880-talet var argumentationen kring katekesen framförallt av peda-
gogisk karaktär, vilket den fortsatte att vara under 1890-talet. En viktig skillnad 
behöver dock framhållas. Diskussionerna om katekesundervisningen som före-
kom under 1890-talet kopplades i allt högre utsträckning samman med sam-
hället i stort. Oavsett om katekesen försvarades eller kritiserades sattes argu-
mentationen i relation till den svenska nationen. Fehr menade exempelvis att 

                                                
66 Rantatalo (2002) s. 47–77. 
67 Svensk Läraretidning (1891) nr. 44, s. 480. 
68 Rantatalo (2002) s. 47–77. Se även Svensk Läraretidning (1893) nr. 50, s. 609; Svensk Läraretid-
ning (1895) nr. 9, s. 105. 
69 Svensk Läraretidning (1896) nr. 21, s. 315. 
70 Thelin (1981) s. 22–23. 
71 Thelin (1981) s. 22–23; Rantatalo (2004) s. 11–15. 
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en reformering av kristendomsundervisningen och av katekesens dogmatik ”sä-
kerligen skulle bidraga till lösningen af andra samhällsproblem.”72 Citatet indi-
kerar att Fehr verkade se kristendomen som en grundstomme i människors 
moraliska fostran och att en dåligt bedriven kristendomsundervisning skapade 
fientlighet och indirekt bidrog till moraliskt förfall och därmed också till sam-
hälleliga problem. Fehrs inställning till kristendomsundervisning implicerar att 
den, trots ökad modernisering, inte marginaliserades utan den sågs fortfarande 
som ett viktigt verktyg för att komma till rätta med de problem som moder-
niseringen många gånger medförde.73 

En annan skribent som tog katekesens dogmatik i försvar menade att kate-
kesundervisningen gav det svenska folket sitt särdrag: 

Katekesundervisningen är det moment af kristendomsundervisningen som åt 
hela vårt egentliga skolväsen gifver evangelisk-luthersk bestämdhet. Luthers 
lilla katekes gifver uttryck åt de för oss och syskonfolken gemensamma släkt-
dragen; den så kallade utveckling låter den svenska evangeliska folkegendom-
ligheten komma till sitt berättigande uttryck.74 

Följaktligen kan man konstatera att diskussionerna under 1890-talet hade 
likheter med 1880-talets diskussioner. Den största skillnaden förefaller vara 
att dogmatiken skulle bli mer etisk och att argumentationerna i högre ut-
räckning relaterades till en vidare kontext. Oavsett om katekesundervis-
ningen försvarades eller inte, ansågs kristendomen som sådan vara en 
grundstomme i samhällslivet, vilket motsäger antagandet om att den fram-
växande nationalstaten marginaliserade kristendomen. Snarare skedde ett 
samspel mellan nationen och kristendom i syfte att skapa ett Sverige med 
goda moraliska och dugliga samhällsmedborgare.75 

Även under 1900-talets första decennium fortsatte diskussionerna om kristen-
domsundervisningens reformering. Skillnaden gentemot 1880- och 1890-talet är 
att artiklarna som publicerades i Svensk Läraretidning riktade mer explicit kritik 
mot katekesen som lärobok. Det hävdades inte längre att katekesundervisningen 
borde reformeras eller åskådliggöras. Istället uttrycks en tydlig önskan om att ka-
tekesen borde slopas från folkskolans undervisning eller åtminstone sättas i ett an-
nat sammanhang så att även frikyrkorörelserna kunde acceptera och tillgodogöra 
sig folkskolans kristendomsundervisning. Därför framhölls att kristendomsunder-
visningen borde utgå från Bibeln och centreras kring etiken. Precis som under 
1880- och 1890-talet ger artiklarna sken av att katekesen riskerade att göra barnen 
antireligiösa. År 1906 vände sig stadsläkaren dr. von Post emot uppfattningen att 

                                                
72 Svensk Läraretidning (1891) nr. 37, s. 394. 
73 Buchardt (2015) s. 139–141. 
74 Svensk Läraretidning (1896) nr. 21, s. 315. 
75 Buchardt (2015) s. 139–141. 
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”minneskunskaper är en stomme för det kristna lifvet.”76 Han var kritiskt till utan-
läsningen av katekesen eftersom den fördärvade barns kritiska sinne, vilket kunde 
resultera i att barnen blev mottagliga för ”fanatism eller ock kristendomsfientlig-
het.”77 Till denna uppfattning slöt sig 1918 även pedagogen Malte Jacobsson som 
hävdade att katekesundervisningen hindrade barnens moraliska utveckling: ”De 
öde tankeformer, som vid mogen ålder skulle ha fyllts med ett personligt innehåll, 
bliva således direkt hindrande för en verklig förståelse för allt det som hör till re-
ligion.”78 Trots att kritiken mot folkskolans kristendomsundervisning blev alltmer 
högljudd under 1900-talets första årtionden synliggörs inga tendenser i Svensk Lä-
raretidning som tyder på att den borde slopas från folkskolan. Rädslan för antireli-
giositet och kristendomsfientlighet indikerar snarare att kristendomen inte mins-
kade i värde i samband med moderniseringen. Istället ansågs det vara viktigare än 
någonsin att reformera undervisningen så att de kristna värdena blev mer lättill-
gängliga för barnens fostran.79 

Jacobsson menade att kristendomsundervisningens avskaffande riskerade att 
få förödande konsekvenser: ”en total okunnighet om religionens väsen och 
historia ser en kulturfara arg som någon.”80 Således uppfattades kulturen vara 
uppbyggd på kristna värderingar och om eleverna inte längre fostrades in i dessa 
värderingar, hur skulle de då i framtiden kunna verka som goda samhällsmed-
borgare? Detta hade, några år tidigare, även framhållits av skolmannen och eck-
lesiastikministern Fridtjuv Berg som ansåg att ett borttagande av kristendoms-
undervisningen inte enbart begränsade den nationella odlingen utan att det 
också ”vore en godtycklig, onaturlig och oförsvarlig stympning av det kulturarv 
som vi äro skyldiga att lämna kommande släkten.”81 Berg tycks alltså mena att 
ett borttagande av kristendomsundervisningen var en pedagogisk omöjlighet, 
eftersom kristendomen oundvikligen var den del i den mänskliga fostran, bild-
ningen och kulturen som skulle meddelas barnen vid undervisningen.82 

Trots att majoreten av debatterna som förekom i Svensk Läraretidning under 
1900-talets första decennier riktade skarp kritik mot katekesläsningen och argu-
menterade för att den skulle slopas från undervisningen, fanns det givetvis un-
dantag. Regementspastorn Schröderheim ansåg 1901 att katekesen var grunden 
för hela kristendomsundervisningen: ”det blefve i längden farligt, om barnen blott 
finge obestämda känslor och intryck af undervisningen i det förnämsta ämnet.”83 
Trots detta ansåg han att det fanns förbättringspotential. Undervisningen i kate-
kesen led brist på åskådlighet och innehöll istället för mycket konstlad, popula-
riserad och systematiserande teologi: ”dess form vore så abstrakt, att den blefve 

