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Abstract 
Uppsatsens syfte är att undersöka den mediala debatten i början av 1900-talet gällande sekula-

riseringen, i detta fall folkskolans skiljande från kyrkan, utifrån två folkskollärartidningar. 

Källmaterialet utgörs av Sveriges allmänna folkskollärareförenings tidning Svensk läraretid-

ning, samt Svenska folkskolans vänners tidning Folkskolans vän. Det tidningsmaterial som 

studerats är årgång 1903 och 1909. För att besvara syftet har sekulariseringsbegreppet delats 

in i två avdelningar, dels med fokus på debatten om folkskolans administrativa skiljande från 

kyrkan, samt dels synen på kristendomsundervisningens innehåll och utformning. Resultatet 

visar att båda folkskollärartidningarna hävdade att lärarkåren borde få mer administrativt in-

flytande över folkskolan, även om Svensk läraretidning är något mer aggressiv i sin kritik mot 

svenska kyrkans administrativa folkskoleauktoritet. Tidningarnas syn på kristendomsämnet 

skiljer sig, då Folkskolans vän önskar att behålla den konfessionella undervisningen med fo-

kus på katekesen, till skillnad från Svensk läraretidning som kräver en mer allmän kristen-

domsundervisning. Detta får även betydelse för tidningarnas syn på vad som var folkskolans 

huvudsakliga uppgift. 
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1. Inledning 

1.1 Förord 
Det svenska skolväsendet är ett omfattande utbildningssystem som genomgått en lång histo-

risk utvecklingsprocess. En process som antagligen aldrig blir fulländad. Dess innehåll, syfte 

och resultat är troligtvis lika omdiskuterat idag som för hundra år sedan. Förutom de politiska 

intressena, har de professionella lärarna åsikter och likaså den allmänna opinionen. Idag står 

skolväsendet än en gång inför en mängd röster som kräver förändringar av olika slag. Samhäl-

let utvecklas i en snabb takt, och det får även betydelse för vilka sorts krav som ställs på skol-

verksamheten. 

    I början av 1900-talet påbörjades den grundläggande process som kom att förändra den 

svenska skolan både administrativt och innehållsmässigt. Kraven som allt eftersom växte sig 

starkare handlade bland annat om att kyrkan skulle ha mindre administrativt inflytande över 

skolväsendet, och att den konfessionella kristendomsundervisningen behövdes förnyas. En 

ledande grupp i debatten var den nya yrkeskåren bestående av folkskollärare, men även de var 

långt ifrån eniga om hur den svenska skolan skulle fungera.  

1.2 Syfte 

Uppsatsen syfte är att undersöka den mediala debatten i början av 1900-talet gällande sekula-

riseringen1, i detta fall folkskolans skiljande från kyrkan, utifrån två folkskollärartidningar. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur argumenterar Svensk läraretidning och Folkskolans vän gällande folkskolans skil-

jande från kyrkan?  

• Vad anses vara folkskolans huvudsakliga uppgift i tidningarna från år 1903 och år 

1909? 

1.4 Tillvägagångssätt, material och avgränsningar 

Det källmaterial som jag kommer att använda mig av består av tidningsmaterial. Detta dels för 

att jag väljer att undersöka den offentliga och nationella debatten förd av folkskollärarna, och 

dels på grund av att detta material är mest lättillgängligt. De två tidningar som jag kommer att 

använda mig av är båda publicerade av och för folkskollärare. Svensk läraretidnings redaktör 

                                                 
1 Se avsnitt 1.5 definition av central betydelse för närmare förklaring. 
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fram till år 1906 var Emil Hammarlund, och därefter tog Fridtjuv Berg2 över redaktörposten. 

Tidningen var den officiella facktidningen för Sveriges allmänna folkskollärareförening.3 

Folkskolans vän utgavs av den kristna folkskollärarföreningen Svenska folkskolans vänner4, 

med folkskolläraren Karl Åkesson som redaktör under den aktuella tidsperioden. Svensk lära-

retidning hade en mer liberal framtoning, till skillnad från Folkskolans vän, som var en folk-

skollärartidning som stödde den konfessionella svenska statskyrkan.  

    Motiveringen till att endast granska det tidningsmaterial som berör relationen mellan kyrka 

och folkskola är att sambandet mellan dessa två institutioner var väldigt debatterat under stör-

re delen av 1900-talet. Valet av årtal kan synas slumpmässigt, med det finns det en poäng i att 

undersöka folkskollärarnas inställning i ett tidigt skede, då de säkerligen inte ändrar ställ-

ningstaganden helt och hållet under sekulariseringens gång. De två årtal som är aktuella för 

denna uppsats är år 1903 och år 1909. Under det första årtalet 1903 hamnade innehållet i kris-

tendomsämnet i centrum av den offentliga debatten, som ett resultat av det omtalade Flädie-

målet5. Valet av det andra årtalet, är att 1909 är det årtal då riksdagen beslutade att folkskolan 

skulle ligga under stadsfullmäktige och inte längre kyrkofullmäktige i de större städerna. 

Även om de flesta folkskolorna låg på landsbygden vid den här tiden, och inte berördes av 

den nya lagen, kom beslutet att få betydelse för den fortsatta utvecklingen av folkskoleväsen-

det.6  

    Genom att undersöka folkskollärarnas egna tidningsorgan borde det vara möjligt att komma 

fram till lärarkårens generella ställningstaganden, till den svenska kyrkans inflytande över 

folkskolan, i ett tidigt skede av skolväsendets utveckling. Båda tidningarna utkom en gång per 

vecka, vilket innebär att det är ett ganska gediget material och även här behövs en avgräns-

ning göras. För att urskilja tidningarnas ståndpunkter blir det således debatt- och ledarartiklar-

na som blir aktuella. 

    Under den historiska period som denna uppsats behandlar sker förändringar både på statlig 

och politisk nivå, vilket gör att det händer väldigt mycket under denna tidsperiod. I tolkningen 

av källmaterialet har således den samhällsenliga kontexten fått stor betydelse för slutsatserna, 

och en reservation mot andra tolkningsmöjligheter bör därför påpekas.  

                                                 
2 Både Emil Hammarlund och Fridtjuv Berg kom att vara riksdagsmän och ledande debattörer gällande krav om 
förändring av folkskolan både administrativt och innehållsmässigt. 
3 Sveriges Allmänna Folkskollärareförening förkortas fortsättningsvis som SAF. 
4 Svenska Folkskolans Vänner förkortas fortsättningsvis som SFV. 
5 Se vidare avsnitt 4.1.2 Synen på det ämnesmässiga sambandet. 
6 Kyrkohistorikern Lennart Tegborg menar att detta beslut var början på de tendenser som skulle leda till en 
fackmannaledd folkskola. Se avsnitt 2.1 för vidare fördjupning. 
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1.5 Definitioner 

Begreppet sekularisering har flera olika förklaringar, vilket kräver en närmare analys av ter-

men. Den av nationalencyklopedin givna lexikaliska definitionen lyder ”överförande av om-

råden som stått under kyrklig jurisdiktion till världsliga makthavare”7 samt vidare förklaras 

att ”sådant har förekommit under olika perioder i historien, bland annat vid reformationen 

samt under franska och ryska revolutionen”8. Denna definition utgår ifrån geografiska och 

ekonomiska aspekter, och faller inte inom ramen för denna uppsats syfte. 

   Nationalencyklopedin ger även en alternativ definition av sekulariseringsbegreppet: 

Processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i 
medborgarnas medvetande. Sekularisering innefattar både att samhälleliga 
institutioner dras undan religionens inflytande så som skett med utbild-
ningsväsendet i Sverige och att man ersätter religiösa förklaringar till olika 
händelseförlopp med vad som ses som mer rationella förklaringar. Som en 
särskild typ av sekularisering kan man se förändringar som religiösa institu-
tioner genomgår och som innebär att de till uppbyggnad och funktion blir 
mer lika världsliga institutioner. Sekularisering sammanhänger med andra 
samhällsförändringar som vetenskapens expansion, allmän läskunnighet, in-
dustrialisering och urbanisering9.     

Denna återgivna definition av sekulariseringstermen grundar sig på en förändring utifrån ett 

längre tidsperspektiv, och där ett slags avkristnade sker successivt. Det finns aspekter i defini-

tionen som går att relatera till uppsatsen syfte, men något avkristnande är inte aktuellt under 

uppsatsens tidsperiod.  

    Ovan visade exempel påvisar att det är problematiskt att definiera sekulariseringsbegreppet, 

då det finns flera olika perspektiv att utgå ifrån. I denna uppsats kommer termen sekularise-

ring ha två innebörder, då förändringskravet gällande relationen mellan kyrka och skola i bör-

jan av 1900-talet behandlade två olika områden. De första frågorna som diskuterades var vilka 

som skulle ha kontrollen över folkskolan, och det andra ifrågasättandet som uppkom handlade 

om kristendomsämnets innehåll och utformning. Sekulariseringsbegreppet i denna uppsats 

utgår således dels från folkskolans administrativa skiljande från kyrkan, samt dels förändring-

en av kristendomsundervisningen. 

