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T I L L KONUNGEN. 

Härmed öfverlemnas en inom E. K. M:ts Ecklesiastik-departement utarbetad 
berättelse om folkskolorna för år 1896. 

Stockholm den 9 Juli 1898. 
Underdånigst 

N I L S C L A Ë S O N . 





Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastik-departementet. 

Den berättelse om folkskolorna, som härmed öfverlämnas, 
är utarbetad efter samma grunder, som den föregående. 
Därför behöfver med afseende på planen för densamma 
endast följande nämnas. Något alldeles nytt ämne har 
denna gäng ej upptagits till behandling. Men utom de 
årligen återkommande har fortsatt behandling egnats nå
gra ämnen, hvilka under de senaste åren upptagits, 
livarvid äfven primäruppgifterna underkastats en när
mare granskning samt efter en vidlyftig brefvëxling en 
mängd felaktigheter rättats. Sålunda hafva i Kap. 5 
uppgifter lemnats om antalen barn, som under året under
visats i trädgårdsskötsel och trädplantering eller i handa
slöjder för gossar eller för flickor, hvarjemte i samma ka
pitel lemnats en bearbetning af uppgifterna om s. k. abnorma 
barn i skolåldern. 

Den inom departementet verkställda granskningen af 
primäruppgifterna för år 1896 har — förutom nedan om-
förmälda tryckta cirkulär — föranledt utfärdandet af skrif-
velser till 964 skoldistrikt. Men skrifvelsernas antal är 
ännu högre, emedan icke sällan flera skrifvelser måst ut
färdas till samma skoldistrikt. De hafva vid 865 skol
distrikt utgjort endast en, men vid 89 uppgått till två och 
vid 10 till tre, samt uppgå således tillsammans till 1,073. 
I motsats mot hvad som egde rum vid berättelsen för 1894, 
då de »flesta» skrifvelserna, och vid berättelsen för 1893, 
då de »aldra flesta» afsågo de ekonomiska uppgifterna å 
baksidan af formuläret Litt. B (skolrådets uppgifter), har 
för 1896 likasom år 1895 endast ett jemförelsevis mindre 

Under år 1896 funnos i riket, enligt Tab. 1, 15 högre 
folkskolor, af hvilka två, de i Hakarps och Brunnby för
samlingar belägna, voro nya för året. Vid dessa skolor 
voro anställda tillsammans 2 91ärare, hvaraf 17 undervisade 
i läseämnen och 12 endast i öfningsämnen. Lärjungarnes 

Folkskolorna 1896, 

antal skrifvelser blifvit utfårdadt af denna anledning, medan 
det vida öfvervägande antalet afsett dels andra delar af 
sagde formulär, dels formuläret Litt. A (uppgifterna för 
de särskilda skolorna). Redan häraf framgår att de om-
förmälda ekonomiska uppgifterna efter hand blifvit mera 
tillfredsställande. Endast från 3 skoldistrikt (mot 18 år 
1894 och 29 år 1893) hafva nya räkenskapssammandrag 
infordrats. Dock anger detta antal icke på långt när an
talet af de skoldistrikt, hvilkas räkenskapssammandrag 
blifvit rättade, ty äfven i nästan alla de fall, då de ut
färdade skrifvelserna haft afseende därpå, ehuru nya räken
skapssammandrag ej infordrats, hafva likväl sammandragen 
undergått en större eller mindre omarbetning med ledning 
af svaren på de framställda frågorna. Dessutom hafva 
för åtskilliga skoldistrikt, hvarest sådant varit möjligt, 
räkenskapssammandragen blifvit vid bearbetningen rättade 
utan utfärdande af någon skrifvelse, emedan det för tidens 
besparande eller af annan orsak ansetts nödvändigt att i 
möjligaste måtto begränsa skriftvexlingen. Förutom ofvan 
om förmälda skrifvelser hafva af anledning, som om namnes 
i Kap. 5 vid redogörelsen för de abnorma barnen, tryckta 
cirkulär med infordrande af felande uppgifter utfärdats 
till 90 skoldistrikt. — Enär största delen af denna skrift-
vexling, ehuru skrifvelserna alltid varit ställda till skol
rådens ordförande, gått genom folkskoleinspektörernas hän
der, skulle antalet skrifvelser vinna en ej obetydlig tillökning 
genom att medräkna de till dessa ställda skrifvelser, 153, 
hvilka likväl i flertalet fall varit temligen kortfattade. 

antal utgjorde 336, af hvilka 259 (181 gossar och 78 flickor) 
voro under samt 77 (56 gossar och 21 flickor) 15 år eller 
däröfver. Omkostnaderna uppgingo till 45,948 kronor 89 
öre och öfverstego det föregående årets med 14,972 kronor 
91 öre. Fördelas omkostnadsbeloppet på ofvannämnda antal 

1 

Kap. 1. Högre folkskolor. 

Tab. 1. 
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lärjungar, sä finner man att kostnaden för hvarje lärjunge 
uppgår till 136 kronor 75 öre mot 111 kronor 42 öre 
under det närmast föregående året. 

Af de inkomna primäruppgifterna angående de högre 
folkskolorna inhemtas för öfrigt följande. 

Lärokursens längd nppgifves vid 1 skola till ett år, 
vid 12 till två, vid 1 till två à tre samt vid 1 till tre år. 
Läseveekornas antal har varit 23 vid två skolor, 24 vid 
sex, 29 2/6 vid en, 30 vid tre, 32 vid två och 34 vid en. 
Läsedagarnes antal i veckan har varit 5 vid sex skolor 
och 6 vid nio skolor. Undervisningstimmarnas antal i 
veckan har varit 26 vid två skolor (hvaraf en med 24 och 
en med 29 2/6 veckor), 27 vid en (med 30 veckor), 29 vid 
en (med 24 veckor), 30 vid sju (hvaraf tre med 24 veckor, 
två med 30 veckor och två med 32 veckor), 32 vid en 
(med 23 veckor), 35 vid en (med 23 veckor), 36 vid en 
(med 34 veckor) samt 39 vid en (med 24 veckor). I ofvan-
stående antal timmar är äfven inräknadt timmarne för 
slöjdundervisning, vid en skola 10 och vid en 9 timmar 
för hvardera af två slöjdafdelningar, vid en skola 4 ½ 
timmar, vid en 4 timmar samt vid en 1 timme i veckan. 