                                                
76 Svensk Läraretidning (1906) nr. 6, s. 114. 
77 Svensk Läraretidning (1906) nr. 6, s. 114. 
78 Svensk Läraretidning (1918) nr. 8, s. 121. 
79 Lyon (1985) s. 221–248. 
80 Svensk Läraretidning (1918) nr. 8, s. 119–120. 
81 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 784. 
82 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783–784. 
83 Svensk Läraretidning (1901) nr. 5, s. 75. Se även Svensk Läraretidning (1903) nr. 12, s. 209. 
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opedagogisk.”84 Han framhöll därför att katekesen och dess utveckling ”bör för-
kortas, bli mindre metafysisk och mindre dogmatisk, men mera etisk.”85 Hur eti-
ken skulle komma till uttryck i katekesen framgår inte av Schörderheims dis-
kussion. Man skulle dock kunna tänka sig att åskådligheten och etiken kom till 
uttryck genom de sönderdelande begreppsförklaringarna sattes åt sidan och att 
undervisningen istället förklarade dessa begrepp med hjälp av berättelser från 
Bibeln som kunde knyta an till barnens erfarenhetsvärld. Katekesens nödvändig-
het för undervisningen framhölls även 1917 av prästen och skolmannen Theodor 
Mazer som ansåg att ett slopande av katekesen vore skadligt för elevernas själsliga 
och moraliska fostran: ”och jag kan omöjligt frigöra mig från den farhågan, att 
metoden måste vara renat av farlig för lärjungens själsliga utveckling.”86 Han po-
ängterade att katekesen gav minnesord för livet som kunde fungera som viktiga 
vägvisare för eleverna i det vardagliga livet och att den därför borde vara en själv-
klar del i kristendomsundervisningen.87 

Således kan man konstatera att katekesens vara eller icke vara fortsatte att 
utgöra ett hett diskussionsämne under 1900-talets första årtionden. Ytterligare 
ett framträdande drag under dessa decennium är att det explicit betonades att 
kristendomsundervisningen inte endast skulle förmedla kunskaper, den skulle 
även verka uppfostrande på elevernas vilja och känsla. I detta arbete spelade 
därför lärarna en avgörande roll: ”Läraren bör städse ihågkomma att han skall 
vara en uppfostrare, och icke blott ett medel eller ett verktyg för att bibringa 
barnen vissa kunskaper.”88 Citatet understryker, precis som Larsson framhållit 
i sin forskning, att det var en balansgång mellan kunskapsförmedling och fost-
ran. Under 1900-talets första decennier verkade det finnas en viss enighet i att 
denna fostransaspekt uppfylldes bäst med hjälp av berättelser. Berättelser från 
Bibeln ansågs skapa en åskådlig undervisning, som kunde verka fostrande på 
barnen eftersom de, genom berättelserna, fick lära sig vad tro, synd, förlåtelse, 
kärlek etcetera innebar.89 

En berättande religion 
Kritiken mot katekesundervisningen som framkommer i Svensk Läraretidning 
föranledde även diskussioner om vad man ville att den skulle kombineras, eller 
ersättas med. Under hela 1880-talet hävdades att folkskolans undervisning be-
hövdes göras mer åskådlig. Denna åskådlighet ansågs även gälla folkskolans 
”högvigtigaste ämne: kristendomskunskapen”.90 En skribent ansåg dock, precis 

                                                
84 Svensk Läraretidning (1901) nr. 5, s. 75. 
85 Svensk Läraretidning (1901) nr. 5, s. 75. 
86 Svensk Läraretidning (1917) nr. 37, s. 587 
87 Svensk Läraretidning (1917) nr. 37, s. 587. 
88 Svensk Läraretidning (1900) nr. 11, s. 182. 
89 Svensk Läraretidning (1901) nr. 14, s. 234; Larsson (2006) s. 117. 
90 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
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som många andra, att försöken att åskådliggöra katekesläsningen ofta misslyck-
ades: ”[…] ty icke kan man väl kalla en sådan undervisning åskådlig, hvarvid 
man utgår från en lärosats, ett abstrakt begrepp, för att genom sönderdelning 
och definierande af dess särskilda moment bringa barnet till föreställning och 
åskådning?”91 Denna skribent ansåg visserligen att katekesundervisningen borde 
vara en del av kristendomsundervisningen, men att den behövde föregås av 
berättelser från evangelierna som ansågs vara mer lättfattliga för barnen. Dessa 
historiska berättelser ansågs fungera som en viktig förrådskammare för kom-
mande katekesstudier: 

Och hvad vill hon väl härigenom lära oss, om ej det, att den heliga historien 
skall tjena icke blott till en fast grundval för den systematiska framställningen, 
utan äfven till en förrådskammare, hvarur man har att hemta åskådnings-
material för samma systematiska framställning?92 

Citatet understryker således betydelsen av katekesläsningen sattes i ett sam-
manhang som barnen kunde förstå. Skribenten ansåg att lärarna borde sätta 
begreppsdefinitionerna åt sidan och istället skapa berättelser kring dessa be-
grepp med utgångspunkt i Bibeln och evangelierna: ”Äro barnen vid skolåldern 
mindre åtkomliga för abstrakta begreppsbestämningar, så äro de deremot så 
mycket mera mottagliga för konkreta berättelser.”93 Om de abstrakta begrepps-
definitionerna, istället för att präntas in i minnet genom utantilläsning, vävdes 
in i åskådliga berättelser ansåg skribenten att begreppens betydelse blev mer 
lättförståeliga. Detta skulle lägga grunden för en mer levande undervisning, där 
barnen kunde sätta dessa begrepp i relation till något som var bekant i deras 
egen erfarenhetsvärld: ”Läraren bör hos dem söka uppväcka kunskapsbegär, 
hvilket sker genom att undervisa dem på ett mera sinnebildligt och tilldragande 
sätt, så att undervisningen väcker deras intresse och uppmärksamhet.”94  

Ett berättande tillvägagångssätt skulle således bidra till att barnen själva kom 
fram till definitionen av begreppet, och därmed också skapade sig en förståelse 
av detsamma. Skribenten framhöll därför vikten av att definitionen aldrig fick 
läggas i barnens mun: ”[…] utan genom frågor söka bringa barnet till föreställ-
ning och ur dess egen mun framlocka först de särskilda momenten och sedan 
hela begreppet.”95 Citatet ger uttryck för att barnen skulle göras delaktiga i 
undervisningen som genom detta skulle upphöra vara abstrakt. Det spelade 
därmed ingen roll om katekesundervisningen slopades – gjordes inte barnen 
delaktiga i undervisningen skulle de aldrig kunna tillgodogöra sig de kristna 
värdena och dygderna: 

                                                
91 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
92 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
93 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 
94 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397; Svensk Läraretidning (1884), nr. 11, s. 88–89. 
95 Svensk Läraretidning (1882) nr. 49, s. 397. 