   Förutom den ovanstående definieringen av sekulariseringsbegreppet, är det på sin plats med 

ytterligare ett klargörande, gällande den konfessionella kristendomsundervisningen. National-

                                                 
7 NE (1995), ”Sekularisering”. 
8 NE (1995), ”Sekularisering”. 
9 NE (1995), ”Sekularisering”. 

3 
 



encyklopedin definierar termen konfessionell som ”bekännelsetrogen”10. I denna uppsats ut-

går begreppet konfessionell från den svenska kyrkans trosföreställningar. Den konfessionella 

kristendomsundervisningen blir således den kristendomsundervisning som stödde sig på den 

svenska kyrkans trosföreställningar i början av förra seklet.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer ett kapitel med ett aktuellt forskningsläge presenteras, med syfte att 

påvisa de olika perspektiv som tidigare använts för att studera relationen mellan kyrka och 

folkskola. Här kommer också lärarkårens professionaliseringsprocess att bli central för folk-

skolans förändring. Även exempel på pågående forskning kommer att presenteras. 

    Därefter kommer en grundläggande bakgrund redovisas, för att läsaren ska få en inblick i 

den kontext som folkskolan växte fram i och de grupperingar som senare kom att ställa andra 

krav skolverksamheten. Relationen mellan kyrka och skola blir här mycket central. I detta 

avsnitt ges även en kort presentation av folkskollärarnas organisering och dess tidningsorgan 

som är denna uppsats källmaterial. 

    Uppsatsens resultatkapitel utgår ifrån syftet och frågeställningarna, och i denna del kommer 

källmaterialet att redovisas. Tidningarnas innehåll och argumentation kommer att bearbetas 

var för sig, vilket i sin tur innebär att uppsatsens två frågeställningar kommer att besvaras 

gemensamt. 

    Avslutningsvis, en sammanfattande diskussion där resultatet analyseras. Här kommer även 

det slutliga resultatet på frågeställningarna att diskuteras separat.  

2. Tidigare forskning 

2.1 Institutionellt perspektiv 

Till den något äldre forskningen hör boken Folkskolans sekularisering 1895-1909, skriven av 

kyrkohistorikern Lennart Tegborg. Begreppet sekularisering definieras som folkskolans ad-

ministrativa avskiljande från den svenska statskyrkan.11 Författaren har således ett institutio-

nellt perspektiv på sin forskning, och på så vis får det politiska förloppet stor betydelse för 

hans undersökning. Tegborg påvisar att sekulariseringsprocessen kom att ske i tre olika perio-

der, där den första tiden mellan åren 1895 och 1903 endast innebar tendenser av olika gruppe-

ringars krav om förändring. Kyrkan var överhuvud över folkskolan både på riksplanet och på 

                                                 
10 NE (1995), ”konfessionell”. 
11 Tegborg (1969), s. 14. 
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lokal nivå. Domkapitlet fungerade som folkskolemyndighet i ett stift, och den lokala kyrko-

stämman tillsatte skolstyrelsen och skolrådet. Kyrkoherden, som den kyrkligt ansvarige i 

socknen, var enligt lag självskriven som ordförande i skolrådet. Det som till en början kom att 

vara ett administrativt och ekonomiskt storstadsproblem, kom i slutet av tidsperioden att bli 

en riksangelägenhet där olika grupper hade sina egna idéer om vilket inflytande kyrkan borde 

ha över folkskolan.12 I ifrågasättandet av statskyrkans relation till folkskolan väcktes även en 

diskussion om kristendomsundervisningen, där de frikyrkliga och historisk-kritiska grupperna 

ville avveckla katekesen, medan folkskolelärarna hävdade att ämnet borde pedagogiseras och 

anpassas efter eleverna.13

    Den andra tidsperioden infaller från år 1904 till och med första halvan av 1907. Tegborg 

menar att politiken var mer radikal under denna period. Fridtjuv Berg blev ecklesiastikminis-

ter år 190514, och för första gången i svensk historia blir en folkskollärare politiskt överhuvud 

över kyrka och skola. Från kyrkans sida fanns fortfarande kravet om att skolan skulle stå un-

der kyrklig myndighet, men samtidigt ökade kraven från främst de liberala folkskollärarna 

som ville ha mer administrativt inflytande.15  

    Under perioden från andra halvan år 1907 till slutet av år 1909 motionerades det flitigt i 

riksdagen om folkskoleangelägenheter, och vid riksdagen år 1909 godkändes en proposition 

gällande att stadsfullmäktige skulle ta över det lokala ansvaret för folkskolan i de större stä-

derna. Tegborg hävdar att det ger den slutliga riktlinjen på att det svenska skolväsendet hade 

tagit det första stora steget mot folkskolans administrativa lösgörande från kyrkan, och såldes 

var på väg mot en fackmannaledd och statlig skola.16  

2.2 Ämnesmässigt perspektiv 

Statsvetaren Karl-Göran Algotssons avhandling Från katekestvång till religionsfrihet behand-

lar debatten om religionsundervisningen i skolan under 1900-talet. Även denna forskning till-

hör den något äldre, men till skillnad från Tegborgs forskning med fokus på folkskolans ad-

ministrativa skiljande från kyrkan, har Algotsson valt att studera sambandet mellan skola och 

religionen utifrån debatten om förändringar av kristendomsämnet.17  

    Under det årtionde som är aktuellt för denna uppsats, framkommer det i Algotssons av-

handling, att flera olika intressegrupper hade åsikter om folkskolans kristendomsundervisning. 
                                                 
12 Tegborg (1969), s. 215. 
13 Tegborg (1969), s. 209-214. 
14 Berg var ecklesiastikminister från november år 1905 till maj år 1906. 
15 Tegborg (1969), s. 306-307. 
16 Tegborg (1969), s. 14. 
17 Algotsson (1975), s. 25. 
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Majoriteten av folkskollärarna, genom sitt organ SAF och med Fridtjuv Berg i spetsen, hade 

redan under de sista decennierna på 1800-talet kritiserat katekesläsningen. Successivt utveck-

lades därefter argument för en mer pedagogisk kristendomsundervisning, med krav om att 

bibelns texter borde vara det centrala och inte katekesen. Algotsson kallar denna form för 

evangelisk kristendomsundervisning, och påpekar även att de mer frikyrkliga grupperna kom 

att sträva efter en sådan undervisningsform. Dock betonade Fridtjuv Berg och folkskollärarkå-

ren att kristendomsundervisningen borde handla om barnens religionsfrihet, medan de frikyrk-

liga argumenterade för föräldrarnas rätt att inte behöva skicka sina barn till en konfessionell 

kristendomsundervisning.18  

    Det saknades enighet bland folkskollärarna gällande synen på religionsundervisningen, 

vilket hade resulterat i att den mer kristliga föreningen Svenska folkskolans vänner hade bil-

dats år 1883.19 Algotsson kommer fram till att även SFV kom att kräva en förändring av äm-

net i början på 1900-talet, men att det var en ny lärobok i katekes som önskades och inte nå-

gon annat. Till skillnad från SAF kom SFV att stödja katekesen som en del av folkskolans 

kristendomsundervisning.20  

    En annan gruppering som kom att kritisera kristendomsundervisningen i ett tidigt skede var 

den framväxande socialdemokratiska rörelsen. Kravet man framställde var att den konfessio-

nella kristendomsundervisningen måste avvecklas, och många hävdade också att skolan inte 

borde ha någon religionsundervisning alls.21

2.3 Professionaliseringsperspektiv 

Historikern Christina Florin har skrivit avhandlingen Kampen om katedern som behandlar 

folkskollärarkårens feminiserings- och professionaliseringsprocess från år 1860 fram till år 

1906. Florin hävdar att läraryrket upplevde tre olika förändringsprocesser. Den första känne-

tecknades av feminiseringen, då många kvinnor valde att bli lärarinnor. Nästa fas förklaras 

som professionaliseringsprocessen, eftersom lärarkåren började organiserade sig. Slutligen, 

inträffade den statliga byråkratiseringsprocessen och skolväsendet kom att regleras av sta-

ten.22  

    För denna uppsats är Florins avsnitt om professionaliseringsprocessen det mest intressanta. 

Författarinnan skriver att ”folkskollärarkåren i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet 

                                                 
18 Algotsson (1975), s. 38-40. 
19 Algotsson (1975), s. 33. 
20 Algotsson (1975), s. 51. 
21 Algotsson (1975), s. 35. 
22 Florin (1987), s. 15. 
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uppvisade drag, som visar att de började närma sig de professionellas skara”23. I ett tidigt ske-

de av tidsperioden började folkskollärare allt mer gå samman i föreningar, och tillsammans 

försökte man förbättra lärarkårens situation.24 Stockholms folkskollärare tog initiativet till att 

starta Sveriges allmänna folkskollärarförening, och tillsammans utarbetade lärarna ett pro-

gram med bland annat målet att stärka lärarkårens ställning. I detta kom även den egna tid-

ningsverksamheten att blir ett viktigt och centralt organ mellan folkskollärare runt om i lan-

det. Precis som Algotsson, påpekar Florin att det var SAF:s bristande religiösa hållning som 

gjorde att de mer kristna folkskollärarna valde att bilda sin egen förening, Svenska folksko-

lans vänner. Dock var det SAF som kring sekelskiftet 1900 kom att vara det största lärarkårs-

organet och då också med politisk makt.25  

    Kyrkohistorikern Jakob Evertsson har nyligen påbörjat forskningsprojektet ”Folkskollärar-

na: ett prästerskap för en ny tid?” med fokus på folkskolinspektion och modernisering i Nor-

den under åren 1860 - 1920. I forskningsplanen framgår forskningens syfte om att undersöka 

vilken roll folkskolinspektörerna och folkskollärarna haft för moderniseringen av folkskolan. 

