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felihet, inskränker sig i stOl·t sett till
avgivande av yttrande, därest frågan
om förändringar i kursplanen underDe försök, som genom framställandet
ställes vederbörande domkapitels prövav min' interpellation i katekesfrågan
vid årets riksdag gjorts i syfte att vin- ning'. Och uppfattningen bland inspektörerna i fråga om h;ristendomsundervisna klarhet över den rätta tollmingen av
kungl. kungörelsen (nr 370) den 6 de- ningens läggning växlar i mycket hög
grad. Domkapitlen åter torde. i dylika
cember 1929, om ändrad lydelse av anvisning'a rna till kursplan för ämnet ärenden ha blott ett intresse, näI)lligen
att giva katekesundervisningen största
kristendomskunskap i kungörelsen angående undervisningsplan för rikets möjliga, utrymll?-e.
Inom varje , 'skoldistrikt av ovan
folkskolor den 3;J, . oktober 1919, ha endast i ringa omfattning lett till positivt nämnd typ finnes emellertid i regel ett
resultat. Genom c1euttalanden, som större eller mindre antal föräldrar, som
statsrådet och chefen för ecklesiastikde- på grund av sin religiösa åskådning icpartementet gjorde :nnder debatten i ke' vilja, att deras barns religiösa fostförsta kammaren beträffande de under- ran skall grundas på katekesens dogmaordnade skolmyndigheternas befogenhe~ tiska satser. Mot varje sådan far eller
att bestämma över vad som skall anses mor innebär ' ett beslut om katekesens
som »korta stycken och minnesorch ur återinförande såsom lärobok i barnLuthers lilla katekes, har snarare risken _ domsskolan i viss mån ett andligt förför en godtycklig tillämpning' av den tryck, som de säkerligen 'icke utan inisslJöje och protester skola finna sig uti.
okl~ra fö:r .fattningsbestämmelsen ökats
än , minskats.
:,' Inom andrå skoldistrikt åter är maHerr Almkvists , anförande under de- - joritet på förhand given mot varje förbatten synes mig fullständigt Idargö- ändring i de lokala bestämmelser om
rande beträffande de praktiska konse- kristendomsundervisningen, vilka' komkvenserna i berörda hänseende. När- mit till stånd på grund av 1919 års unmast såsom en ytterligare utveckling av dervisningsplan. Men även inom dessa
dessa synpunkter tillåter jag mig fram- skoldistrikt finnes oftast en minoritet;
hålla följande.
ehuru den hal' består av bl. a. represenEn av de olägenheter, kungörelsen tanter, som hysa ett stort och varmt inmedför, är ätt den giver anledning till tresse för vidgad katekesläsning- i ~olk
olika tolkningar , ute i de skilda skol- skol~m. Dessa komma utan tvivel att gö- _
distrikten om de givna bestämmelsernas i'a sin mening starli:t gällande, och även
om deras fÖrslag slutligt avvisas, kan
syfte och omfattning.
detta
dock icke ske utan att religiösa
De lokala skolmyndigheterna i landets olika delar betrakta nämligen, så- tvister uppstå, och icke heller utan att
som erfarenheteil hittills i rikt mått gi- elen ena parten kämier sig kränkt i sin
vit vid handen, frågan om katekesens , religiöi:;a uppfattning.
ställning såsom lärobok i folkskolan
Vidare må framhållas, att sådan olikfrån högst olika utgångspunkter.
het beträffande de lokala undervisInom ,s omliga skoldistrikt ,o mfattar ningsplanerna mycket väl kan bli rådet övervägande antalet skolrådsleda- dande, att t. ex. i stads- och industri:
möter katekesen såsom lärobok i barn- samhällen katekesen icke tilldelas andomsskolan med ett synnerligen livligt nan ställning, än den givits i 1919 års
' intresse, oc!J. det säger sig' självt, att undervisningsplan, medan däremot i
dessa icke skola försumma det tillfälle, närgränsande landsbygc1sdistrikt så gott
80m nu blivit givet, att framföra yrkan- som hela katekesen förelägges till ordaden om vittgående förändringar i kurs- grant inlärande.