 

 

SVENSK LÄRARETIDNING OCH NORDISK KULTURPROTESTANTISM 

131 

Då det vanliga slentrianmessiga förfaringssättet vid kristendomsundervisningen 
såsom ofvan är visadt, väcker olust hos barnen, och då, tyvärr, den sorliga erfa-
renheten betygar, att den i barnaårens inplantad olust och motvilja mot denna 
kunskap, som dock skulle vara deras fötters lykta, bibehåller sig otroligt länge, 
bör ju detta för oss lärare, hvilka – om annars någon – kunna sägas hafva fram-
tiden i vår hand, vara en kraftig maning att söka meddela de himmelska san-
ningarna på ett för barnen intressant, lättfattligt och begripligt sätt.96 

Citatet bär tydliga spår av den alltmer tongivande reformpedagogiken som un-
derströk betydelsen av att såväl åskådliggöra undervisningen som att ta avstånd 
från memorerandet.97 Utifrån ett fostransperspektiv kan man konstatera att 
den undervisning som förespråkades i ovanstående citat gav uttryck för att de 
kristna normerna och värdena utgjorde en viktig del i barnens fostran, men att 
resultatet aldrig blev önskvärt om dessa värden och normer förmedlades till 
barnen genom en torr formalistisk undervisning. Karl Göran Algotsson hävdar, 
i sin undersökning om kristendomsundervisningens förändring över tid, att en 
undervisning grundad på evangelierna syftade till att inkludera fler människor 
i kristendomsundervisningen, eftersom en stor del av befolkningen, oavsett vil-
ken kristen inriktning man bekände sig till kunde acceptera evangeliernas för-
kunnelse.98 Att använda evangelierna i detta syfte var inte alls framträdande i 
Svensk Läraretidning under 1880-talet. En evangeliskt grundad undervisning 
verkade, i dessa diskussioner, snarare syfta till att göra kristendomens dogmatik 
mer lättförståelig och inte mer inkluderande: 

Genom ett dylikt tillvägagående kan man också bibringa en kristendomskun-
skap som är alldeles tillräcklig för barnet intill den tid dess förstånd blifvit nog 
utvecklat för att kunna fatta dogmerna.99 

Berättelsernas betydelse för katekesläsningens åskådlighet framhölls även un-
der 1890-talet. En skribent 1894 hävde dock att det fanns en misstro mot be-
rättelsernas och etikens förmåga att fostra kristliga personligheter: ”Man hyser 
ingen riktig tilltro till en undervisning som bygger omedelbart på bibelns be-
rättelser och sedliga föreställningar.”100 Skribenten framhöll att det förelåg en 
uppfattning om att en rätt kristlig fostran och utbildning ovillkorligen behövde 
bäras upp av och ansluta till dogmatiska lärosatser. En sådan uppfattning gjorde 
att det, enligt skribenten, var omöjligt att genomföra en pedagogisering av kris-
tendomsundervisningen. En pedagogisering i detta sammanhang innebar att 
undervisningen skulle utgå från Bibelns berättelser, tolkade efter sitt logiska 
och historiska sammanhang.101 Detta framhölls även av lärarinnan Hortense 

                                                
96 Svensk Läraretidning (1882) nr. 50, s. 407. 
97 Rantatalo (2004) s. 11–15. 
98 Algotsson (1975) s. 37–38.  
99 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30, s. 238. 
100 Svensk Läraretidning (1894) nr. 51, s. 655. 
101 Svensk Läraretidning (1894) nr. 51, s. 655. 
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Westman som ansåg att katekesen visserligen borde vara central i undervis-
ningen, men att dess dogmer behövde föregås av historiska och etiska berättel-
ser hämtade från Bibeln. En historisk och etisk undervisning, ansåg Westman, 
skulle verka förberedande för den systematiska katekesundervisningen.102 
Westman var inte ensam om att förespråka denna reform av kristendomsun-
dervisningen, utan denna typ av reformering framhölls i majoriteten av artik-
larna publicerade i Svensk Läraretidning.103 

Berättelsen, etiken och religionsfriheten 
Även under 1900-talets första årtionden upptog den berättande undervis-
ningen en stor del av argumentationerna som förekom i Svensk Läraretidning. 
Den monotona katekesläsningen ansågs fortfarande utöva ett skadligt infly-
tande på elevernas moraliska utveckling. Skillnaden gentemot 1880- och 1890-
talet var att man inte lägre argumenterade för att berättelserna skulle komplet-
tera katekesen – nu skulle de ersätta den. Precis som under föregående perioder 
betonades vikten av att åskådliggöra undervisningen med hjälp av berättel-
serna. Förståelsen av åskådlighetsbegreppet verkar emellertid ha förändrats un-
der denna tidsperiod. I en stor del av de artiklar som publicerades under 1880- 
och 1890-talet framhölls att åskådligheten kunde tillgodoses genom att visa 
planscher och bilder. Under de första årtiondena på 1900-talet verkar förevi-
sandet av bilder och planscher inte längre vara tillräckligt, eleverna behövde få 
”se” och uppleva kristendomen i verkligheten.104 Detta var något som exem-
pelvis folkskollärarinnan och reformpedagogen Anna Sörensen anammade 1913 
när hon menade att kristendomens relation till arbetsskolan behövde utvecklas: 
”barnen ska vara delaktiga i arbetet inte blott få resultatet färdigt. De skola gå 
vägen, inte passivt föras fram till målet.”105 Detta menade Sörensen skulle skapa 
medvetna och tänkande barn som kunde skilja mellan rätt och fel. Även folk-
skolläraren P. Johansson framhöll betydelsen av att kristendomsundervisningen 
även danade personligheter och inte endast förmedlade kunskaper: ”blott kun-
skapen ej är målet utan att religionen bör för barnen göras till en personlig, 
inneboende kraft, genom hvilken de kunna stå emot frestelser och faror.”106 
Utifrån citatet kan man således utläsa att etiken var en viktig del i undervis-
ningen, eftersom den dels skulle fostra barnen till önskvärda personligheter, 
dels lära dem att motstå vissa av livets frestelser. 