Evertsson framhåller ett intressant perspektiv, och hans forskning visar att det fortfarande 

finns områden gällande den svenska skolan som är outforskade.26  

    Utvecklingen från kyrklig till medborgerlig skola är en process som kan ses ur olika aspek-

ter, och den enda slutsats som går att framhålla är att det är flera delar som varit av betydelse 

för folkskolans förändrig. Dock visar samtliga ovanstående perspektiv att folkskollärarkåren 

varit en av de ledande grupperna i förändringsprocessen. 

3. Bakgrund 

3.1 Relationen mellan kyrka och skola 

Införandet av folkskolestadgan år 1842 nämns ofta som en milstolpe i svensk undervisnings-

historia. Kanske är det ett något missvisande påstående, då det kom att dröja långt efter det 

innan majoriteten av svenska barn kom att undervisas i en skolbyggnad med en utbildad lära-

re.27 På många platser i Sverige fanns det dessutom redan innan införandet av folkskolestad-

gan år 1842 ett folkskoleväsen, och oftast var det kyrkan som stått för undervisningen. Hus-

förhören hade i flera sekel varit prästens möjlighet att kontrollera folkets kristendomskunskap. 

                                                 
23 Florin (1987), s. 72. 
24 Florin (1987), s. 80. 
25 Florin (1987), s. 85. 
26 Evertsson (2007), s. 1. 
27 Richardson (1977), s. 58. 
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Sambandet mellan kyrka och undervisning kom således att förstärkas ytterligare med den nya 

folkskolestadgan, i och med att kyrkans institutioner kom att bli huvudansvarig för folksko-

lan. Därutöver ålades det som prästernas skyldighet att hålla uppsyn över undervisningen, och 

då extra noga över kristendomsundervisningen som påpekades som folkskolans viktigaste 

ämne. Trots allt var konfirmationen det som sågs som den slutliga examinationen för majori-

teten av eleverna.28

    År 1862 års kommunallagar skiljde den kyrkliga och borgerliga kommunen åt, och folksko-

lan kom att ligga under den kyrkliga kommunen. Införandet av folkskoleinspektionen kom till 

en början att bli kyrkans kontrollorgan, då de flesta inspektörerna hade prästbakgrund. Det 

ekonomiska ansvaret för folkskolan hade den lokala kyrkostämman, och det var också den 

som tillsatte folkskollärartjänsterna. Allt detta gjorde att bandet mellan kyrka och skola stärk-

tes ytterligare. Genom att kyrkan hade huvudansvaret för folkskolan, innebar det i förläng-

ningen även att folkskolläraren var underordnad prästen.29  

    Utifrån att kyrkan ålades att hålla folkskolan under uppsyn och att kristendomsämnet skulle 

vara det mest centrala i det nya obligatoriska skolväsendet, faller det sig naturligt att folkskol-

lärarens uppgift var att ge barnen en kristen fostran. Vilken plats religionen skulle komma att 

ha i folkskolan hade det diskuterats om redan vid införandet av folkskolestadgan, men under 

de sista decennierna av 1800-talet kom kraven om en medborgerlig skola att växa, och i bör-

jan av 1900-talet hade folkskolan blivit en het politisk fråga.30

3.2 Samhälle i förändring 

Den allmänna folkundervisningen växte fram i ett svenskt samhälle under förvandling. Det 

feodala systemet var på väg att upplösas, som bland annat ett resultat av en massiv folkök-

ning. Växande fattigdom och brottslighet gjorde att det från samhällsbevarande krafter fanns 

ett intresse av att skapa en institutionell fostransundervisning. I detta tidiga skede växte folk-

skolan fram, som ett försök att skapa social ordning bland den växande befolkningen. Paral-

lellt existerade sedan länge läroverken, dit de mer välbärgade familjerna skickade sina söner 

att studera. Folkskolan införande kom således inte att fungera som en klassöverskridande sko-

la.31

    Någon enighet i ståndsriksdagen existerade inte inför införandet av folkskolestadgan år 

1842, men de styrande var överens om att någon slags allmän folkundervisning var nödvän-

                                                 
28 Tegborg (1969), s. 17-18. 
29 Englund (1986), s. 78. 
30 Tegborg (1969), s. 21. 
31 Englund (1986), s. 75-76. 
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dig. Kravet om en institutionaliserad undervisning kom främst från liberaler och bönder. De 

liberala krafterna, som kom att växa sig starkare allt eftersom under 1800-talet och några de-

cennier in på 1900-talet, hade huvudkrav som grundade sig på genomförandet av en botten-

skola för alla samhällsskikt och med en medborgerlig bildning. Senare intog denna gruppering 

även en aktiv kritisk ställning till den konfessionella kyrkans starka inflytande över folksko-

lan. Bönderna, i sin tur, krävde en förbättrad utbildning för bondeklassen och landsbygdens 

invånare. De konservativa grupperna, bestående av främst adel och präster, önskade sig istäl-

let en folkskola för de lägre samhällsskikten och med en konfessionell kristen uppfostran som 

det viktigaste bildningsuppdraget.32 Från och med 1880-talet organiserade sig även arbetar-

klassen, och år 1889 bildades det socialdemokratiska arbetarpartiet som på 1900-talets första 

decennium också kom att engagera sig i folkskolans öde.33 Det var dessa tre grupperingarna 

bestående av liberaler, konservativa och socialister som i olika konstellationer blev betydelse-

fulla för den svenska politiska sektorn under bland annat den tidsperiod som är aktuell för 

denna uppsats. 

    Vid sekelskiftet 1900 stod det svenska samhället återigen inför en tid av förändringar, som 

en följd av 1800-talets snabba utveckling. Jordbruket kom att sysselsätta allt färre, och indu-

strin allt fler. En stor del av landsbygdens befolkningsökning kom att sysselsättas inom den 

industriella sektorn.34 Successivt kom den växande industrin att behöva arbetskraft med en 

viss kompetens, och i denna diskussion blev folkskolans innehåll och funktion central.35  

    Under den andra hälften av 1800-talet hade även folkrörelserna sitt genombrott, och väck-

elserörelsen kom att resultera i olika frikyrkliga sammansättningar. Detta kom i sin tur leda 

till ifrågasättande av den konfessionella kristendomsundervisningen inom flera olika grupp-

sammansättningar, som istället hade andra parallella kristliga krav på folkskolans religionsun-

dervisning.36  

3.3 Lärarföreningarna och deras tidningsverksamhet 

Lärarföreningar, hade som tidigare nämnts, blivit allt vanliga under andra halvan av 1800-

talet, och i augusti år 1880 samlades ombud från nästan 100 lokalföreningar för att gemen-

samt skriva stadgarna för den nybildade riksorganisationen Sveriges allmänna folkskollärarfö-

rening. Grundtanken var att tillsammans arbeta för att stärka folkskolans och folkskollärarnas 

                                                 
32 Englund (1986), s. 76. 
33 Englund (1986), s. 87. 
34 Englund (1986), s. 150. 
35 Englund (1986), s. 155. 
36 Richardson (1977), s. 54. 
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sociala ställning. Lärarkåren hoppades också på att kunna förbättra sin ekonomiska och peda-

gogiska situation. Några särskilda politiska och religiösa ställningstagande skulle föreningen 

inte ha, utan föreningen poängterade att det var för folkskolans och lärarkårens bästa som or-

ganisationen skulle utgå ifrån.37  

    Behovet av ett eget tidningsorgan resulterade i att första numret av Svensk läraretidning 

utkom drygt ett år senare, i december 1881. Redan från start bestod redaktionen av sex med-

lemmar, varav fyra även var verksamma som styrelsemedlemmar i den nya riksorganisatio-

nens centralstyrelse. Tidningens upplaga ökade kontinuerligt, och kring sekelskiftet 1900 

trycktes nästa 3300 exemplar av varje upplaga.38   

    I en del lärarkretsar hade det redan vid bildandet av SAF funnits tankar om att starta en mer 

kristen folkskollärarförening, en förening där medlemmarnas huvuduppdrag var att arbeta för 

att den konfessionella kristendomen skulle fortsätta att ha den mest centrala platsen i folksko-

lan. SAF hade ganska omgående efter sitt bildande blivit det ledande språkröret för lärarkåren, 

och flera centrala personer inom föreningen hade börjat ifrågasätta kristendomens plats i folk-

skolan. Detta hade väckt oro hos en del personer inom lärarkåren, och det resulterade i att 

föreningen Svenska folkskolans vänner kom att bildas under hösten år 1883. I samband med 

det årliga folkskollärarmötet i Uppsala år 1883 samlades cirka 150 folkskollärare och lärarin-

nor för att gemensamt starta en förening med uttalad konfessionell kristen grund. Tanken var 

att tillsammans arbeta för att den svenska kyrkans kristendomstro skulle genomsyra all under-

visning och uppfostran i folkskolan, men också i samhället och i hemmen runt om i det svens-

ka riket.39  

    SFV kom att publicera sitt första nummer av den gemensamma tidningen Folkskolans vän i 

december år 1884, ett eget tidningsorgan skulle fungera som en länk mellan medlemmarna, 

och med syftet att kämpa mot de strömningar som ville skilja mellan kyrka och folkskola. 