Läseåret har vid 8 skolor omfattat en höst- och en 
vårtermin samt vid 7 en vår- och en hösttermin. Vid de 
8 förstnämnda skolorna omfattade läseåret följande tider: 
vid en 10 Sept.—22 Maj, vid en 16 Sept.—23 Juni, vid 
en 23 Sept.—31 Mars, vid en 1 Okt.—27 April, vid en 
1 Okt.—29 Maj, vid en 1 Nov.—1 Maj, vid en 4 Nov.— 
6 Maj samt vid en 5 Nov.—20 Maj. Vid de 7 öfriga sko
lorna omfattade läseåret följande tider: vid en 7 Jan.—22 

Ofvannämnda 9 tabeller äro affattade och ordnade i 
öfverensstämmelse med de motsvarande i berättelsen för 
år 1895. De äro således fördelade i 3 grupper, af hvilka 
den första, omfattande Tab. 2—4, afser skolor och lärare 
m. m., den andra, Tab. 5—7, lärjungar, samt deu tredje, 
Tab. 8—10, ekonomiska förhållanden. Å den första tabellen 
inom hvarje grupp, således å Tab. 2, 5 och 8, redogöres 
för länen, å den andra, Tab. 3, 6 och 9 för landsbyggden 
inom hvarje särskildt län samt för städerna, såsom ett helt 
betraktade, likaledes inom hvarje län, samt å den tredje, 
Tab. 4, 7 och 10, för de särskilda städerna. 

Med afseende på fördelningen mellan landsbyggd och 
städer äro här, likasom i föregående berättelser, vissa af-
vikelser från den allmänna befolkningsstatistiken att an
märka. Af rikets 93 städer, äro 2 mindre, nemligen Sigtuna 
och Skellefteå, med tillsammans 1,786 invånare, räknade 
till landsbyggden, emedan hvar och en af dem gemensamt 
med respektive landsförsamlingar bildade ett enda skol
distrikt. Däremot häfta en sockendel och 5 mindre lands
församlingar med tillsammans 3,640 invånare af dylikt 
skäl räknats på städerna Vaxholm, Mariefred, Vadstena, 

Dec, vid en 15 Jan.—17 Nov., vid en 30 Jan.—9 Dec, 
vid en 1 Febr.—30 Nov., vid en 1 Febr.—16 Dec, vid en 
7 Febr.—12 Dec samt vid en 4 Maj—12 December. 

Undervisningen har vid alla skolorna omfattat kristen-
domskunskap, modersmålet, historia (svensk och allmän), 
geografi, räkning och geometri. Vid 14 skolor har dessutom 
undervisats i naturkunnighetoch teckning(vid tre namnes sär-
skildt frihandsteckning), vid 13 i välskrifning, vid 5 i linearrit-
ning, vid 11 i sång, vid 7 i gymnastik, vid 5 i slöjd för gossar och 
vid 3 i slöjd för flickor. Bland undervisningsämnena upp-
räknas dessutom bokföring vid 8 skolor, tyska och engelska 
vid 2, tyska ensamt vid 2 och engelska vid 1, kommunal
kunskap vid 2, statskunskap vid 1 och lagfarenhet vid 1 
samt trädgårdsskötsel (några få timmar) vid 1 skola. 

Angående lärarne i läseämnen är med afseende på 
deras lärdomsmeriter, då afseende ej fästes vid aflagda 
undervi8ningsprof, följande att nämna: 1 hade aflagt prest
examen, filosofie kandidatexamen och folkskolelärareexamen, 
1 hade aflagt prestexamen och genomgått don praktiska 
öfningskursen vid ett folkskolelärareseminarium, 1 hade 
aflagt endast prestexamen, 2 hade aflagt teoretisk och 
praktisk teologisk examen samt folkskolelärareexamen, 2 
hade aflagt filosofie kandidatexamen och folkskolelärare
examen, 1 hade aflagt filosofie kandidatexamen, 2 hade 
aflagt mogenhetsexamen och folkskolelärareexamen, 3 hade 
aflagt folkskolelärareexamen och 2 endast mogenhetsexamen. 
Af de båda biträdande lärarne var den ene läroverksadjunkt, 
den andre hade aflagt afgångsexamen vid Ultuna landt-
bruksinstitut. 

Kap. 2. Allmänna folkskolorna: inledande anmärkningar. 
Tab. 2—10. 

Visby, Skara och Falköping. Om man till den för stä
derna å Tab. 3 angifna folkmängden 1,005,652 lägger det 
förstnämnda talet, således 1,786, och däremot frånräknar 
det andra talet, 3,640, så får man till resultat 1,003,798. 
Att detta tal fullkomligt öfverensstämmer med det för år 
1896 i allmänna befolkningsstatistiken angifna invånare
antalet i rikets samtliga städer beror dock därpå, att för 
utarbetandet af kol. 3 i Tab. 4 användts de af Statistiska 
Centralbyrån fastställda befolkningssiffrorna, hvarefter de 
på grund häraf erhållna summorna för de särskilda länens 
städer införts i Tab. 3. — Om nyss angifna korrektion, 
ehuru naturligtvis i motsatt led, tillämpas på den för lands-
byggden å Tab. 3 angifna folkmängden, får man till re
sultat 3,959,703, medan allmänna befolkningsstatistiken 
utvisar 3,958,770 eller 933 mindre. Skillnaden är natur
ligtvis densamma, äfven om jemförelsen utsträckes till hela 
rikets folkmängd. Det högre beloppet enligt denna be
rättelse har erhållits därigenom att för landsbyggdens skol
distrikt i allmänhet användts uppgifterna å de därifrån 
till Ecklesiastikdepartementet inkomna primärtabellerna. 

De skiljaktigheter, som man finner, om de å Tab. 2 
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och 3 befintliga uppgifterna om folkmängden i de särskilda 
länen och å deras landsbyggd jemföras med motsvarande 
uppgifter i den allmänna befolkningsstatistiken, bero dels 
på nyss angifna förhållande, dels på oregelbnndenheterna 
i rikets indelningar, i det att några församlingar eller 
skoldistrikt tillhöra mer än ett län. En sådan församlings 
folkmängd blir i den allmänna befolkningsstatistiken delad 

Af förestående tabell framgår vid jemförelse med år 1886, 
att hela antalet fasta skolor vuxit från 6,849 till 8,493 
samt att hela antalet flyttande skolor däremot aftagit från 
3,199 till 2,831. För öfrigt bör med afseende på de flyt-

på länen, men måste här hel och hållen föras till det län, 
hvärtill församlingen eller det skoldistrikt, hvari försam
lingen ingår, till den största delen hör. 