planerna för kristendomsämnet i vederAv det anförda framgår, att den nya
börande skolor. De kOlluna därvid säker- kungörelsen, villmn avsikten med denligen att, särskilt efter ecklesiastikIui- samma än må hava varit, är i sällsport
msterns nyss äsyftade uttalanden , fästa hög grad ägnad att åstadkomma föravseende uteslutande vid den kungl. Vil'l'ing och giva anledning till tvister
kungörelsen, och dess oklarhet hal' icke och strider på ett ytterst ömtåligt ·omlmdanröjts genom vad S0111 hittills för~ råde. DEitta måste betecknas såsom så
kommit.
mycket mer beklagligt, som under de
Undervisningsstoffets omfattning be- 10 ål: som förflutit efter tillkomsten av
stämmes icke av lärarna - de ha endast 1919 års undervisningsplan, genom ett i
rätt att uttala sin mening - utan i för- regel klokt och förståndigt utfört uppsta hand av den lokala skolmyndighe- lysningsarbete, en klar insikt om meten, vilkens beslut lärarkåren, hur vitt ningen med och fördelarna hos den då
skiftande meningarna på ifrågavarande införda nyordningen i fråga om krisområde än kunna val;a inom densainma, tendomsundervisningen i folkskolan
blivit allmän i hela landet 'med undanär pliktig ställa sig till efterrättelse.
tag av någon enstaka bygd av säregen
F olkskolinspektörernas
befa~tning
med ärenden av ifrågavarande heskaf- andlig struktur. Ordning i undervisI förstlL kamml:r en vlicktes i fre'dags
'fi.iJj ande motion [tV hr RYden:

ningen och lugn i förhållande
myndigheter, hem och skola ha
resultatet av de 10 årens nyda
bete.

Ett av huvudsyftena med
undervisningsplan v~r, såsom j
stakammardebatten, framhöll,
lösa problemet att utan ki'änk
religionsfrihetens gr).lndsatser
kristendomsundervisningen i v~
domsskolor. Det synes mig up
.a tt detta i längden icke blir
om denna undervisning förlora
mänkristliga karaktär i anslut
J esu förkunnelse, främst bergsp
för att i ställe~ växlas in på do
spår. Det är faran för en 13åda
ling, som uppstått genom den
tagna ändringen. Det lugn och
spänning i gamla motsättning
'b arndomsskolans kristendoms
ning, som 1919 års undervisn
ovedersägligen medfört, hota
efterträdas av bitter strid. Kate
tikerna låta sig ingalunp.a n
vad de nu vunnit - därom lä
ras press så gott som daglige
insändare oqh upprop. ' På and
ha' långt gående yrkanden om
undervisningens omläggning,
eller borttagande framställts,
nom motioner vid ål'ets riksd
pekar hän mot en upprivande st
barn0.omsskolans kristendoms
ning - , en ' strid som direkt fr
eller fått sin näring av den u
kungörelsen.
'
För den, som i likhet med m
Se mi vM'klig ,olycka i att vå
barndomsskola av förälclrfj,rnas
ställning till vissa de olika kri
funden skiljande lärosatser, s
sönder i inbördes kämpande s
framstår det som en angeläg
den största betydelse, att en
veckling förekommes. Såvitt
bedöma, finnes det numera ing
utväg ur den tillskapade situa
att återgå till de föreskriftCl~,
ut gällt, och som skapat avspä
försonlighet kring en gamm
fråga.
I syfte att bereda riksc1age
, att medverka härtill tillåter
vördsamt föreslå,
- att riksdagen måtte i skri
Kungl. Maj: t hemställa, att a
arna till lmrsplånerna föl' äm
tendolllskun.skap i kungörelsen
de undervisningsplan föl' rik
skolor de'n 31 oktober 1919 m
stliUas till den lydelse, som de
utfär danclet av ovanberöl'cla l
(m 370) den 6 december 1929