Från och med år 1888 kom folkskollärare Karl Åkesson att vara redaktör, och tidningens re-

daktion flyttades då från huvudstaden till Göteborg.40

                                                 
37 Sörensen (1942), s. 336. 
38 Sörensen (1942), s. 328-329. 
39 Sörensen (1942), s. 340-341. 
40 Sörensen (1942), s. 332. 
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4. Folkskolans sekularisering? 
Som det i uppsatsen tidigare har påpekats hade de två folkskollärarföreningarna olika huvud-

syften, vilket får betydelse för de egna tidningsorganens innehåll och framtoning, vid en när-

mare undersökning av källmaterialet. Båda tidningarna fungerar som en kommunikationska-

nal mellan föreningarnas medlemmar, och på så vis hamnar lärarkårens intressen i blick-

fånget. Majoriteten av artiklar och texter behandlar andra områden än det som är i fokus i 

denna uppsats, som till exempel lönereglering, stavningsreformen och skolmaterial. Svensk 

läraretidning har som regel en inledande artikel om någon folkskollärare som fyllt år eller 

avlidit, medan Folkskolans vän oftast valt att introducera varje tidningsnummer med en artikel 

om någon nybyggd folkskola inom landets gränser.  

    Det är i en sådan ovan beskriven tidningskontext som även relationen mellan folkskola och 

kyrka, och även mellan folkskollärare och präst, blir synlig. Samt också vad som anses vara 

folkskolans huvudsakliga uppgift. 

4.1 Svensk läraretidning årgång 1903 

Svensk läraretidnings utgivna tidningsnummer från år 1903 behandlar relationen mellan folk-

skola och kyrka utifrån två olika aspekter. Dels artiklar som handlar om det administrativa 

sambandet, och dels artiklar som kommenterar kristendomsämnets innehåll. I flera tidnings-

nummer redovisar redaktionen beslut som har fattats inom dessa områden, utan att egentligen 

själva kommentera eller ta ställnings till dem. Dock förekommer även egna debattartiklar då 

redaktionen valt att kommentera eller själva argumentera för en viss ståndpunkt. 

4.1.1 Den administrativa kontrollen över folkskolan 

I de artiklar som behandlar det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka är det 

främst de olika instansernas sammansättning som kommenteras. Ett exempel, hämtat ur det 

första numret av Svensk läraretidning år 1903, gäller skolrådens ledarmöter. Tidningen redo-

visar om hur flera folkskollärare motarbetats av kyrkans egna män vid kyrkostämmorna, för 

att de inte ska bli omvalda eller nyvalda till skolrådsledarmöter. Bland annat meddelas att det 

på landsbygden skulle ha funnits ”några skolrådsordförande [som] sökt intala valmännen, att 

folkskollärare ej vore valbar till skolrådsledamot”41. I slutet av artikeln skriver artikelförfatta-

ren dock den sammanfattande kommentaren: 

                                                 
41 SvL (1903), s. 6, 8/1. 
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I öfrigt hafva – såsom af våra notiser om skolrådsvalen i såväl dagens som 
föregående nummer framgår – särledes många folkskollärare blifvit i skol-
råden å landsbygden invalda, hvilket måste betraktas som ett godt omen för 
skolans framtid42. 

Argumenteringen för att det är positivt med folkskollärare i skolråd och andra folkskoleinsti-

tutioner,43 är något som återkommer i fler notiser, och det som framför allt påpekas är att 

folkskolans ledning borde bestå av en sammansättning människor som ”alldeles speciellt in-

tresserar sig för folkundervisning”44.  

    Ett händelseförlopp som kontinuerligt uppdateras för tidningens läsare är den pågående 

reformeringen av Stockholms folkskoleväsen. När det står klart att den nya reformen godkänts 

av riksdagens båda kamrar, görs en grundlig redovisning av den nya lagen som skulle gälla i 

huvudstaden. Huvuddraget, att skolbyggnaderna skulle ligga under stadens ansvar och att 

stadsfullmäktige skulle sköta folkskolans budget, är något som beskrivs som mycket positivt. 

Som läsare får man ta del av redaktionens missnöje mot det gamla systemet: 

Det otillfredsställande sätt, hvarpå kyrkofullmäktigeinstitutionen verkat här i 
Stockholm, har i hög grad bidragit till att stämma opinionen för en ändring i 
den riktning, som nu blivit beslutat45. 

Samt även: 

Om de framtida följderna för Stockholms folkskolor af den nu beslutade re-
formen är det naturligtvis omöjligt att nu yttra sig. Så mycket vågar man 
dock säga, att det icke gärna kan i fråga om det ekonomiska tänkas blifva 
sämre än hittills […]46. 

Det finns således från Svensk läraretidnings redaktion en rådande otillfredsställdhet över hur 

det administrativa sambandet fungerar mellan folkskola och kyrka, och så även mellan folk-

skollärare och prästerskap. Samtidigt återfinns några notiser som bland annat påpekar att lä-

rarkåren och den kyrkliga administrativa myndigheten måste kunna enas och samarbeta för 

folkskolans skull.47 Ett exempel är en återgiven riksdagsdebatt där argument framfördes för 

och emot införandet av en biskop för Norrland som möjligen skulle kunna få ett organiserat 

folkskoleväsen i landets nordliga delar. Redaktionen för Svensk läraretidning kommenterar 

det hela med att det egentligen inte är införandet av ämbetet som är viktigt för det norra folk-

                                                 
42 SvL (1903), s. 7, 8/1. 
43 Se bland annat SvL (1903), s. 931-932, 2/12, s. 978-979, 16/12. 
44 SvL (1903), s. 688, 9/9. 
45 SvL (1903), s. 239, 8/4. 
46 SvL (1903), s. 239, 8/4. 
47 SvL (1903), s. 913-914, 25/11. 

12 
 



skoleväsendet, utan snarare personen. En biskop som ”behjärtar folkundervisningens oumbär-

lighet […]”48 önskades mer än gärna, medan en biskop som ”betraktar folkskolan med miss-

troende och gärna skulle se henne utveckla sig i ett något långsammare tempo […]”49 inte alls 

var efterlängtad. 

    Ovanstående citat och kommentarer i detta avsnitt, påvisar att det hos Svensk Läraretid-

nings redaktion fanns ganska klara tankar om att den svenska kyrkan inte såg till folkskolans 

intressen alla gånger, såsom den egna lärarkåren gjorde. Dock argumenterar redaktionen inte 

för ett absolut administrativt skiljande mellan folkskola och kyrka. Tidningskåren såg Stock-

holms folkskolereform som något positivt, och denna reform kom i sig att vara en början på 

sekulariseringsprocessen. Emellertid, var det inget som lärarkåren kunde veta vid den tid-

punkten i historien, utan det man istället strävade efter generellt var att folkskollärarna skulle 

få mer administrativt inflytande via till exempel ledamotsplatser i skolråden. 

4.1.2 Synen på folkskolans innehåll och utformning 

Kristendomsämnets innehåll och undervisning är ett område som återkommer regelbundet i 

årgång 1903 av Svensk läraretidning. Det finns en klar tanke i källmaterialet om att kristen-

domsämnet behöver förändras,50 och i samband med det omtalade Flädie-målet kommer även 

diskussionen om vilken plats kristendomsundervisningen borde ha i folkskolan. 

    I ett av januarinumren av Svensk läraretidning från den aktuella årgången, redovisar redak-

tionen de förändringar av kristendomsundervisningen som Läroverkskommittén ansett behö-

vas för de allmänna läroverken. I förlängningen anser man att det även kommer betyda för-

ändring av folkskolans kristendomsundervisning och påpekar: 

Att k. m:t icke skall lämna kommitténs hemställan om åtgärder för åstad-
kommande af en ny, på pedagogiska grunder byggd undervisningsbok i kris-
tendom utan afseende, torde få tagas för givet. Behofvet af att sådana åtgär-
der med snaraste vidtagas är verkligen trängande51. 

Det man skriver att lärarkåren strävar efter är ”[…] det nutida pedagogiska krafvet på en 

mindre dogmatisk samt mera historisk och etisk religionsundervisning”52. Behovet av en för-

ändring påpekas allt tydligare i tidningsorganet i samband med den Flädie-affär53, där skolrå-

                                                 
48 SvL (1903), s. 292, 29/4. 
49 SvL (1903), s. 292, 29/4. 
50 Se bland annat SvL (1903), s. 24-26, 14/1, s. 308, 6/5, s.554-555, 29/7. 
51 SvL (1903), s. 26, 14/1. 
52 SvL (1903), s. 619, 19/8. 
53 I flera senare nummer av SvL från samma årgång ges nya perspektiv och vinklar på händelsen, men det var 
den här formen av berättelsen som väckte debatten kring kristendomsundervisningens innehåll. 
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det i Flädie valt att omhänderta barnen till en frireligiös tegelslagare som vägrat skicka sina 

barn till den konfessionella kristendomsundervisningen i folkskolan.54 Från tidningens sida 

väljer man att kritisera skolrådets agerande, och menar att det snarare hade varit bättre med en 

överenskommelse att barnen inte behövt deltaga i vissa delar av kristendomsundervisningen. 

Det ställningstagande som i olika yttryck återkommer lyder: 

Ty att genom påtvungen katekesläsning söka bibringa barn en religiös upp-
fattning, hvilken fördömes såsom >>lögnaktig<< af föräldrar, som barnen 
betrakta med tillgifvenhet och aktning, det är och förblir orimligt55. 

I artiklarna rörande Flädie-målet kommenteras även andra aspekter, kring den egna synen på 
den konfessionella kristendomsundervisningen, av tidningsredaktionen; 

[…] ty hvad pedagogerna önska är ju, att kristendomsundervisningen blir 
förbättrad, icke att barn blifva därifrån befriade. […] [och] att katekesut-
vecklingen ej längre borde användas såsom lärobok i folkskolan56. 