Slutligen må med afseende på sättet att beräkna sko
lornas antal i städerna, särskildt Stockholm, hänvisas till 
berättelsen för år 1882 (sid. 17). 

Kap. 3. Allmänna folkskolorna: deras arter, antal m. m. 

Tab. 2—4. 

tände folkskolorna märkas att utaf de »på flera än 3 sta
tioner» flyttande numera återstå blott eu folkskola i Verm-
lands län, hvilken skola dock är försedd med två lärare. 

Om man antager, att alla dessa skolträdgårdar ute
slutande tillhörde fasta folkskolor, hvilkas hela antal år 
1896 utgjorde 4,060, så följer däraf, att sagda år 47 % 
(mot 59 % år 1886) af de fasta folkskolorna voro försedda 
med särskild för undervisningen ordnad skolträdgård. Dock 
bör nämnas, att nyss gjorda antagande ej är fullt riktigt, 
i ty att skolträdgårdar finnas äfven vid åtskilliga af de 
flyttande folkskolorna. Minskningen i skolträdgårdarnes 
antal från år 1886 till 1896 är antagligen endast skenbar 
och beroende på noggrannare primäruppgifter och större 
stränghet vid deras bearbetande. 

Lönetillskott för den »fortsatta undervisningen» ut-
gingo för år 1896 af statsmedel till 610 skoldistrikt för 
1,033 s. k. »fortsättningsskolor»; motsvarande tal för år 
1886 voro 423 och 718. Bidrag till beredande af under
visning i slöjd utgingo för år 1896 af statsmedel till 1,069 
skoldistrikt för 2,733 skolor eller slöjdafdelningar; mot
svarande tal för 1886 voro 532 och 866. Äfven vid jem-
förelse mellan åren 1895 och 1896 finner man för slöjd
undervisningen en ej obetydlig tillökning i skolornas eller 
slöjdafdelningarnas antal. 

Slutligen må nämnas, att åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af 
detta kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i de 
tabeller, som visa förhållandet mellan landsbyggd och 
städer. 

Med afseende på uppgifterna i de till detta kapitel 
hörande tabellerna må anmärkas att de, när förhållandena 
förändrats under aret, afse årets slut. — Den statistiska 
textredogörelsen för hithörande ämnen — likasom för äm
nena i de följande kapitlen — är här, i väsentlig öfverens-
stämmelse med förut utgifna berättelser, inskränkt till tre 
hufvudsakliga sjnpunkter, nemligen för det första en jem-
förande öfversikt af rikssummorna för 1886 oeh 1896, för 
det andra en öfversigt för de särskilda länen af vissa för
hållanden för 1896 samt för det tredje en öfversigt af för
hållandet sistnämnda år mellan landsbyggd och städer. 

I förstnämnda hänseende utvisas förbållandet hufvud-
sakligen af följande två tabeller. 
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En öfversigt för de särskilda länen år 1896 lemnas af 
följande tabell, rörande hvilken följande anmärkningar må 
forutskickas. Tabellen afser egentligen länen i deras hel

het, således utan skillnad på landsbyggd och städer; men 
i kol. 8—15 har likväl en sådan skillnad införts för att 
lemna allt det material, som erfordras för att upprätta 

Anm. 1. 1 kvadrat-nymil ( = 1 kvadrat-myriameter = 100 kvadrat-kilometer) är lika med 0'87 5 eller 7/8 svensk kvadratmil. 
» 2. Då talen i kol. 6 och 7 för Stockholms stad äro af ingen betydelse och i jemförelse med länens skalle blifva rent af vilseledande, hafva de bär 

ntelemnats. 

dylika tabeller särskildt för landsbyggd och städer. I 
sjelfva verket kan man i en sådan tabell för länens lands
byggd utan nämnvärdt fel använda samma ytvidder (kol. 2), 
som för hela länen, och därpå grunda den beräkning, som 
motsvarar kol. 6; i en dylik tabell för länens städer hafva 
däremot kol. 2 och 6 ingen betydelse och kunna saklöst 

utelemnas. Talen i kol. 3—5 äro hemtade ur Tab. 2; 
motsvarande tal för landsbyggd och städer erhållas ur Tab. 3. 
Talen i kol. 8—15 ingå däremot icke i åtföljande tabell
bilagor samt äro ej hemtade ur de från skoldistrikten in
gångna primäruppgifterna, utan dessa kolumner äro ut
arbetade efter de från Statskontoret (för Stockholms stad) 
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och länsstyrelserna till Kungl. Maj:t insända redogörelserna 
angående ifrågavarande statsbidrag. Slutligen må med 
afseende på tabellens- källor nämnas, a t t ytvidderna äro 
för år 1896 hemtade ur Statistiska Centralbyråns »Sam
mandrag för åren 1886—1890» af Kungl. Maj:ts Befall-
ningshäfvandes Femårsberättelser (sid. 7); i ytvidderna äro 
inräknade fastland samt öar, holmar och skär, men ej in
sjöar och inskjutande hafsvikar. 

Med afseende på uppgifterna om Stockholms stad må 
nämnas, a t t kol. 6 här — likasom vid städerna i allmän
het — har r inga eller ingen betydelse, samt a t t det sista, 
i anseende till det för Stockholm egendomliga sättet a t t 
beräkna skolornas antal (jfr berättelsen för år 1882, sid. 
17), äfven gäller om kol. 7. — Om antalen skoldistrikt 
enligt kol. 4 i denna tabell jemföras med motsvarande ta l 
för år 1895, befinnas de hafva ökats med 2, hvilket beror 
därpå, at t Torshälla landsförsamling i Södermanlands län, 
som hittills bildat ett skoldistrikt gemensamt med Torshälla 
stad, numera blifvit eget skoldistrikt samt a t t på samma 
sätt Tidaholm, som från och med 1895 års början blifvit 
köping och egen kommun, men hittills tillsammans med 
Agnetorp bildat ett skoldistrikt, nu börjat utgöra ett eget 
skoldistrikt. — För de särskilda länen vexla talen i kol. 6 
från 0-3 4 i Norrbottens län till 20-07 i Malmöhus län. 
Naturligtvis bero olikheterna nästan helt och hållet på 
olikheterna i folkmängdstätheten; endast i ringa mån kunna 
de olika beräkningssätten af antalet skolor i städerna hafva 
medverkat. — Talen i kol. 7 vexla för de särskilda länen 
från 16.2 i Göteborgs och Bohus län (17'6 i Blekinge län) 
till 34-2 i Kopparbergs län; det höga talet i sistnämnda 
län beror, såsom man finner af Tab. 2, på därvarande stora 
antal särskilda småskolor. Om hela antalet skolor fördelas 
på antalet skoldistrikt, står Norrbottens län högst med 14-3 
och Gottlands län lägst med 1.8 skolor i medeltal inom 
hvarje skoldistrikt; motsvarande tal för hela riket är 4.7. 
— Med afseende på kol. 8—15 må erinras därom, a t t både 
»fortsatt undervisning» och slöjdundervisning visserligen 
kunna förekomma utan lönetillskott af statsmedel; men 
sådana fall äro få och af mindre betydelse. Dock bör den 
fullständiga frånvaron af dithörande tal i kol. 9 och 11 
för Stockholms stad ingalunda tagas som ett bevis, a t t 
undervisningen där drifves mindre långt, utan endast därpå, 
a t t den är med afseende på kurser och afdelningar där 
annorlunda ordnad. 