                                                
102 Svensk Läraretidning (1896) nr. 12, s. 192–193. 
103 Se exempelvis Svensk Läraretidning 1895 och 1896.  
104 Rantatalo (2004) s. 48–60. 
105 Svensk Läraretidning (1913) nr. 47, s. 1054. Denna syn på åskådlighet var till viss del även 
framträdande under 1880-talet, men uttrycktes mer frekvent under 1900-talet. 
106 Svensk Läraretidning (1903) nr. 25, s. 447. 
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Under 1900-talets början skedde även en förändring i argumentationens ka-
raktär. Efter Flädieaffären 1902107 övergick debatterna i Svensk Läraretidning 
från att ha varit pedagogiska till att bli ännu mer samhällscentrerade och kopp-
lade till religionsfriheten. I dessa debatter sågs ofta etiken som undervisningens 
självklara utgångspunkt, eftersom den kunde lägga grunden för en kristendoms-
undervisning som inte kränkte någons samvetsfrihet: 

Om barnens lärare vid bibelläsningen avhålla sig från att ingå på teologiska me-
ningsskiljaktigheter och i fria samtal med barnen över den lästa texten hjälpa 
dem till rätta med de rent mänskliga problem, som i så rikt mått behandlas, 
vinnes därigenom i första hand, att de få en god både religiös och moralisk grund 
att bygga sin livsuppfattning på.108 

Viljan att centrera undervisningen kring ”mänskliga problem” har tidigare lyfts 
fram av Algotsson som anser att detta medförde en mer etiskt lagd kristen-
domsundervisning.109 1880-talets betoning på Bibeln och evangelierna kunde 
visserligen accepteras av både statskyrkan och en rad frikyrkliga inriktningar. 
Problemet var dock att Bibeln innehåller en rad utsagor t.ex. underberättelser 
som åtskilliga människor ansåg strida mot både vetenskap och förnuft.110 I detta 
sammanhang är det värt att betona att 1890-talets debatter också lyfte fram en 
etisk kristendomsundervisning, men denna etiska undervisning förefaller inte 
att ha syftat till att ”förena” människor, snarare användes etiken, precis som 
evangelierna under 1880-talet, som ett medel för att lättare fostra barnen till 
gudsfruktan och att de genom etikens sanningar lättare skulle förstå katekesens 
dogmer. Artiklarna som publicerades i Svensk Läraretidning under 1900-talets 
inledande årtionden ger istället uttryck för att skolan borde förmedla kun-
skaper som ansågs vara gemensamma för alla medborgare, vilket skulle bidra 
till att undervisningen uppfattades som mindre dogmatisk. Denna tanke fram-
hölls framförallt av Fridtjuv Berg: 

Religionsundervisning för barn bör huvudsakligen hålla sig till det gemen-
samma, sålunda icke betona det söndrande. Men skall nu detta gemensamma 
erhållas därigenom att man liksom summerar ihop alla möjliga religionssystem? 
Nej, detta vore en artificiell konstruktion utan kärna och stomme. Det gemen-
samma fås icke på abstrakt utan på konkret väg: för att erhålla det skall man gå 
till den gemensamma grunden.111 

                                                
107 Flädieaffären som utspelades i Skåne 1902–1903 innebar att en medlem i en baptistförsamling väg-
rade låta sina barn delta i folkskolans kristendomsundervisning, eftersom han ansåg att den inte var 
förenlig med deras tolkning av kristendomen. Detta resulterade i att myndigheterna ville omhänderta 
barnen och placera dem i andra familjer så att de kunde delta i kristendomsundervisningen. 
108 Svensk Läraretidning (1915) nr. 6, s. 106. 
109 Algotsson (1975) s. 245. 
110 Algotsson (1975) s. 13–16. 
111 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 788. 
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Berg ansåg att detta gemensamma utgjordes av Bibeln och etiken, eftersom en 
sådan undervisning kunde accepteras av majoriteten av befolkningen. Att Berg 
ansåg att Bibeln tillsammans med etiken kunde förena människor föranleder 
dock samma problem som under 1880-talet – hur skulle Bibeln kunna bidra 
till gemenskap när den fortfarande innehöll samma vetenskapligt tvivelaktiga 
berättelser som vissa människor inte kunde acceptera? Detta problem disku-
terade dessvärre inte Berg. Vidare ger Berg uttryck för att kristendomen är så 
mycket mer än en lära – den skulle påverka elevernas liv, således finns en in-
dikation att den etiska undervisningen skulle förmedla normer och värderingar 
som var önskvärda i samhället.112 Detta har även uppmärksammats av Larsson 
som menar att: ”När den lutherska enhetskulturen inte längre kunde upprätt-
hållas, blev lösningen att tona ner det särskiljande och slå vakt om det gemen-
samma.”113 Detta innebar emellertid inte att undervisningen blev konfessions-
lös – det handlade fortfarande om en undervisning i kristendom, vilket Berg 
exemplifierar med följande uttalande: ”Den religiösa föreställningskrets som 
vår religionsundervisning har att meddela, är naturligtvis vår nations egen, den 
kristna.”114 Berg underströk således att den konfessionslösa undervisningen inte 
var ett alternativ. Samtidigt framhöll han att det konfessionella momentet inte 
fick dominera, utan att undervisningen skulle utgå från det gemensamma 
kristna trosinnehållet.115 

Viljan att utgå från det gemensamma skulle även kunna förstås utifrån 
nationalistiska förtecken. Under det tidiga 1900-talet förekom ibland diskuss-
ioner om hur kristendomsundervisningen kunde bidra till att värna om det 
nationella. Anna Sörensen exemplifierar detta genom att hävda: ”Även genom 
att i kristendomsundervisningen ta vara på våra nationella erfarenheter, skola 
vi kunna föra Gud närmare barnen. Vi ha en historia, som kan visa, att Gud 
inte blott är Israels utan det svenska folkets Gud.”116 Således kan man kon-
statera att kristendomen kopplades samman med nationen Sverige för att 
skapa en samhörighetskänsla.117 Detta lyftes även fram av Fridtjuv Berg som 
ansåg att kristendomsundervisningens mål skulle vara att fostra barnen till 
kristna personligheter. Denna fostran ansågs ha stor betydelse för barnets 
framtida handlande ”ty vad man uträttar beror ytterst på vad man är. Därför 
gagnar den individ som utvecklats till en självständig kristen personlighet bäst 
hemmet, samhället och kyrkan.”118 Citatet indikerar en indirekt önskan att 
omskapa kristendomen till att bli en kulturell och nationell angelägenhet. 
Denna omformningsprocess syftade till, precis som Buchardt synliggjort, att 

                                                
112 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783–788. Se även reformpedagogen Anna Sörensens och 
seminarierektorn Joh. Johanssons diskussioner i Svensk Läraretidning 1913, nr. 47 respektive nr. 22. 
113 Larsson (2006) s. 118. 
114 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 788. 
115 Salqvist (1947) s. 125. 
116 Svensk Läraretidning (1913) nr. 47, s. 1055. 
117 Alvunger (2006) s. 21–36. 
118 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 786. 
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tydliggöra för barnen att kristendomen och dess värden inte var något förle-
gat, utan hörnstenar i såväl den svenska nationen som i den nationella identi-
teten.119 Viljan att omforma kristendomsundervisningen så att den fick tyd-
ligare anknytning med skapandet av den nationella identiteten bör inte ses 
som någon överraskning, eftersom de kristna värderingarna, precis som Ed-
gren påvisat, många gånger var en förutsättning för att skapa en nationell 
identitet.120 Kristendomens relation till det svenska kulturarvet påtalades 
även av Berg som ställde sig frågan: Huru undervisa om världshistoria eller 
svensk historia utan att beröra det religiösa, som dock vid utvecklingen spelat 
en så oerhört bestämmande roll?”121 Berg verkade således mena att det var 
omöjligt att undervisa i de profana ämnena utan att beröra det religiösa om-
rådet, eftersom det är en del av vår bildning och kultur. Följaktligen kan man 
konstatera att kristendomen var intimt förknippad med det ”svenska”, vilket 
gör att antagandet om att nationalism bidrar till sekularisering kan problema-
tiseras. Det skedde snarare, som Buchardt hävdar, ett samspel mellan relig-
ionen och nationen vid fostrandet av de framtida medborgarna.122 