Således förmedlades ett budskap om att kristendomsundervisningen behövdes förnyas. Ge-

nom att ta bort den mer konfessionella undervisningen, som katekesen består av, framhävs det 

i artiklarna att barnen inte behöver utebli från kristendomsundervisningen. Tanken om att bar-

nen ska få någon slags allmänbildning i kristendomskunskap är återkommande, och det som 

skulle sättas i centrum var ”[…] barnens mottaglighet och behof, icke föräldrarnas tycken och 

infall”57. Det var vad ”pedagogerna”, det vill säga folkskollärarkåren, ansågs sträva efter. 

    Sammanfattningsvis, det upprepade argumentet som framhävs gällande folkskolans kris-

tendomsundervisning är att den behöver förändras. Redaktionen påpekar att det behövs en ny 

läsebok som ersättning för lilla katekesen, och att den måste vara anpassas efter barnen. Äm-

net ses som föråldrat, och det blir ett återkommande tema i och med att tidningen publicerar 

flera artiklar som tar upp Flädie-målet, som blir ett tydligt exempel på den konfessionella kris-

tendomens brister. Någon diskussion om att helt ta bort kristendomsämnet, eller införa allmän 

religionsundervisning står det inget om i några artiklar alls från årgången 1903. Kristendoms-

undervisningen framställs på så sätt som en självklar del av folkskolan. 

4.2 Svensk läraretidning årgång 1909  

Årgång 1909 av Svensk läraretidning har precis som organets tidningar från 1903, artiklar 

som beror det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka, samt även gällande kris-

                                                 
54 SvL (1903), s. 220, 1/4. 
55 SvL (1903), s. 258, 16/4. 
56 SvL (1903), s. 347, 20/5. 
57 SvL (1903), s. 290, 29/4. 
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tendomsundervisningen. Därutöver finns ett flertal notiser som berör lärarkårens professiona-

lisering, vilket gör att även dessa får betydelse för relationen mellan folkskola och kyrka. 

4.2.1 Den administrativa kontrollen över folkskolan 

I det aktuella källmaterialet pågår samma diskussion om att lärarkåren måste få mer administ-

rativt inflytande, som i Svensk läraretidnings publicerade tidningar från år 1903. Dock har 

artiklarna antagit en skarpare framtoning gällande att lärarkåren borde ha mycket att säga till 

om i folkskolans beslutade organ.58 Tidningen påpekar folkskollärarna som målsmän för folk-

skolan, och redaktionen har en klar åsikt om lärarkårens kompetens: 

På alla områden gäller det, att fackmannainsikten ingalunda kan ersättas en-
dast av välment intresse, och inom alla kommittéer måste det positiva arbe-
tet utföras väsentligen av fackmän på vederbörande område med biträde be-
träffande olika synpunkter och enskildheter av tillkallade specialister, helt 
tillika under samverkan med förståndiga och omdömesgilla lekmän59. 

Även om det ovanstående refererade stycket behandlar sammansättningen av personer i semi-

nariekommittén, vars uppgift var utreda en eventuell förändring av lärarseminarierna, är det 

ett typiskt exempel på hur tidningsredaktionen skrev sina artiklar i årgången från år 1909. Att 

lärarkåren tycker sig ha motarbetats i detta arbete, att förbättra och utveckla folkskolan, påpe-

kas också: 

Med i fråga om en sak synas alla öppna eller förstuckna fiender till en för-
bättrad folkskola ha enat sig, och det är att söka hindra lärarkåren från att få 
något som helst medinflytande i folkskolans angelägenheter. De möjligheter 
som numera faktiskt stå lärarkåren till buds i fråga om att utöva ett dylikt 
medinflytande, ha tydligen rätt länge varit en nagel i ögat på en större eller 
mindre del av våra skolrådsordförande60. 

Ett annat administrativt ärende som återkommer i artiklarna handlar om överförandet av det 

ekonomiska ansvaret från kyrkofullmäktige till stadsfullmäktige. I ett av de tidiga numren 

från årgången påpekas att ”[…] tiden borde nu vara mogen för en åtminstone något så när än-

damålsenlig lösning av denna fråga”61. Med positiv attityd kommenterar redaktionen i ett 

senare nummer att ”i vilket fall som helst torde man dock nu kunna betrakta frågan om stads-

fullmäktiges övertagande av folkskoleärendena i rikets större städer som avgjord, och därmed 

                                                 
58 Se bland annat SvL (1909), s. 880, 20/10, s. 919, 3/11, s. 968, 17/11. 
59 SvL (1909), s. 81, 27/1. 
60 SvL (1909), s. 326, 15/4, textens kursivering. 
61 SvL (1909), s. 257, 24/3. 
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är ett tvisteämne bragt ur världen”62. Även detta citat förmedlar en tanke om att de administ-

rativa förhållandena mellan folkskola och kyrka också ligger i lärarkårens intresse.  

    Någon upplösning av allt samband mellan svenska kyrkan och folkskolan stödjer redaktio-

nen inte,63 men missnöjet med samarbetet mellan folkskola och kyrka kommer till klart ut-

tryck: 

Kyrka och skola äro båda i samhällets tjänst stående anstalter för främjandet 
av nationens uppfostran. Medel för detta syfte är å ena sidan prästerskapet, å 
andra sidan lärarkåren. Av gemensamma mål borde samkänsla, samförstånd 
och samarbete komma såsom givna följder, och de skulle även ha kommit 
långt allmännare, än hittills varit fallet, om ej den klyfta varit, som alltid 
öppnar sig, där det myndiga ordet ljuder, vare sig i barsk eller mjuk ton: jag 
är herren, du är tjänaren64. 

Tidningsredaktionen verkar inte tycka att kyrkan var villig att reformera eller förändra folk-

skolan, och att de på så sätt inte heller var villiga att lyssna på folkskollärarkåren.65

    För att sammanfatta argumenten gällande den administrativa situationen mellan folkskola 

och kyrka, utifrån Svensk läraretidning årgång 1909, handlar det till stor del om idén om att 

det behövs göras vissa förändringar. Den egna lärarkårens kompetens framställs som en till-

gång, och att de därför borde vara en del i beslutprocesser. Dessa argument bygger på kårens 

kunskaper, och kan ses som en del av folkskollärarnas professionaliseringsprocess.  

   Samtidigt framkommer det att redaktionen ser överflyttningen från kyrkofullmäktige till 

stadsfullmäktige som något positivt, även om det inte förekommer någon diskussion om att 

kyrkan ska överlämna allt administrativt ansvar över skolväsendet till statliga instanser. Vid 

några tillfällen påpekas det till och med i artiklarna att folkskola och kyrka faktiskt hade ett 

gemensamt uppdrag. Ett ömsesidigt uppdrag som redaktionen ansåg att lärarkåren uppfattat, 

men inte kyrkan. 

4.2.2 Synen på folkskolans innehåll och utformning 

Det ämnesmässiga sambandet mellan folkskola och kyrka hamnar inte på samma sätt i blick-

fånget i Svensk läraretidnings utgivna tidskrift från årgång 1909, som i den tidigare undersök-

ta årgången 1903.  

                                                 
62 SvL (1909), s. 394, 5/5. 
63 SvL (1909), s. 940, 10/11. 
64 SvL (1909), s. 919, 3/11. 
65 Se till exempel SvL (1909), s. 370, 28/4. 
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    Redaktionen står fast vid att det är folkskolans och barnens bästa som måste sättas i främsta 

rummet, även vid reformer av olika slag. En i riksdagen aktuell motion om att samhällsmed-

borgare ska kunna välja att lämna den svenska statskyrkan, och på så vis ha lagligt stöd för att 

inte behöva låta sina barn delta i kristendomsundervisningen, ställer sig redaktionen helt 

emot.66 Argumenterandet i tidningarna från årgång 1903 kommenterar barnens rättigheter till 

kristendomskunskap, och det påpekas även i årgången från 1909 att man måste tänka på ”bar-

nens rätt att erhålla den bildning, som kräves för att finna sig till rätta i tidens rörelser”67.  

    Det läggs mycket argumentering och uppmärksamhet till det samhälliga kravet om att skol-

väsendet ska bli mer praktiskt och medborgerlig, samt även den egna organisationen SAF:s 

arbete för införandet av högre avdelningar av folkskolan. Folkskolan skulle på så sätt förbere-

da eleverna bättre inför livet utanför skolan.68 Genom att framhäva den debatten, istället för 

att fortsätta uppmärksamma kristendomsämnet, visar i sig hur tidningsredaktionen har ett nytt 

perspektiv på folkskolan. Historiskt hade kristendomsinlärningen varit folkskolans huvudupp-

drag, men i källmaterial av Svensk läraretidning årgång 1909 finns det aspekter om att folk-

skolan även har andra undervisningsärenden. Ett exempel: 

Det är eliten av nationens ungdom, som på nationens samfällda bekostnad 
borde få del av den högre skolbildningen. Men eliten av nationens ungdom 
är icke detsamma som de bemedlade samhällsklassernas ungdom, vilket den 
hittillsvarande skolorganisationen utan vidare förutsatt såsom givet69. 

Ovanstående citat påvisar en annan syn på både folkskola, folkskollärarkåren och eleverna. 

Dock påpekas även folkskolans kristendomsuppdrag, och den kritik som tydligen existerade. 