De olika ar terna af skolor äro ej framhållna i före
gående tabell, men skiljaktigheterna i detta hänseende 
länen emellan framgå med lät thet omedelbarligen af Tab. 
2. Hvad särskildt beträffar de folkskolor, som flyttat på 
3 (eller 4) stationer, kan man redan af Tab. 2 draga den 
säkra slutsatsen, a t t de företrädesvis eller uteslutande fin
nas i skogs- eller skärgårds-trakter. Äfven med afseende 
på skolhus och skolträdgårdar ser man med lät thet omedel
barligen af Tab. 2 skiljaktigheterna mellan länen. 

I föregående berättelser har omnämnts a t t några få 
fall förefunnits, då ett skoldistrikt saknat egentlig folkskola. 
År 1884, för hvilket år detta ämne för första gången gjorts 

till föremål för undersökning (se berättelsen för nämnda år, 
sid. 7), egde sagda förhållande rum vid 7 skoldistrikt, be
lägna i 4 särskilda län. Vid början af år 1893 saknades 
egentliga folkskolor i 3 af dessa skoldistrikt, alla belägna 
i Jemtlands län, men under årets lopp inrättades sådana 
i två, b varemot e t t skoldistrikt (en kapellförsamling med 
921 invånare) ännu år 1896 endast hade en flyttande mindre 
folkskola och två flyttande småskolor. 

Om man nu öfvergår till förhållandet mellan lands-
byggd och städer, må först något nämnas med afseende 
på skoldistrikten. Antalet skoldistrikt i hela riket uppgick 
år 1896 enligt Tab. 2 till 2,387, hvaraf enligt Tab. 3 å 
landsbyggden 2,295 och i städerna (förutom de 2 till lands-
byggden räknade) 92. Vid jemförelse med Tab. 4 finner 
man, a t t hvarje stad, äfven när den omfattar flera försam
lingar eller pastorat, bildade ett enda skoldistrikt, med 
undantag endast för Karlskrona (särskildt skoldistrikt för 
amiralittetsförsamlingen). 

Följande tabell utvisar, huru antalen skolor voro efter 
deras ar ter fördelade i procent. 

Af förestående tabell framgår äfven, a t t de fasta och 
de flyttande skolornas procenttal voro för landsbyggdeu re
spektive 74"1 och 25-9, för städerna 99-4 och 0-6 samt för 
hela riket 74-9 och 25.1. — Med afseende på de flyttande 
skolor, som äro upptagna på städerna, må nämnas a t t de, 
såsom Tab. 3 utvisar, endast äro 2, nemligen en folkskola 
och en småskola, samt a t t båda tillhöra Filipstad och flytta 
inom stadens s. k. »utrotar». Med afseende på de 9 mindre 
folkskolor, som äro upptagna på städerna, må under hän
visning till Tab. 3 och 4 nämnas a t t de (måhända med 
ett undantag) äro belägna icke i sjelfva städerna, u tan på 
därmed förenade, kanske ganska aflägsna, områden af landt-
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natur, samt att de således i sjelfva verket synas vara in
rättade i enlighet med det i § 3 af folkskolestadgan lem-
nade medgifvandet, hvaremot det i äldre berättelser om
nämnda förhällandet, att åtskilliga i städer under benäm
ningen »mindre folkskolor» upptagna skolor endast beteck
nade ett mellanstadium inom folkskolan, således synes hafva 
upphört. 

Fördelningen af skolhus och skolträdgårdar utvisas af 
följande tabell, i hvilken den nedre delen är upprättad 
under det antagandet, att alla skolträdgårdarne (1,862 på 
landsbyggden och 39 i städerna) tillhörde fasta folkskolor 
3,870 på landsbyggden och 190 i städerna), ehuruväl — 

såsom å sid. 3 antydts — detta antagande ej ar fullt 
riktigt. 

Då afseende endast fästes vid undervisningen i läse-
ämnena, företer lärare personalen år 1896 vid jemförelse 
med år 1886 en tillökning af 2,404 personer (20.3 %), hvil
ken till allra största delen faller på lärarinnorna. Då man 
åter tager i betraktande dem, som undervisat endast i 
öfningsämnen eller handaslöjder, utgör tillökningen 144 
(20-0 %). 

Slutligen må nämnas, att åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af 
detta kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i 
den tabell, som visar förhållandet mellan landsbyggd och 
städer. 

Kap. 4. Allmänna folkskolorna: lärare. 

Tab. 2—4. 

Med afseende på de till detta kapitel hörande uppgif
terna i Tab. 2—4 må anmärkas, att de, när förhållandena 
förändrats under året, afse årets slut. 

Börande nedanstående tabell, som lemnar en jemfö-
rande öfversigt af hithörande rikssummor för åren 1886 och 
1896, må följande anmärkning förutskickas. I kolumnen 
för ar 1896 har likasom för åren 1894 och 1895 i de när
mast föregående berättelserna lärare, som under tjenstens 
ledighet eller under lärarens tjenstledighet uppehållit en 
ordinarie folkskoleläraretjenst, förts till 1:a (resp. 2:a) raden, 
men icke till 3:e (resp. 4:e) raden. Detta beräkningssätt, 
som äfven följts i Tab. 2—4, står i öfverensstämmelse med 
vissa föreskrifter rörande det genom Kgl. cirkuläret af den 
6 Oktober 1893 fastställda formuläret för primäruppgif
terna. Talen å de två första raderna här nedan beteckna 
således för år 1896 egentligen lärareplatser. För jemfö-
relse med år 1886 måste man därför från l:a och 2:a raden 
till 3:e och 4:e öfverflytta respektive 211 och 126. 