En objektiv konfessionslös religionsundervisning  
kontra en konfessionell kristendomsundervisning 
Kritiken mot kristendomsundervisningens dogmatik föranledde även diskuss-
ioner om undervisningens konfessionalitet i förhållande till samvets- och relig-
ionsfriheten. Frågor som gjort sig alltmer gällande efter konventikelplakatets 
upphävande och dissenterlagens införande. Under 1880- och 1890-talet disku-
terades dock undervisningens konfessionella och icke-konfessionella prägel yt-
terst sällan. Det fanns dock undantag. År 1882 ansåg en skribent att den kon-
fessionellt dogmatiska undervisningen med största sannolikhet skulle komma 
att orsaka problem i framtiden, eftersom den var tvingande för de som inte 
erkände katekesens dogmer. Skribenten framhöll att de allt synligare spänning-
arna mellan dogmerna och kraven på religionsfrihet skulle göra kristendoms-
undervisningen omöjlig i folkskolorna, om den inte gjordes konfessionslös, eller 
inte satte dogmerna åt sidan då: 

krångel och tvister ofta uppstå i afseende på skolförhållanden, och man be-
höfver ej vara profet för att kunna förutsäga att det blir allt värre och värre i 
detta hänseende ju längre det lider. Häraf finner man lätt, att i en icke så aflägsen 
framtid religionsundervisningen måtte blifva omöjlig i folkskolan.123 

                                                
119 Buchardt (2015) s. 139–142. 
120 Edgren (2010). 
121 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783. 
122 Buchardt (2015) s. 141–146. 
123 Svensk Läraretidning (1882) nr. 30. s. 238. 
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Den oro som skribenten uttryckte 1882 blev allt vanligare vid 1900-talets bör-
jan. Diskussionerna kring objektivitet och religionsfrihet föranledde splittringar 
inom såväl SAF som inom Svenska kyrkan. Vissa menade att objektivitet skulle 
likställas med neutralitet och icke-konfessionalitet och att en sådan förändring 
var nödvändig om religionsundervisningen skulle fortsätta att vara obligatorisk: 
”religionsundervisningen endast kan vara obligatorisk om den göres konfess-
ionslös.”124 Således förespråkades en undervisning om istället för i kristendom. 
Andra menade att undervisningen skulle vara objektiv, men inte konfessions-
lös.125 Regementspastorn och folkskoleinspektören A. Gierow ansåg exempel-
vis att kristendomsundervisningen omöjligen kunde vara objektiv, men den 
kunde förkasta dogmerna och på så sätt respektera fler människor.126 Gierow 
likställde därför objektiviteten med att respektera andra livsåskådningar. Anna 
Sörensen förespråkade också en objektiv kristendomsundervisningen. Hon an-
såg däremot att objektiviteten uppnåddes genom etiken och att kristendomens 
sanningar inte berördes, eftersom barnen inte var mottagliga för en diskussion 
kring kristendomens sanningar, borde de inte heller beröras: ”På detta ålders-
stadium finnes icke det minsta intresse för en kritisk framställning […]”127. 

Kristendomsundervisningens objektivitet och obligatorium 
De olika förståelserna av begreppet objektiv var framförallt synlig i en debatt 
som förekom under det kyrkligt-teologiska mötet 1910, som Svensk Läraretid-
ning återgav. Folkskoleinspektören Gierow verkade argumentera för en objektiv, 
men inte konfessionslösundervisning. Han hävdade att religionsundervisningen, 
trots åratal av diskussioner, fortfarande förbisåg barnens tankevärld. Religionsun-
dervisningen saknade, enligt Gierow både karaktär och själ. Den kunde i det 
närmaste likställas ”med ett grammatiskt förhör – tomma ord utan mening. Det 
är fördärvligt för barnens karaktärsbildning om orden bliva blott tomma ljud.”128 
Vidare menade Gierow att religionsundervisningen ofta var främmande för den 
moderna världsbilden: ”Inget område, inte ens kristendomen, kan dra sig undan 
den moderna forskningen.”129 Därför var det nödvändigt att religionsundervis-
ningen samarbetade med andra ämnen så att barnen inte utsattes för motsägel-
sefulla förklaringar till världens uppkomst. Gierow verkade anse att den moderna 
världen hade gjort det omöjligt för de kristna dogmerna att fortsätta framställas 
som absoluta sanningar – de måste sättas i relation till sin historiska tillkomst. 

                                                
124 Svensk Läraretidning (1918) nr. 21, s. 319. Se även Svensk Läraretidning 1903, nr. 22. 
125 Algotsson (1975) s. 347–348. 
126 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594. 
127 Svensk Läraretidning (1913) nr. 47, s. 1055. 
128 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
129 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
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Gierows diskussion bär tydliga spår av liberalteologin – han ansåg att undervis-
ningen borde fokuseras kring Bibeln och inte katekesen.130 Detta hade framhållits 
redan 1904 av teol. lektor L. Bergström som var kritisk till att dogmerna fram-
ställdes som bokstavliga sanningar när de borde förmedlas som symboliska be-
rättelser. För hur skulle barnen egentligen begripa ”utdrifvanet af den onde an-
den, Petri gång på vattnet, vattens förvandling till vin osv?”131 Dessa ”sanningar” 
stämde ju inte alls överens med naturvetenskapliga förklaringar. Det var därför 
viktigt att dessa berättelser sattes i sitt rätta historiska sammanhang. Trots att 
både Bergström och Gierow verkade ifrågasätta de absoluta sanningarna finns det 
inget i diskussionerna som antyder att kristendomsundervisningen skulle göras 
icke-konfessionell, eftersom de fortfarande förespråkade en undervisning i kris-
tendom med utgångspunkt i Bibeln, men en konflikt med oliktänkande kunde 
undkommas genom att visa hänsyn mot dessa. 