”Särskilt då det varit fråga om den s.k. avkristningen har folkskolan åtnjutit den tvivelaktiga 

hedern att vara den enda undervisningsanstalt, som blivit nämnd att bära ansvaret”70. Ett an-

nat exempel från redaktionens sida, att man inte ansåg att folkskolan var delaktig i detta, är: 

Mot dess lättsinniga beskyllningar drista vi oss sätta såsom vårt bestämda 
påstående, att det finnes ingen institution i vårt land, som gjort mer för att 
inviga ungdomen gudsfruktan samt lydnad för lagar och överhet än just 
folkskolan – ingen som mindre än folkskolan förtjänar förebråelsen att me-
delbart eller omedelbart hava bidragit till avkristning, samhällsförakt, foster-
landslöshet och brottslighet71. 

                                                 
66 SvL (1909), s. 102, 3/2. 
67 SvL (1909), s. 102, 3/2. 
68 SvL (1909), s. 812-816, 29/9. 
69 SvL (1909), s. 990, 24/11. 
70 SvL (1909), s. 645, 21/7. 
71 SvL (1909), s. 662, 28/7, textens kursivering. 
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     Synen på relationen mellan folkskola och kyrka, som framgår av Svensk läraretidnings 

årgång 1909, bygger på att kristendomsämnet har en central plats i folkskolan. Dock har även 

andra ämnesmässiga argumenteringar resulterat i ett ifrågasättande av folkskolans huvudupp-

drag utifrån, vilket redaktionen väljer att tillbakavisa. Det tydligaste uttalade exemplet finns 

att hämta i det sista numret av årgång 1909: 

[…] att Svensk Läraretidning <<verkar för att få bort kristendomsundervis-
ningen ur våra skolor samt skilja stat och kyrka åt>>. De, som läsa svensk 
Läraretidning, veta mycket väl, att detta påstående innehåller jämt upp raka 
motsatsen till sanningen72. 

Tidningen argumenterar för att folkskolan barnen hade rätt till denna undervisning, precis som 

de skulle ha rätt till både annan och även högre utbildning. 

4.3 Folkskolans vän årgång 1903 

Folkskolans vän har, precis som Svensk läraretidning, två olika aspekter på relationen mellan 

folkskola och kyrka. Dock har man inte samma mängd artiklar som behandlar det administra-

tiva sambandet, medan antal artiklar som berör den omtalade kristendomsundervisningen är 

påtagligt många fler.  

4.3.1 Den administrativa kontrollen över folkskolan 

I årgången 1903 av Folkskolans vän argumenterar redaktionen, i de fåtal artiklarna som tar 

upp situationen i skolråden,73 att det är något positivt med en folkskollärarrepresentant som 

ledamot i lokalstyrelsen.74 Det argument som genomgripande framhävs är att ”det är på tiden 

och icke en dag för snart, att Sverige erhåller en lag som tillförsäkrar lärarkåren representation 

i skolans lokalstyrelse”75. Varför tidningsredaktionen ville ha en lagändring förklaras med att: 

Krafvet, att folkskolans lärarepersonal skulle blifva representerad i folksko-
lans lokalstyrelse, är af gammal datum, men ännu i det stora hela förbisedt. 
Väl ha åtskilliga församlingar invalt folkskollärare i respektive skolråd. Men 
ett allmänt stadgande, som tillförsäkrar folkskolans lärarepersonal represen-
tation i skolrådet, har icke ännu kommit till synes76. 

Genom att ge folkskollärarna en representativ plats i varje skolråd, försäkrades en plats för 

fackkunskapen. En kunskap som redaktionen menade att de andra ledamöterna saknade, då de 

                                                 
72 SvL (1909), s. 1110, 30/12. 
73 Se bland annat FV (1903), s. 705-708, 9/12, s. 722-724, 16/12. 
74 Lokalstyrelse och skolråd är synonymer. Folkskolans vän använde både ordet lokalstyrelse och skolråd, medan 
Svensk läraretidning alltid skrev skolråd i uppsatsens källmaterial.  
75 FV (1903), s. 762, 30/12. 
76 FV (1903), s. 599, 21/10. 
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inte var i kontakt med folkskolan på samma sätt som folkskollärarna.77 I samband med detta, 

uppmärksammas och påpekas det i artiklarna att det är viktigt att ”kyrkans män borde i väl-

förstådt eget intresse och till allmän båtnad rent af träda i spetsen, när det gäller att invälja 

folkskollärare i skolråden”78.  

    En annan aspekt som uppmärksammas gällande det administrativa sambandet, är framför 

allt den komplicerade relationen mellan å ena sidan folkskollärarkåren och å andra sidan skol-

styrelsen. Utifrån medvetenheten om detta skriver Folkskolans vän: 

Skolans myndigheter böra villigt lyssna till lärarepersonalens önskningar 
och, då de äro grundade på billighet och rättvisa, gå dem till mötes. Lärare-
personalen bör i sin ordning akta sig för öfverdrifna anspråk. Genom ömse-
sidigt tillmötesgående böra skadliga konflikter kunna undvikas79. 

Behovet av en samverkan mellan lärarkår och skolråd framhålls som någonting viktigt i tid-

ningsorganet. Det påpekas att slitningar aldrig borde bli så djupa att de behöver bli offentliga, 

då det kan utnyttjas till framför allt de socialdemokratiska gruppernas fördel.80

    För att summera, var Folkskolans vän i de utgivna tidningarna under år 1903, väldigt in-

tresserade av en lagändring så folkskollärarna blev garanterade en plats i skolrådet. Samtidigt 

kommenteras den negativa spänning som ofta förekom mellan lärarkår och skolråd, men att 

detta var något som inte fick komma iväg för folkskolans utveckling. Folkskolans vän fram-

häver vikten av en enad lärarkår och prästerskap, således en enad folkskola och kyrka, för att 

kunna stå emot de yttre krafter som blev ett alltmer påträngande hot mot skolväsendet. 

4.3.2 Synen på folkskolans innehåll och utformning 

Kristendomsundervisningen har en mycket central plats i artiklarna från årgång 1903 av Folk-

skolans vän. Det är flera olika intressanta aspekter som berörs i källmaterialet. Tidningen har 

valt att publicera en hel del artiklar med fokus på kristendomsämnet, och flera av dem är inte 

skrivna av tidningens medarbetare. Dock har redaktionen valt att kommentera vissa av dem, 

och låtit andra tala för sig själva. Detta har gjort att tidningens ställningstagande gällande kris-

tendomsundervisningen gått att urskilja. 

    Behovet av en förändring av kristendomsundervisningens innehåll påpekas i flera artiklar i 

Folkskolans vän årgång 1903, men det som framhävs skiljer sig något från de reformer som 

                                                 
77 FV (1903), s. 599-600, 21/10. 
78 FV (1903), s. 762, 30/12. 
79 FV (1903), s. 41, 21/1. 
80 FV (1903), s. 41, 21/1. 
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eftersträvas i Svensk läraretidning från samma årgång. I ett antal längre följetongsartiklar81 

resoneras alternativa lösningar gällande en förbättrad kristendomsundervisning med fortsatt 

konfessionell ståndpunkt. Under debattens gång väljer tidningsredaktionen att skriftligt påpe-

ka SFV:s, och således tidningens ställningstagande: 

Med här uttalade ord hafva vi för vår del uttalat våra tankar om sättet, hvar-
på det målet lämpligast kan vinnas, för hvars uppnående Svenska Folksko-
lans Vänner äfven velat verka, nämligen att icke få en ny katekes med nytt 
innehåll utan en till formen ny och på pedagogiska grunder utarbetad läro-
bok i katekes82. 

Ett borttagande av katekesen från kristendomsundervisningen var på så sätt inget som tid-

ningens medarbetare önskade, utan istället ”[…] att Luthers lilla katekes alltjämt bör utgöra 

underlag för [den äldre] ungdomens undervisning i kristendom”83. Några artiklar påpekar 

katekesens fördelar,84 vilket tyder på medvetenheten om reformkravet gällande en reducering 

av delar eller hela katekesen existerade.  

    Tanken om att kristendomsundervisningen var hotad i folkskolan är ett annan återkomman-

de inslag i Folkskolans vän.85 I detta framkommer även tydligt det yttre hot som redaktionen 

anser har drabbat samhället: 

Den socialdemokratiska rörelsen, som gripit stora skaror af arbetarne, de 
djupa leden, har bland dem utsått ett glödande hat mot kristendomen, hvilket 
alltjämt näres av samma rörelses tidningar. Detta hat kan naturligtvis icke 
undgå att äfven rikta sig mot skolans kristendomsundervisning. Denna mö-
tes i många hem med en motverksamhet, som går ut på att hos barnen ingju-
ta förakt för denna undervisning och ur barnahjärtat bortplocka alla de krist-
na sanningar, som där blifvit nerlagda86. 

Ifrågasättandet av kristendomen påvisas som en konsekvens av den socialdemokratiska rörel-

sen,87 och möjligen kan en motreaktion utläsas i årgång 1903 av Folkskolans vän. 