7 

En Öfversigt för de särskilda länen år 1896 lemnas af 
följande tabell, i hvilken kol. 3 för Stockholms stad lemnats 
tom, såsom där utan betydelse. 

Förhållandet mellan landabyggd och städer utvisas af 
nedanstående procenttabell. 

Kap. 5. Allmänna folkskolorna: lärjungar. 

Tab. 5—7. 

De genom Kungl. cirkuläret af den 6 Oktober 1893 
fastställda nya formulären för primäruppgifterna rörande 
folkundervisningen hafva, såsom i berättelsen för år 1893 

(sid. 7) närmare uppvisades, medfört några smärre förän
dringar i uppställningen af hit hörande tabeller. Beträf
fande dessa förändringar behöfver här endast nämnas att 
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genom den nuvarande hufvudrubriken till kol. 2—23 redo
görelsen i dessa kolumner (och således äfven i köl. 24-—26) 
inskränkts till at t afse endast de vid årets slut kvarlef-
vande barnen. Ändringen är från ren statistisk synpunkt 
af yt terst r inga vigt, ty mortaliteten för kalenderår inom 
de här ifrågavarande 8 åldersklasserna ti l lsammantagna 
uppgår öfver hufvud taget endast till omkring ½ % af hela 
antalet vid årets slut och verkar på grund häraf ej i nämnvärd 
mån störande på jemförelsen med äldre år. — Med afseende 
på grunderna för dessa tabeller och dithörande primärupp
gifter behöfver för öfrigt endast erinras om föreskriften, 
a t t barn, som under året undervisats i olika skolor, skall 
räknas som lärjunge endast i den skola, som det under 
kalenderåret sednast tillhört. 

Om man nu öfvergår till en jetnförande öfversigt af 
rikssummorna för åren 1886 och 1896, må först erinras där
om, a t t enligt den allmänna befolkningsstatistiken folkmäng
den vid 1886 års slut i ålder af 7—14 år utgjorde 766,043 
och at t af det ta antal voro med afseende på under året åtnju
ten undervisning af skolråden redovisade 97.6 %. För år 
1896 utgjorde folkmängden inom samma årsklasser 833,777 1). 
Om det ta tal jämföres med rikssumman, 812,673, för »hela 
antalet barn af 7—14 års ålder» (Tab. 5, kol. 26), så finner 
man, a t t de af skolråden redovisade barnens antal äfven 
detta år utgjorde 97-6 %. De icke redovisades procent
tal utgjorde således båda åren 2"5. Om det ofvannämnda 
antalet af 833,777 fördelas efter kön, så har man 421,571 
gossar och 412,206 flickor. Jemför man med dessa ta l an
talen redovisade gossar och flickor (Tab. 5, kol, 24 och 25), 
så blifva de redovisades procenttal resp. 97-9 och 97.1. 

Till hvilka antal de sålunda redovisade barnen, så vidt 
kändt är, åtnjuti t eller icke åtnjutit undervisning, utvisas 
af följande tabell. Att i denna tabell — likasom i de föl
jande texttabeller, hvilka utgöra närmare specifikationer 
däraf — olika förfarits med de under de båda åren aflidna 
barnen kan, enligt livad ofvan framhållits, ej i nämnvärd 
män inverka på jemförelsen mellan motsvarande tal . 

Vid jemförelse mellan de två åren finner man således, 
a t t , medan hela antalet barn i skolåldern vuxit med 65,938 
(812,673—746,735) ha r samtidigt antalet af dem, som enligt 
rad 1 i denna tabell under året åtnjut i t undervisning vuxit 
med 47,651, antalet af dem som enligt rad 2 under året 
ej åtnjuti t sådan undervisning, vuxit med 20,105 samt an
talet af dem, om hvilka enligt rad. 3 uppgifter saknas 
minskats med 1,818. 

1) Talet endast approximativt. 

Om man för de båda åren fördelar barnen å rad. 1 i 
föregående tabell i sådana grtipper som i kol. 11—16 af 
Tab. 5, så erhåller man följande tabell. 

Man ser således vid jemförelse mellan de två åren, a t t 
antalet barn i skolåldern, som undervisats i samtliga folk
skolor, mindre folkskolor och småskolor, ökats med 63,315, 
hvaremot antalet i enskilda skolor minskats med 2,247 och 
antalet i hemmen undervisade minskats med 14,807. — Om 
man såsom måt t på folkskolefrekvensen under de två åren 
använder talet å rad 4, beräknadt i procent af hela folk
mängden inom åldersgruppen 7—14 år, så är detta procent
tal 82.3 för det förra och 83'2 för det sednare. Om »hela 
antalet» i de allmänna folkskolorna under året undervisade 
barn befunnit sig i 7—14 års ålder, eller m. a. o. om man 
för dylik beräkning i st. för talen å rad. 4 använder för 
1886 talet 677,660 och för 1896 talet 729,919 (se Tab. 5, 
kol. 29),; så blifva procenttalen i stället 88-5 för 1886 och 
87-6 för 1896. 

Bland de å rad. 8 omförmälda »enskilda skolor» äro icke 
sådana inräknade, som äro inrättade på enskildes bekostnad 
enligt folskolestadgans § 62, mom. 2, och för hvilka enligt 
de allmänna formulären primäruppgifter afgifvits. Dessa 
skolor hafva, såsom i berättelsen för år 1882 (sid. 16) när
mare utvecklats, inräknats på vederbörliga platser bland de 
andra skolorna. Således afser rad. 8 sådana enskilda skolor, 
som omförmälas i mom. 1 af nyss anförda § af folskole-
stadgan. Antagligen finnes däribland ett mindre antal 
skolor, som , närmast motsvara de allmänna folkskolorna, 
isynnerhet småskolorna; men sannolikt utgöras de till största 
delen af elementarläroverk, särskildt sådana för flickor. — 
Beträffande åter de barn, som äro räknade till rad. 9, ä r 
det antagligt a t t dit blifvit förda åtskilliga, som rätteligen 
bort i primäruppgifterna räknats till dem, »som under året 
ej. åtnjuti t undervisning» (rad. 2), eller till dem, »om hvilka 
uppgifter saknas» (rad. 3). Men å andra sidan minskas 
vigten af det ta förhållande af den omständigheten, a t t an
tagligen en stor del af dessa barn först under året inträdt 
i skolåldern. 
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Vid fördelning af de i föregående tabell å rad. 10 
upptagna lärjungarna efter de 3 hufvudslagen af skolor 
(folkskolor, mindre folkskolor och småskolor), äfvensom efter 
skolornas olika natur af fasta eller flyttande, erhåller man 
följande öfversigt. 