I samband med denna diskussion dryftades också frågan om kristendomsun-
dervisningens obligatorium. Läraren och teologen Nils Hannerz ansåg att om 
kristendomsundervisningen skulle fortsätta vara obligatorisk var det nödvän-
digt att undervisningen gjordes konfessionslös: ”Ty enligt grundlag för ingens 
samvete tvingas.”132 En sådan omläggning av kristendomsundervisningen ansåg 
Hannerz legitimera kristendomsämnet som ett medborgerligt ämne. Även 
Nathan Söderblom, sedermera ärkebiskop, gav sig in i diskussionen. Han häv-
dade att undervisningen under inga omständigheter fick bli valfri, den måste 
vara obligatorisk. En valfri religionsundervisning skulle, enligt Söderblom, leda 
till att Sverige drabbades av samma moraliska förfall som redan var ett faktum 
i Frankrike. Till skillnad från Hannerz ansåg Söderblom inte att religionsunder-
visningens obligatorium medförde en konfessionslös undervisning.133 Även 
prästen A.V. Ekman argumenterade för att undervisningen måste vara obliga-
torisk: ”det vore ödesdigert att inte benämna den som obligatorisk.”134 Kristen-
domsundervisningen tillhandahöll, enligt Ekman, nödvändiga kunskaper om 
kärlek, synd, skuld och straff som var nödvändiga för barnens fostran. I detta 
sammanhang är det viktigt att lyfta fram den polarisering som fanns inom 
svenska kyrkan. Att Söderblom och Ekman var ense om undervisningens obli-
gatorium innebar inte att de var ense om vad den skulle innehålla.135 

En som delade Söderbloms uppfattning om kristendomsundervisningens 
obligatorium och innehåll var folkskolläraren och den socialdemokratiske eck-
lesiastikministern Värner Rydén. I samband med 1919 års undervisningsplan 
hävdade han att undervisningen skulle vara obligatorisk, men att den omöjligt 
kunde göras konfessionslös, eftersom det rådde alltför delade meningar om vad 

                                                
130 Thelin (1981), s. 22–23; Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–597. Se även Svensk Lärare-
tidning (1913) nr. 47, s. 1054. 
131 Svensk Läraretidning (1904) nr. 13, s. 255. 
132 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
133 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
134 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
135 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
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det innebar. För att inte hamna i klinch med religionsfriheten ansåg han därför 
att undervisningen borde vara objektiv. En objektiv undervisning skulle bidra 
till en större förståelse och tolerans mot oliktänkande: 

Göres kunskapsmeddelelsen objektiv och bäres den av fördragsamhetens anda, 
så finnes i kristendomen ändå så oerhört mycket gemensamt för olika religiöst 
tänkande, att en så lagd undervisning, utan att förlora något i allvar och stadga 
eller i rent bildande betydelse, bör kunna tillfredsställa det stora flertalet av vårt 
folk, på samma gång den hos våra barn bör kunna grundlägga en djupare och 
sannare uppfattning av de religiösa och sedliga problemen.136 

Rydéns uttalande kan tolkas som att det fanns en explicit önskan om att kristen-
domens fostrande uppgift måste utvidgas till att omfatta fler människor med 
resultatet att fler kunde inneslutas i den svenska nationella självbilden. Detta be-
tydde dock inte att undervisningen skulle vara konfessionslös. Hos Rydén verkar 
begreppet objektiv snarare likställas med en icke-agitatorisk undervisning: ”ingen 
kan händanefter med hot om varning och avsättning tvingas att mot egen över-
tygelse lära, att den eller den kyrkliga dogmen uttrycken det enda sanna och rik-
tiga. Varje lärares plikt är istället att vara objektiv.”137 

Man skulle kunna säga att Rydén, till viss del, utvecklat sin ståndpunkt med 
inspiration från Fridtjuv Berg som några år tidigare hade diskuterat religionsfri-
hetens förhållande till en konfessionell undervisning. Precis som Rydén hade 
Berg hävdat att den obligatoriska och konfessionellt lagda undervisningen un-
der inga omständigheter fick vara agitatorisk, d.v.s. varken förmedla förakt mot 
andra livsåskådningar eller bedriva propaganda.138 Till skillnad från Rydén lik-
ställde dock inte Berg en icke-agitatorisk undervisning med objektivitet. Han 
verkade istället förknippa objektiviteten med en kall och likgiltig kristendoms-
undervisning. Således förefaller det som att Berg ansåg att objektiviteten var att 
likställa med en konfessionslös undervisning och inte som ett verktyg för att 
undvika sårande angrepp. Berg ansåg att det inte var önskvärt att läraren förhöll 
sig objektiv eller religiöst neutral, utan det var av yttersta betydelse att lärarens 
kristna personlighet färgade undervisningen: ”Ju mer lärarens kristna personlig-
het, hans inre övertygelse och hans eget fromhetsliv ger färg och prägel åt 
undervisningen, desto bättre fyller den sin uppgift att fostra och dana en livså-
skådning.”139 Citatet understryker att kristendomsundervisningen handlade om 
något mer än kunskapsförmedling – den skulle påverka barnens livsföring. 

Detta framhölls även av den socialdemokratiske riksdagsmannen och präs-
ten Harald Hallén som, precis som Berg, var emot en objektiv undervisning: 

                                                
136 Svensk Läraretidning (1920) nr. 13, s. 223. 
137 Svensk Läraretidning (1920) nr. 13, 225. 
138 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 783. 
139 Svensk Läraretidning (1908) nr. 35, s. 788. 
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”En objektiv religionsundervisning på skolstadiet är ur både pedagogisk syn-
punkt outförbar och ur samhällelig synpunkt icke önskvärd.”140 Hallén fram-
höll att kristendomsämnet varken kunde vara konfessionslöst eller objektivt 
på grund av dess subjektiva karaktär. Han underströk att det var viktigt att 
lärarens egna kristna personliga övertygelse var styrande för undervisningen, 
eftersom undervisningen genom ett sådant förfaringssätt fick avsevärt mycket 
bättre möjligheter att dana en livsåskådning.141 Vidare ansåg Hallén att en ob-
jektiv undervisning var ouppnåelig i realiteten. Det var oundvikligt att lärarens 
egen uppfattning inte påverkade undervisningen, vilket därmed också gjorde 
en konfessionslös undervisning omöjlig: 

Allt måste ju komma an på lärarens personlighet. Äger han en religiöst betonad 
livssyn, så måste hans framställning färgas av hans tro och hans undervisning få 
ett drag av rekommenderande, och övertygande karaktär.142  

Som framgår av citatet ansåg Hallén, precis som Berg, att det inte var önskvärt 
att läraren förhöll sig likgiltig och neutral inför religiösa frågor. Han ansåg att 
undervisningen med nödvändighet måste ha en personlig prägel, annars skulle 
den förbli själsdödande.143 Detta framhölls även av Rydén, trots att han före-
språkade en objektiv undervisning: ”Det kan naturligtvis aldrig ifrågasättas att 
en varmt religiös lärare skall i sin undervisning ängsligt undvika att låta barnen 
få veta och känna detta, sådant vore en orimlighet”.144 