    Argumenten för att kristendomsämnets ska ha en central plats i folkskolan får således i det-

ta källmaterial flera aspekter. Bland annat påpekas vikten av att ”skaffa dugligt folk, lärare, 

som äro af kristendomen helt och fullt”88. I annan artikel skriver tidningsredaktionen att ”det 

finnes absolut ingen anledning att afkorta den tid, som hittills varit anslagen för kristendoms-

                                                 
81 Se bland annat FV (1903), s. 41, 21/1, 91-92, 18/2, s. 152-153, 18/3, s. 329-330, 10/6. 
82 FV (1903), s. 487, 20/8, textens kursivering. 
83 FV (1903), s. 576, 7/10. 
84 Se bland annat FV (1903), s. 322-323, 4/6, s. 442-444, 5/8, s. 471, 10/8. 
85 Se bland annat FV (1903), s. 122-123, 4/3,  
86 Se bland annat FV (1903), s. 19, 14/1. 
87 Se bland annat FV (1903), s. 318-319, 4/6, s. 676, 25/11. 
88 FV (1903), s. 6, 8/1, se även s. 535-536, 16/9.  
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undervisningen vid härvarande folkskolor”89. Samtidigt påvisar redaktionen att en kristen-

domsundervisning utan dogmer skulle vara omöjlig,90 och att det alldeles för sällan uppmärk-

sammades att det fanns flera andra ämnen i folkskola som var i mer behov av förändring än 

kristendomsämnet.91

    I årgång 1903 av Folkskolans vän framgår tidningsredaktionens ståndpunkter gällande kris-

tendomsundervisningen, där den enda förändringen man argumenterar för är en ny lärobok i 

katekes. Övriga artiklar gällande relationen mellan folkskola och kyrka, har den gemensamma 

faktorn att folkskolan även fortsättningsvis borde ha en djup och omfattande konfessionell 

kristendomsundervisning. Behovet relateras till den kristendomsfientliga fara som framför allt 

de socialistiska grupperingarna ansågs vara. 

4.4 Folkskolans vän årgång 1909 

Folkskolans väns utgivna tidningar från år 1909 kommenterar både det administrativa och 

innehållsmässiga sambandet mellan folkskola och kyrka. Dock blir det även tydligt att det hot 

mot kristendomen och kristendomsundervisningen som lärarkåren inom den egna föreningen, 

och som tidningsredaktionen påpekat i fler artiklar från år 1903, blivit allt påtagligare.  

4.4.1 Den administrativa kontrollen över folkskolan 

Det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka, relateras i tidningen till den rådan-

de diskussionen om vilken relation som skulle finnas mellan kyrka och stat.  

    I tidningsnummer 12, årgång 1909, väljer tidningens redaktör att i Folkskolans vän publice-

ra en motion gällande en utredning om en eventuell förändring av folkundervisningsväsendets 

ledning,92 och i nästkommande tidningsnummer har andra kammarens första tillfälliga ut-

skotts uttalande publicerats. Ett uttalande, som går i linje med den tidigare publicerade motio-

nen, där man önskar en utredning om ett administrativt skiljande mellan skolväsendet och 

kyrkan.93 Tidningen har inte kommenterat eller tagit några direkta ståndpunkter till något av 

de publicerade politiska ställningstagandena, vilket gör det svårt att dra någon slutsats om 

Folkskolans väns inställning till situationen till en början. 

    Dock förekommer en kort notis i nummer 20 av årgång 1909, där någon av tidningens 

medarbetare skriver att ”avkristningstanken vinner märkbar anslutning inom riksdagen”94. I 

                                                 
89 FV (1903), s. 183, 1/4, se även s. 197, 8/4. 
90 FV (1903), s. 270, 13/5. 
91 FV (1903), s. 430, 29/7.  
92 FV (1909), s. 216-219, 24/3. 
93 FV (1909), s. 360-362, 12/5.  
94 FV (1909), s. 372, 19/5. 
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samma artikel kommenteras även andra kammarens bifall till motionen som önskar en utred-

ning gällande folkskolans ledning. Redaktionen skriver att ”ärendet går nu över till första 

kammaren. Återstår att se, om dess beslut kommer att bli lika obetingad anslutning till strä-

vandet att skilja skolan från allt kyrkligt inflytande”95. Först i samband med en artikel som 

publicerats för att hylla tidningens 25 års jubileum framkommer: 

I avseende på folkskolans ställning dels till andra bildningsanstalter, dels till 
stat och kyrka fasthåller Folkskolans Vän med värma och övertygelse det 
hos oss historiskt givna, och detta gent emot de ansträngningar, som åsyfta 
dels att fråntaga folkskolan hennes självständiga ställning och dana henne 
till förskola för de allmänna läroverken, dels att lösrycka henne från kyrkan 
och göra henne till ren statsanstalt96. 

Ett annat exempel på en viss oro för samhällsutvecklingen publicerades även i en annan arti-

kel. Redaktionen redovisade huvudlinjerna i en riksdagsmotion, som hade till syfte att ge alla 

svenskar som fyllt 21 år rätt att utträda ur den statliga kyrkan utan att anmäla något annat tros-

samfund.97 Förslaget bifölls i båda kamrarna, och tidningsredaktionen kommenterar vilka 

negativa följder ett sådant beslut skulle kunde få: 

Givetvis kan och kommer det nu fattade beslutet att få vissa konsekvenser. 
Först och främst kan i och med detsamma första steget till statskyrkans upp-
lösande vara taget. Vidare torde det icke heller komma att bliva utan inver-
kan på kristendomsundervisningens ställning i landets skolor. Till bakgrund 
för det föreliggande beslutet ligger den kristendomsfientlighet och religions-
löshet, vilka allt mer gripa omkring sig, och som utgör den största faran för 
vårt folk98. 

    Sammanfattningsvis, det missnöje gällande det administrativa sambandet mellan folkskola 

och kyrka som smyger sig fram i ett något fåtal nummer av årgång 1909, handlar om att re-

daktionen inte vill se ett skiljande mellan de två institutionerna. Samt att det finns fientliga 

grupper mot kristendomen, och att det möjligen även var fara för kristendomsämnets plats i 

folkskolan.        

4.4.2 Synen på folkskolans innehåll och utformning 

Ovanstående avsnitt visar att Folkskolans vän anser att skola och kyrka ska fungera tillsam-

mans, och att det även får betydelse för synen på folkskolans kristendomsundervisning.  

                                                 
95 FV (1909), s. 372, 19/5. 
96 FV (1909), s. 862, 8/12. 
97 FV (1909), s. 142-144, 24/2. 
98 FV (1909), s. 144, 24/2. 
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Synen på kristendomsundervisningen i skiljer sig dock inte mycket från tidigare redovisade 

årgång, dock har åsikterna möjligen fördjupats. 

    Det finns således tankar hos redaktionen att kristendomsundervisningen är hotat, precis på 

samma sätt som i tidningens årgång från 1903. I en artikel påpekas ”frågan om kristendoms-

undervisningens ställning i våra skolor blir för varje dag allt mer aktuell”99, och redaktionen 

ger en grundlig redovisning om de olika sätt idéer som fanns i debatten om kristendomsäm-

nets eventuella innehåll.100  

    Den återkommande tanken från tidningen sida är att ”kristendomsundervisningen skall vara 

kristendomsundervisning, ej undervisning i förnekelse att eller kristendomsfientlighet”101. På 

grund av detta, ser redaktionen en problematik i det att socialismen även börjar växa bland 

folkskollärare, ”värst synes oss saken vara ur den synpunkten, att folkskolan ju är en kristen 

skola, men att socialismen är en antikristisk rörelse”102.  

    En annan artikel som behandlar den kristna fostran av barn och ungdom påvisar en annan 

problematik: 

Skolans och kyrkans lärare borde sluta förbund för att gemensamt vårda och 
leda ungdomen. Så mycket sorgligare därför, att det råder söndring mellan 
lärare och präster, och att en klyfta mellan skola och kyrka börjar uppstå. 
Kunde istället samförstånd åstadkommas, så vore mycket vunnet103. 

Behovet av att lärare ska verka för sambandet med kyrkan och vice versa är påtagligt i flera 

artiklar.104  

    För att sammanfatta, framgår det i årgång 1909 av Folkskolans vän att tidningsredaktionen 

fortfarande anser att kristendomsundervisningen ska ha en central plats i folkskolan. Argu-

menten framhäver att det är lärarkårens ansvar att verka för det kristna fostrandet, då den 

svenska befolkningens moral successivt försämrats på grund av socialismen. Folkskolans vän 

argumenterar således inte för ett skiljande mellan kyrka och folkskola, utan snarare att de be-

höver hålla samman. Ett viktigt ställningstagande i detta är att fortsätta ha en omfattande och 

den statligt kyrklig kristendomsundervisning. 

                                                 
99 FV (1909), s. 221, 24/3. 
100 FV (1909), s. 220-221, 24/3. 
101 FV (1909), s. 333, 5/5. 
102 FV (1909), s. 10, 7/1. 
103 FV (1909), s. 417, 2/6. 
104 Se bland annat FV (1909), s. 220-221, 24/3, s. 426-428, 9/6. 
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5. Sammanfattande diskussion 
Inför denna slutliga och sammanfattande diskussion, kan det vara på sin plats med en repeti-

tion att uppsatsen syfte är att undersöka den mediala debatten i början av 1900-talet gällande 

sekulariseringen, i detta fall folkskolans skiljande från kyrkan, utifrån två folkskollärartid-

ningar. De aktuella frågeställningarna var: 

• Hur argumenterar Svensk läraretidning och Folkskolans vän gällande folkskolans skil-

jande från kyrkan?  

• Vad anses vara folkskolans huvudsakliga uppgift i tidningarna från år 1903 och år 

1909? 

   Utifrån ovanstående redovisade resultatdel, går det relativt enkelt att dra slutsatsen om att 

sambandet mellan folkskola och kyrka i början på 1900-talet var mycket omtvistad. Även 

relationen mellan lärarkår och prästerskap är problematiskt, visar det sig i källmaterialet. 