Man finner häcaf vid jemförelse mellan de två åren, 
att antalet barn i samtliga fasta skolor ökats med 103,032 
medan antalet i samtliga flyttande skolor minskats med 
43,579, och att således förhållandena förbättrats. 

Om man slutligen fördelar de å rad. 2 af denna tabell-
grupps första tabell (sid. 8) upptagna barnen efter anled
ningarna därtill, så erhåller man följande tabell, vid hvil-
ken den anmärkningen må förutskickas, att de å rad. 20 
och 21 t. ex. för år 1896 upptagna talen alldeles icke an-
gifva antalen af dem, som under året visat sig hafva in-
hemtat folkskolans minimikurs eller aflagt godkänd afgångs-
pröfning. De barn, med hvilka ettdera varit förbållandet, 
höra nemligen till rad. 20 och 21, endast om de derjemte 
äro inom skolåldern samt för öfrigt — förutom sjelfva 
profvens afläggande — alldeles icke uuder året åtnjutit 
undervisning eller åtminstone icke på något af de sätt, som 
äro angifna å rad. 4—9 i 2:a tabellen å sidan 8. Det 
är nemligen antagligt, att icke få af barnen å rad. 20 
och 21 af följande tabell under året deltagit i s. k. repe
titionsskola eller i s. k. konfirmationsskola. 

Såsom i berättelsen för år 1882 (sid. 13) anmärktes, 
kan man såsom maximigräns för antalet barn i skolåldern, 
hvilkas Undervisning varit under året försummad, betrakta 

Folkskolorna 1896. 

den summa, som erhalles genom att hoplägga antalet icke 
redovisade, antalet af dem, om hvilka uppgifter saknas, samt 
antalet af dem, som »af annan anledning» icke åtnjutit 
undervisning. För år 1886 utgjorde denna maximigräns 
39,577 ( = 19,308 + 8,771 + 11,498) och för år 1896 åter 
41,630 ( = 21,104 + 6,953 + 13,573). Om dessa två tal 
förvandlas till procent af rikets folkmängd vid årets slut i 
ålder af 7—14 år, så får man 5.1 % för 1886 och 5.o för 
1896. Sammanhåller man detta sista resultat därmed, att 
— såsom å sid. 8 visats — redovisningsprocenterna för 
gossar och flickor äro mycket höga cch föga skiljaktiga, så in
ser man lätt, att någon synnerlig olikhet ej kan förefinnas 
i de båda könens skolfrekvens. 

Slutligen må nämnas, att åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af 
detta kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i de 
tabeller, som visa förhållandet mellan landsbyggd och städer. 

En öfversigt för de särskilda länen år 1896 lemnas af 
å nästa sida stående tabell, rörande hvilken följande an
märkningar må förutskickas. Kol. 2—10 innehålla en pro
centfördelning af antalen redovisade barn af 7—14 års 
ålder, d. v. s. af de absoluta tal, som finnas i kol. 26 å 
Tab. 5. De i dessa kol. 2—10 stående procenttalen, hvilka 
å hvarje särskild rad gifva 100 till summa, motsvara de 
absoluta tal, som man å Tab. 5 finner i kol. 11—16, 18—21 
och 23. Härvid är dock att märka, att procenttalen i kol. 
3 af följande tabell motsvara summorna af talen i kol. 12, 
13 och 14 å Tab. 5. De absoluta talen i kol. 12 af Tab. 5 
(»högre folkskolor») äro nemligen vid de 14 län, där de före
komma alldeles för små att förtjena en särskild procent
kolumn; detsamma är förhållandet med de absoluta talen 
i kol. 14 (»skolor för abnorma barn»). — De procenttal, som 
i motsvarande texttabell af föregående berättelser funnos i 
kol. 11 och 12, angåfvo (jfr berättelsen för 1894, sid. 13) 
egentligen endast fördelningen af de barn i skolåldern, som 
undervisats i sina egna distrikts allmänna folkskolor. Men 
sedan genom införandet i Tab. 5 af två nya kolumner (27 
och 28) hela lärjungeantalet fördelats mellan fasta och flyt
tande skolor, hafva de sålunda vunna absoluta talen lagts 
till grund för procenttalen i kol. 11 och 12. Detta har 
medfört den fördelen, att de absoluta lärjungeantal, som 
behöfvas för beräknandet af medeltalen i kol. 13 och 14, 
nu finnas att omedelbart hemta ur Tab. 5 och således ej 
vidare behöfva beräknas på det i föregående berättelser an
gifna approximativa sättet. Den motsvarande fördelningen 
af lärarepersonalen verkställas — såsom förut — lätteligen 
i enlighet därmed, att hvarje flyttande skola endast har en 
lärare eller lärarinna utom 11 skolor, som hafva två lärare 
eller lärarinnor hvardera, nemligen i Jönköpings län 3 folk
skolor, hvaraf en på två och två på tre stationer, samt 2 
småskolor, hvaraf en på två och en på tre stationer, i 
Kronobergs län 1 folkskola på tre stationer, i Kalmar län 
3 folkskolor, alla på två stationer, i Blekinge län 1 folk
skola på tre stationer samt i Vermlands län 1 folkskola på 
fyra stationer. För hela riket har man 569,520 lärjungar 



10 

i fasta skolor ooh 160,399 i flyttande, medan antalet af 
lärare ooh lärarinnor i läseämnen utgör 11,427 vid de fasta 
skolorna och 2,842 vid de flyttande. 