Detta indikerar att förståelsen av objektivitetsbegreppet var långt ifrån sam-
stämmig under 1900-talets första decennier. Trots att det förekom olika upp-
fattningar rörande undervisningens objektivitet och konfessionalitet hävdade 
emellertid biskopen Einar Billing, att striderna inte stod om kristendomsunder-
visningens plats i folkskolan, utan om dess innehåll: 

Det gäller alls icke kristendomens vara eller icke vara. Det behöver ju knappt 
sägas. Kristendomsundervisningen är det enda ämne, vars rätt till plats på folk-
skolans schema, kommittén ej alls anser sig behöva diskutera.145 

Billing understryker kontentan i diskussionerna som fördes mellan 1882 och 
1919: kristendomen var en självklar del i folkskolans undervisning, men vad 
den skulle innehålla och hur den skulle organiseras var föremål för debatt. Ett 
gemensamt drag i diskussionerna är dock att alla framhöll att en pedagogisering 
av ämnet var nödvändig. En skribent gav 1904 uttryck för det på följande sätt: 

                                                
140 Svensk Läraretidning (1912) nr. 40, s. 919. 
141 Svensk Läraretidning (1915) s. 104–107; Salqvist (1947) s. 274–316. 
142 Svensk Läraretidning (1912) nr. 40, s. 919. 
143 Svensk Läraretidning (1912) nr. 40, s. 919. 
144 Svensk Läraretidning (1920) nr. 30, s. 499. 
145 Svensk Läraretidning (1916) nr. 23, s. 443. 
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undervisningens ordande får ej ske efter kyrkopolitiska grunden, utan efter pe-
dagogiska. Få dessa senare bli de bestämmande, då skall man snart ena sig om 
att religionsundervisningen har sin gifna plats i den offentliga skolan och att det 
skulle vara en naturvidrig stympning att aflägsna densamma därutur.146 

Citatet kan tolkas som att en förändring var nödvändig, men att ta bort kris-
tendomsundervisningen helt från folkskolans undervisning var att dels ta bort 
en viktig del av elevernas fostran, dels en del av det svenska kulturarvet. 

Avslutande diskussion 
Undersökningen av Svensk Läraretidnings diskussioner om folkskolans kristen-
domsundervisning vittnar om att det aldrig är så enkelt som att hävda att mo-
dernisering leder till sekularisering. Det går inte hävda att kristendomen spe-
lade ut sin roll som normativ tolkningsram och grundval för medborgarnas 
fostran i samband med moderniseringsprocessen. Diskussionerna i Svensk Lä-
raretidning synliggör snarare att det utvecklades en specifik nordisk kulturpro-
testantism. Att slopa kristendomsundervisningen var inget alternativ, eftersom 
den dels utgjorde en del av det svenska kulturarvet och därmed hade ett all-
mänbildande värde, dels var den viktig för elevernas fostran. Oavsett hur olika 
personer eller grupper ansåg att kristendomsundervisningens borde organiseras 
fanns aldrig någon uttrycklig önskan om att avskaffa kristendomsundervis-
ningen. Debatterna gällde snarare, som Einar Billing poängterade, hur kristen-
domen kunde reformeras och vad den skulle innehålla för att fostra eleverna i 
enlighet med det nya samhällets behov. Debatterna karaktäriserades därför av 
en kontinuitet så till vida att diskussionerna om kristendomsundervisningen 
fostrande roll var återkommande. Den förändring som skedde över tid hand-
lade framförallt om hur synen på exempelvis katekesenundervisningen, dog-
matiken och etiken förändrades.147 

Under 1880-och 1890-talet strävade man framförallt efter att modernisera 
katekesläsningen och dess dogmatik genom att låta den föregås av etiska berät-
telser. Det fanns sålunda ingen uttrycklig önskan om att slopa katekesundervis-
ningen. Kravet på en berättande och etisk undervisning var snarare ett sätt att 
göra dogmerna mer lättförståeliga, inte ett ställningstagande för att göra under-
visningen mer inkluderande. Att artiklarna i Svensk Läraretidning inte uttryckli-
gen förespråkade ett slopande av lilla katekesen som huvudlärobok, betyder att 
kristendomsämnet fortfarande användes för att fostra en viss typ av medborgare. 
Under 1900-talets inledande decennier blev kritiken mot katekesläsningen och 
kravet på dess avskaffande mer uttalat. Detta kan delvis förstås mot bakgrund av 
ökade krav på demokratisering, oförenliga med den fostran som katekesläsningen 
föranledde. Vid denna tidsperiod var siktet inställt på att skapa en mer tolerant 
                                                
146 Svensk Läraretidning (1904) nr. 51, s. 1082. 
147 Buchardt (2015) s. 140. 
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kristendomsundervisning genom etiken, som exempelvis Värner Rydén ansåg 
förenade människor oavsett livsåskådning. Denna förändring var nödvändig, ef-
tersom dogmatikens särskiljande inslag hade föranlett diskussioner om kristen-
domsundervisningens avskaffande. Trots att man kan se ett tydligt skifte i synen 
på katekesundervisningen utgjorde den alltid ett centralt inslag i debatterna – 
den kopplades antingen samman med pedagogiska argument, eller med kraven 
på religionsfrihet. Trots att synen på fostran förändrades under undersöknings-
perioden är det viktigt att framhålla att det tidiga 1900-talets fostran inte syftade 
till att dana demokratiska samhällsmedborgare i dagens bemärkelse. Den hand-
lade fortfarande främst om att anpassa eleverna till ett patriarkalt och hierarkiskt 
samhälle. Eleverna skulle således fostras till medborgare som var beredda att un-
derordna sig allmänintresset. 

Under 1880-talet fram till sekelskiftet 1900 var argumentationerna framför-
allt av pedagogisk karaktär och tydligt influerade av reformpedagogiken, vilket 
framförallt synliggörs genom viljan att göra kristendomsundervisningen åskåd-
lig genom berättelser och bilder.148 Efter Flädieaffären 1902/1903 skedde ett 
tydligt skifte från pedagogik till religionsfrihet i argumentationerna. Dessa dis-
kussioner bär tydliga inslag av nordisk kulturprotestantism, vilket inte minst är 
synligt genom avståndstagandet gentemot dogmerna som ansågs vara oförenliga 
med religionsfriheten och dessutom förvrängde kristendomens egentliga bud-
skap.149 Visserligen förekom kritik mot dogmerna redan under 1880- och 1890-
talet, men kritiken resulterade sällan i ett krav på dogmernas avskaffande. In-
fluenserna av nordisk kulturprotestantism under 1900-talet kan också förstås 
utifrån 1880-och 1890-talets styrande pedagogiska aspekter. Pedagogiseringen 
av kristendomsundervisningen skulle kunna ses som en medveten strategi för 
att kristendomsämnet skulle bibehålla sin centrala plats i undervisningen. Ge-
nom att applicera reformpedagogikens (och kulturprotestantismens) idéer på 
kristendomsundervisningen kunde man påvisa kristendomens anpassningsbar-
het till nya pedagogiska rön (och till teologiska) och på så sätt bevisa att kris-
tendomsämnet fortfarande var aktuellt och inte något förlegat. 