    I både Svensk läraretidnings och Folkskolans väns tidningar från årgång 1903 framkommer 

ett missnöje mot lärarkårens bristande inflytande i folkskolans lokala administrativa organ, 

skolrådet. Missbelåtenheten argumenterades dock inte på samma sätt i de två olika tidningar-

na. Båda tidningsredaktionerna kritiserar det prästerliga inflytandet i skolrådet, utifrån argu-

mentet att de inte är tillräckligt intresserade av att välja in folkskollärare i folkskolans lokala 

beslutsorgan. Svensk läraretidning påpekar att huvudstadens reform från skolråd till stads-

fullmäktige är ett resultat av skolrådens bristande kunskap om folkskolan, och överlag har 

denna tidning en aggressivare kritik mot det kyrkliga inflytandet. Folkskolans vän kritiserar 

det prästerskap som motarbetar lärarkårens engagemang till administrativt inflytande, och 

kräver en mildare lagändring om skolrådets sammansättning för att garantera folkskolläraren 

en plats. Till skillnad från Svensk läraretidning, nämner inte Folkskolans vän det omtalade 

Flädie-målet alls i samma utsträckning kring diskussionen gällande den administrativa kon-

trollen över folkskolan.  

    I källmaterialets senare årgång från 1909, har en märkbar förändrig mellan de två tidning-

arna uppstått. Svensk läraretidning påpekar den positiva utvecklingen, i och med beslutet att 

överlåta städernas folkskolor till stadsfullmäktige. Tidningens redaktion argumenterar indirekt 

att den reformvänliga kyrka som man hoppats på, snarare var en kyrka ovillig att förändras. 

Folkskolans vän har inte ens i närheten samma kritiska attityd till det kyrkliga inflytandet över 

folkskolan i tidningsårgången 1909, utan snarare fanns en oro över den växande samhällsröst 

som önskade ytterligare inskränkningar. Bland annat påpekas den farhåga att kristendomsfi-

entligheten även ska drabba folkskolan. 
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    Tidningarnas ställningstaganden skulle möjligen kunna relateras till Tegborgs forskning 

gällande folkskolans institutionella skiljande från kyrkan. Tegborg påpekar att kraven om 

sekularisering i denna mening, ökade allt eftersom under det första decenniet på 1900-talet. I 

avhandlingen nämns de liberala folkskollärarna som den gruppering som ville ha administra-

tivt inflytande, vilket stämmer överens med denna uppsats resultat. De liberala folkskollärarna 

i SAF har i sin tidning Svensk läraretidning en mer kritisk hållning till kyrkan, än den något 

mer konservativa Folkskolans vän som istället önskar ett fortsatt samband. Dock finns det 

från båda tidningarnas redaktioner en önskan om administrativt inflytande. 

    Vid en fokusering av tidningarnas ämnesmässiga syn på kristendomsundervisningen, öns-

kar Folkskolans vän behålla den konfessionella kristendomsundervisningen och så även den 

omstridda katekesen. I kontrast till detta argumenterar Svensk läraretidning för en neutral 

kristendomsundervisning, utan katekesen, som ett resultat på samhällets behov. Denna slutsats 

är densamma som Algotsson kommer fram till i sin forskning gällande synen på kristendoms-

undervisningen i början på förra seklet. Författaren påpekar även att de socialistiska gruppe-

ringarna önskade avveckla den konfessionella kristendomsundervisningen, och att vissa ar-

gumenterade för borttagandet helt av kristendomsämnet i folkskolan. Möjligen är det denna 

medvetenhet som fanns hos redaktionen på Folkskolans vän. Det skulle kunna förklara varför 

framför allt de socialistiska tänkarna såg som ett så stort hot mot kyrkan och kristendomsun-

dervisningen.  

    Svensk läraretidning är i källmaterialet väldigt tydlig att kristendomsämnet behöver förny-

as, medan Folkskolans vän endast önskar en ny lärobok i katekes i årgången 1903. I den sist-

nämnda tidningens senare årgång 1909, menar redaktionen att det fanns andra folkskoleäm-

nen som mera behövde reformeras. Varför tidningarna har sådan olik syn på kristendomens 

plats i folkskolan, faller sig möjligen naturligt med hänsyn till att de utgår från olika perspek-

tiv och har olika bakgrund. Svensk läraretidning har inte samma centrala aspekt på kristen-

domen och kristendomsundervisningen, som Folkskolans vän har i källmaterialet. Folkskolans 

vän är tidningsorganet för en mer konfessionell kristen folkskollärarsammanslutning, medan 

Svensk läraretidnings organisation möjligen är mer liberal och frikyrklig. 

    En aspekt som båda tidningarna indirekt berör är lärarkårens professionaliseringsprocess. 

Tidningarna har en gemensam tanke om att folkskollärarkåren är den gruppering som har 

mest kännedom om folkskolan, och att deras fackkunskap är en tillgång för folkskolan även 

vid till exempel diskussioner om administrativa beslut. Florins forskning kommenterar att 

folkskollärarna genomgick en professionaliseringsprocess, och ovanstående tankar, bör ses 

som ett exempel på hur lärarkåren hävdade sin ställning. Hon påpekar också att folkskollära-
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ren kom att få en central plats, som möjligen skulle kunna jämföras med prästens ställning. 

Om utgångspunkten är denna, är det inte svårt att förstå att prästerskapet och kyrkan kände sig 

hotade av folkskolläraren och lärarkåren. Utifrån detta perspektiv skulle möjligen Folkskolans 

vän haft en poäng i att betona sambandet mellan de två polerna. Kanske fanns det en tanke om 

att ett vänskapligt förhållningssätt skulle göra det lättare för prästerskapet att acceptera lärar-

kåren som ny yrkesgrupp. Tidningens vänliga inställning skulle kanske skulle kunna ses som 

ett genomtänkt professionaliseringsprojekt. 

    Resultatet visar att tidningarnas eventuella argumenteringar gällande folkskolans skiljande 

från kyrkan, egentligen är väldigt oskyldiga. Folkskolans vän argumenterar för ett fortsatt 

samarbete och en fortsatt relation mellan de två olika institutionerna, medan Svensk läraretid-

ning välkomnar en viss sekularisering för att anpassa folkskolan till samhällssituationen. I 

detta sammanhang bör det även uppmärksammas att tidningarna argumenterar utifrån olika 

perspektiv. Svensk läraretidning argumenterar utifrån kyrkans och kristendomsundervisning-

ens brister, medan Folkskolans vän argumenterar utifrån fördelarna med statskyrkan och den 

konfessionella kristendomsundervisningen. Båda tidningarna hävdar att de ser till folkskolans, 

lärarkårens och barnen bästa och här bör det också påpekas att de olika perspektiven således 

får betydelse för vad som anses vara av vikt. 

    Det är i argumenteringen gällande folkskolans skiljande från kyrkan, som tidningarnas 

ställningstaganden till vad som egentligen är folkskolans huvudsakliga uppgift blir överskåd-

lig. Resultatet visar att det Svensk läraretidning i årgång 1903 argumenterar för en kristen-

domsundervisning anpassas efter barnen, och som inte är problematisk i en samhällssituation 

där alla barn inte lever enligt den konfessionella kristendomsläran. Tidningarna från den sena-

re årgången 1909, påpekar ytterligare barnens rätt till en allmän bildning. I argument där tid-

ningsredaktionen hävdar att alla kunniga barn i folkskolan ska ha möjlighet till högre studier, 

och ha rätt till en praktisk och medborgerlig undervisning, blir det ganska tydligt vad redak-

tionen anser är folkskolans uppgift. Tanken om folkskolans huvudsakliga uppgift blir således 

att förmedla kunskaper till ett fortsatt liv utanför skolan. Skolans allmänna undervisningsupp-

drag gentemot eleverna blir det mest centrala i Svensk läraretidning.  

    Folkskolans vän har en annan argumentering, där det centrala i folkskolan huvudsakligen 

skulle vara kristendomsundervisningen. Tidningen har den återkommande tanken om att folk-

skollärarna skulle vara kristna, kristendomsundervisningen skulle vara konfessionell och rela-

tionen mellan kyrka och folkskola borde vara självklart harmonisk. Förutom den symbioslik-

nade idén om folkskolan och kyrkan, påpekas de faror som den kristendomsvänliga redaktio-

nen ansåg växa sig allt starkare i det svenska samhället. I tidningarna från årgång 1903 är det-
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ta mest antydningar, men som i årgången 1909 blir fler och tydligare. Framför allt är det den 

påvisade kristendomsfientliga socialistiska grupperingen, genom socialdemokratiska partiet, 

som framställs som den största faran för kristendomens förfall hos befolkningen. Det är med 

hänsyn till dessa olika argumenteringar, som det möjligen går att urskilja vad Folkskolans 

väns redaktion menar är folkskolans huvuduppgift. Utifrån de återkommande påpekandena 

om kristendomsundervisningens viktiga plats i folkskolan, och behovet av kristendomens ge-

nomsyrande av samhället, blir det folkskolans fostransuppdrag som blir det mest centrala. 

Folkskolan ska förmedla en konfessionell kristen fostran så samhället kan fortsätta fungera 

som en kristen stat, och utan risk för samhällets förfall. 

    Avslutningsvis, visar denna sammanfattade diskussion, att relationen mellan folkskola och 

kyrka till och med var problematisk för lärarkårens tidningsorgan. Inte ens folkskollärarnas 

egna tidningar kunde stå enade i striden om folkskolans sekularisering. 
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