Angående den här ofvan stående tabellens första af-
delning är följande att nämna. Såsom å sid. 8 visats, åt
gör de icke redovisade barnens antal 2.6 % af rikets hela 
folkmängd i ålder af 7—14 år. Huru stora de motsvarande 
procenttalen äro för de särskilda länen kan — enär upp
gifter länsvis om folkmängden i särskilda åldersår ej finnas 
i allmänna befolkningsstatistiken — ej bestämmas, men de 
kunna naturligtvis vara temligen olika. Då de icke redo
visade barnen egentligen äro likställda med dem, om hvilka 

uppgifter saknas, så följer däraf, att talen i kol. 10 äro 
öfver hufvud taget jemförelsevis betydligt för små. Så t. ex 
skulle man å raden för »Hela riket» genom att medtaga 
de icke redovisade hafva i kol. 10 fått 3-4 i stället för Os. 
Naturligtvis skulle samtidigt talen i de föregående kolum
nerna blifva något mindre, emedan de motsvarande absoluta 
talen skulle, sjelfva oförändrade, hafva varit att jemföra 
med en något större totalsumma. I stället för 85.4 i kol. 
2 å slutraden för år 1896 skulle man t. ex. fått 83.2. 

Några af de större skiljaktigheter, som jemlikt kol. 
2—10 förefinnas mellan länen, kunna förtjena att särskildt 
framhållas. De lägsta talen för barn, som undervisats i 
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allmänna folkskolor (kol. 2), finner man för Stockholms stad 
samt för Vesternorrlands, Vesterbottens och Norrbottens län. 
Anledningen är likväl ingalunda densamma på alla dessa 
ställen. I Stockholms stad har förhållandet sin förklaring 
däri, att ett mycket stort antal barn undervisats i allmänna 
läroverk och fackskolor samt i enskilda skolor, hvaremot 
i de nämnda länen en stor myckenhet barn undervisats i 
hemmen. Anmärkningsvärdt är att Jemtlands län i sist
nämnda hänseende visar ett ofantligt mycket lägre procent
tal, hvilket likväl är betydligt större än i de återstående 
länen. De lägsta procenttalen för undervisning i hemmen 
finner man för Stockholms stad, Malmöhus län, Göteborgs 
och Bohus län samt Gefleborgs län, inom hvilka den upp
går till högst ½ %. — Procenttalen i kol. 6—10 äro i allmän
het så små, att de ej behöfva här göras till föremål för 
särskild uppmärksamhet. Med hänsyn till de barn, som 
under året »af annan anledning» (kol. 9) ej åtnjutit under
visning, må nämnas att skiljaktigheterna kunna vara mera 
skenbara än verkliga, emedan vid en på fullständig känne
dom grundad fördelning antagligen såväl de barn, »om 
hvilka uppgifter saknas» (kol. 10), som äfven de icke redo
visade skulle för det mesta hafva fått sin plats i kol. 9. — 
Slutligen må med afseende på denna första afdelning af 
tabellen nämnas, att talen i kol. 5 för de båda sista länen 
fortfarande likasom föregående år befinner sig i sjunkande. 

Om man med afseende på lärjungarnas fördelning mel
lan fasta och flyttande skolor frånser Stockholms stad samt 
Uppsala, Gottlands och Malmöhus län, hvarest ej heller 
några flyttande skolor finnas, träffar man likväl så stora 
skiljaktigheter, att t. ex. i Södermanlands län 0-5 % under
visats i flyttande skolor, men i Kronobergs 74-6 %. När
mast sistnämnda län komma Vesterbottens med 66.5 % i 
flyttande skolor, Jemtlands med 58.3, Vermlands med 57-4, 
Jönköpings med 54"4, Vesternorrlands med 44.6 och Norr
bottens med 40.4. Anmärkningsvärdt är att Kopparbergs 
län har endast 5.6 samt således lägre procent än t. ex. 
Kristianstads med 8.0 och Skaraborgs med 8.5. 

Af tabellens sista afdelning finner man, att den största 
lärarepersonalen i förhållande till lärjungeantalet träffas i 
Stockholms stad samt Gottlands, Malmöhus och Koppar
bergs län. De minst gynnsamma förhållandena träffar man 
däremot i Kronobergs, Blekinge och Vesternorrlands län. — 
Det torde böra särskildt framhållas, att de i dessa kolum
ner stående talen endast angifva huru många lärjungar i 
medeltal hvarje lärare (lärarinna) under kalenderåret haft 
att undervisa, men ingalunda huru många varit i medeltal 
— äfven vid den ordentligaste skolgång — under samma 
undervisningstimmar förenade. De sednare medeltalen äro 
naturligtvis betydligt lägre, hvilket beror på två särskilda 
anledningar af helt olika natur, nemligen dels — och huf-
vudsakligen — därpå att de lärjungar, som en och samma 
lärare (lärarinna) har att undervisa, i en mängd fall äro 
delade på afdelningar, som undervisas på skilda tider, dels 
— ehuru i vida mindre grad — därpå att kalenderår och 
läseår ej behöfva sammanfalla. 

I berättelsen för år 1882 (sid. 28 och 29) finner man 
en närmare undersökning om det inflytande, som de båda 
nämnda anledningarna utöfva i berörda hänseende. Man 
kan deraf draga följande slutsatser angående medeltalen 
för hela riket af lärjungar, som under kalenderåret under
visats af samme lärare. I flyttande skolor sjunker antalet 
— äfven vid blott 2 stationer på hvarje — till 28 redan 
af den första anledningen, hvarefter det på grund af den 
andra anledningen kan anses sjnnka till omkring 25. Om 
båda anledningarna verkat i samma mån äfven vid de fasta 
skolorna, så sjunker talet i kol. 13 från 50 till omkring 
22, hvilket tal likväl torde vara för lågt, emedan den första 
anledningen väl är mindre verksam här än vid de flyttande. 

Särskildt för landsbyggd och särskildt för städer visar 
följande tabell, i hvilket förhållande de redovisade barnen, 
så vidt kändt är, åtnjutit undervisning. 

Om de å rad. 1 i ofvanstående tabell inräknade bar
nen fördelas efter undervisningens hufvudarter samt ytter
ligare de å rad 4 i tabellen här nedan inräknade barnen 
fördelas efter undervisning inom eller utom deras egna 
distrikt, så erhålles följande tabell. 

Barnen å rad. 5 och 6 hafva sammanräknats, emedan 
de i högre folkskolor undervisade ej uppgå (se Tab. 5 och 
6) på långt när till 0.1 % af antalet redovisade. 
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Om de å rad. 10 i föregående tabell inräknade barnen 
fördelas efter de olika slagen af folkskolor så erhåller man 
följande tabell. 