Undersökningen kompletterar sålunda tidigare forskning genom att visa hur 
reformpedagogiska och kulturprotestantiska idéer användes för att moderni-
sera kristendomsundervisningen och dess fostrande egenskaper så att den skulle 
passa det nya samhället. Den kan därför nyansera Lennart Tegborgs antagande 
om att folkskolan genomgick en sekulariseringsprocess 1909 som en följd av 
det moderna och industrialiserade samhällets genombrott.150 Givetvis fanns det 
tendenser till sekularisering med tanke på att banden mellan kyrka och skola 
försvagades under undersökningsperioden. Emellertid kan detta också vara ett 

                                                
148 Rantatalo (2004) s. 11–15. 
149 Thelin (1981) s. 22–23. 
150 Tegborg (1969) s. 14, 209–215. Tegborg menar att folkskolans sekulariserades 1909, eftersom 
riksdagen godkände en proposition om att folkskolan skulle ligga under stadsfullmäktige istället 
för kyrkofullmäktige i de större städerna. 
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uttryck för den nordiska kulturprotestantismens idéer om att kyrkan som in-
stitution började lösas upp i staten, samtidigt som kristendomen fortfarande 
var samhällets etiska och kulturbärande kraft, alltså dess värdegrund.151 Kris-
tendomen som en del av samhällets värdegrund framkommer extra tydligt när 
exempelvis Fridtjuv Berg kopplade samman kristendomsundervisningen med 
det svenska kulturarvet och den nationella odlingen. Ett borttagande av kris-
tendomsundervisningen ansågs av Berg skapa både okunnighet för den svenska 
kulturen och leda till moraliskt förfall.152 Således kan man se att kristendomen, 
framförallt under 1900-talet, samverkade med nationalismen. Det fanns en 
vilja att ge kristendomen förnyad kulturell legitimitet som skulle göra den, till-
sammans med andra ämnen, användbar i syfte att skapa identifikation med ar-
bete och nation bland folkskolans elever som skulle utbildas och fostras till 
framtidens arbetskraft och medborgare i nationen.153 

Försöken att göra kristendomen till en nationell och kulturell angelägenhet 
bör därför ses som ett uttryck för kristendomens rationalisering i syfte att passa 
den moderna människan, kulturen och samhället.154 Rationaliseringen av kris-
tendomen sammanfaller även med undervisningens rationalisering. Den indust-
riella utvecklingen gjorde det omöjligt att endast fostra en foglig och gudfruktig 
underklass. Precis som Linné poängterar, ökade kravet på att utbilda och fostra 
samhällsmedborgare, vilket delvis skulle kunna förklara varför kristendomsun-
dervisningen var i behov av en reformering.155 Viljan att rationalisera undervis-
ningen är synlig under hela undersökningsperioden, men uttrycktes på olika 
sätt. Kravet på katekesundervisningens modernisering som framfördes av Fred-
rik Fehr på 1890-talet kan förstås som en typ av rationalisering. Han ansåg att 
om Bibeln och etiken föregick katekesen så skulle undervisningen lättare kunna 
knytas an till barnens liv och därmed skulle de abstrakta begreppen bli mer 
tillgängliga för barnen. En förståelse av begreppens betydelse i verkligheten var, 
enligt Fehr, nödvändigt, eftersom de skulle vara vägledande i barnens liv och 
därmed centrala för deras fostran.156 Kristendomsundervisningens rational-
isering var ännu mer framträdande under det tidiga 1900-talet. Debatterna vid 
denna tid gav uttryck dels för ett avståndstagande gentemot memoreringen, 
dels för en högre medvetenhet gällande inkludering, vilket synliggjordes i dis-
kussionerna gällande religionsfrihet, objektivitet etc.157 Det fanns sålunda en 
implicit tendens i debatterna att kristendomen skulle vara en del i skapandet 
av en nationell identitet. Kristendomen skulle, om än i förändrad form, fort-
sätta vara en formativ kraft i utvecklingen av medborgarskap samt för fostran-
det goda karaktärer. Diskussionerna i Svensk Läraretidning indikerar därför att 

                                                
151 Tegborg (1969) s. 14, 209–215. 
152 Svensk Läraretidning (1908) nr. 37, s. 786–788. 
153 Buchardt (2017) s 49 – 61; Alvunger (2006) s. 26–36. 
154 Buchardt (2015) s. 140–142. 
155 Linné (2001) s. 148. 
156 Svensk Läraretidning (1891) nr. 37, s. 394. 
157 Svensk Läraretidning (1910) nr. 27, s. 594–596. 
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modernisering och rationalisering inte nödvändigtvis leder till religionens ned-
gång. Istället vittnar de om att man strävade efter att omforma kristendomen, 
vilket inte är detsamma som att den minskade i värde. Snarare ser jag det som 
ett tecken på att den fortfarande skattades högt, eftersom stora ansträngningar 
gjordes för att kristendomen skulle behålla sin givna plats som karaktärsfost-
rande ämne i folkskolans undervisning. 
 



Fostran som ett sätt att överföra kunskap och erfarenheter över 
generationer är något som kan sägas ha varit ständigt närvarande i 
mänsklighetens historia och även varit en viktig del av dess utveck-
ling. Under de senaste århundradena har fostran i allt högre grad 
kommit att förknippas med utbildning även om fostran också före-
kommer i andra sammanhang.

I denna bok behandlas utbildningens fostrande funktioner ge-
nom en rad olika historiska undersökningar av såväl offentliga som 
enskilda utbildningsinsatser med fokus på hur de fungerat fostrande. 
Detta sker inom ramen för tolv empiriska kapitel som sträcker sig 
från 1600-talets fostran för svenska adelspojkar till hur användning-
en av diagram över politiska positioner i läromedel förändrats fram 
till och med 2010-talet. Vidare innehåller boken en rad undersök-
ningar vilka omfattar synen på fostran vid läroverken och dess före-
gångare samt studier av lärare, kristendomsundervisning, skolaga, 
fångvård, verksamhet för arbetarkvinnor, scouter, skolans ordnings-
regler och medborgarfostran vid tiden för 1980 års läroplansreform. 
Därutöver inleds den med en introduktion till historiska studier av 
fostran och avslutas med ett mer teoretiskt kapitel som sätter in de 
empiriska kapitlen i ett vidare sammanhang.

Dessutom ger boken också en översikt över den forskning som 
för tillfället bedrivs inom ramen för forskningsgruppen Uppsala 
Studies of History and Education (SHED) vid Uppsala universitet. 
Därigenom är den tänkt att vara av intresse för både utbildnings-
historiska forskare och personer med ett mer allmänt intresse av 
historia och utbildning.
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