P å grund af förhållanden, som redan äro berörda i Kap. 3 
(sid, 5, äro på städerna förda äfven barn, som undervisats 
i flyttande skolor (en folkskola och en småskola). Men 
då deras antal på ingendera raden skulle uppgå (se Tab. 6) 
till 0-1 % af antalet redovisade bara, hafva i städernas 
kolumn^ fasta och flyttande skolor sammanslagits. — Be
träffande de t r inga antal, som påförts städerna såsom un
dervisade i fasta mindre folkskolor, må hänvisas till den 
närmare redogörelsen för dessa skolor (tillsammans 9) här 
ofvan i Kap. 3 (sid. 5 och 6). 

Om de å rad. 2 af denna tabellgrupps första tabell 
inräknade barnen fördelas efter anledningarna därtil l , så 
erhålles följande tabell. 

Föregående tabeller förtjena a t t jemföras med de mot
svarande för år 1886 (se berättelsen för sagde år, sid. 14). 
Man finner sålunda bland annat, a t t för städerna hafva 
folkskolorna (jfr rad. 4 här ofvan) vunnit en tillökning från 
71-5 till 76"1 %, medan enskilda skolor rönt en minskning 
från 11.6 till 8.1 % samt hemmen en sådan från 2'3 t i l l 0.8 %. 

Vill man slutligen jemföra landsbyggd och städer med 
äfseende på medeltalen af lärjungar på hvarje lärare eller 
lärarinna i läseämnena, så kan detta lä t t ske i enlighet med 
de grunder, som användts för utarbetandet af kol. 13—15 

i tabellen å sid. 10. För landsbyggden har man 453,768 
lärjungar i fasta skolor och 160,353 i flyttande, medan an
talet af lärare och lärarinnor i läseämnena utgör 8,793 vid 
de fasta skolorna och 2,840 vid de flyttande. För städerna 
äro de motsvarande lärjungeantalen 115,752 och 46 samt 
de motsvarande lärareantalen 2,634 och 2. De motsvarande 
talen för hela riket finnas redan angifna å sid. 9 och 10. De 
resultat , som man på grund häraf erhåller med afseende 
pä förhållandet mellan antalen lärare och lärjungar, äro 
sammanställda i följande tabell. 

Att dessa tal endast angifva, huru många lärjungar i me
deltal hvarje lärare (lärarinna) under kalenderåret haft a t t 
undervisa, men ingalunda huru många varit i medeltal — 
äfven vid den ordentligaste skolgång — under samma under
visningstimmar förenade, är förut anmärkt å sid. 11. 

Likasom för åren 1894 och 1895 har äfven för år 1896 
undersökning anstalts rörande det antal barn, som erhållit 
undervisning i trädgårdsskötsel och trädplantering, hvilken 
undersökning således ansluter sig till den förut (sid. 3) in
tagna redogörelsen för skolträdgårdarne. Likaledes hafva 
äfven for år 1896 bearbetats primäruppgifterna rörande un
dervisningen i handaslöjder för gossar och för flickor. Re
sultaten af alla tre undersökningarna äro sammanställda i 
följande tabell, hvari landsbyggd och städer äro endast 
summariskt åtskilda, emedan en närmare fördelning däraf 
skulle hafva ledt till för stor vidlyftighet. 
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Beträffande denna tabells första hufvudafdelning är 
följande att nämna. Hela antalet af de för barnens under
visning ordnade och från lärares jordland afskilda skolträd
gårdarne uppgår enligt Tab. 2 till 1,901. Dessa hafva likväl 
icke alla användts för det med dem afsedda ändamålet, ty 
vid 112 har uudervisningen af diverse skäl (jfr berättelsen 
för år 1894, sid. 17) varit alldeles ingen samt vid 10 så obe
tydlig, att den ej förmenar att medräknas. De återstående 
1,779 skolträdgårdarne ingå i föregående tabell, men mot
svara icke alldeles samma antal skolor, ty några få flyt
tande folkskolor finnas med två skolträdgårdar hvardera, 
hvaremot det i ett eller annat fall inträffat, att en skol
trädgård varit gemensam för två skolor. I de i föregående 
tabell inräknade 2,186 skolorna ingå 335, där undervis
ningen meddelats i lärarens jordland, 19, där planterings
landet varit gemensamt för lärarens behof och för barnens 
undervisning, samt 24, där visserligen skolträdgård funnits, 
men den ej ännu varit för undervisningen egentligen ord
nad. Vidare har i en del fall för undervisningen användts 
boställe, som läraren innehaft i egenskap af klockare, eller 
jord, som varit lärarens eller annan persons egendom, eller 
seminarieträdgård. Slutligen hafva i föregående tabell in
räknats några få fäll, där undervisningen egentligen endast 
bestått i skogsplantering och sådd af skogsfrön ä främ
mande mark. Däremot hafva ej inräknats de fall, då un
dervisningen försiggått uteslutande teoretiskt eller m. a. o. 
endast efter bok, hvilket uppgifvits för 33 skolor med 1,570 
på sådant sätt undervisade lärjungar. För öfrigt må näm
nas, att — äfven oafsedt det nyss påpekade förhållandet — 
undervisningen icke alltid omfattat både trädgårdsskötsel 

och trädplantering, utan stundom — måhända ofta nog — 
endast endera. I sammanhang härmed må erinras därom, 
att 1889 års »Normalplan för undervisningen i folkskolor 
och småskolor» bland kurserna för folkskolan och mindre 
folkskolan upptager rörande detta ämne: »Handledning vid 
odlingen af de vanligaste blomsterarter och matnyttiga 
växter; uppdragande af buskar och trädplantor samt deras 
förädling genom ympning och okulering.» — Om de i före
gående tabells första hufvudafdelning intagna 2,186 skolorna 
fördelas efter sina arter, så får man följande summariska 
öfversigt. 
Fasta folkskolor 2,014 
Flyttande » 156 
Fasta mindre folkskolor 16 

Summa 2,186. 
Slutligen må nämnas att den tillväxt, som hithörande 

afdelning af föregående tabell utvisar vid jemförelse mellan 
åren 1895 och 1896, utan tvifvel är hufvudsakligen endast 
skenbar samt en följd af de fullständigare primäruppgifter 
hvilka erhållits för det sednare året. 

Beträffande föregående tabells andra hufvudafdelning 
är följande att nämna. Med den därstädes om förmäld a 
undervisningen i handaslöjder för gossar afses — likasom 
i förra berättelsen — sådan, som till sin art faller inom 
omfånget för den slöjdundervisning, för hvilken enligt Kungl. 
kungörelsen af den 11 September 1877 statsbidrag lemnats. 
Visserligen har denna kungörelse blifvit upphäfd genom 
kungörelsen af den 1 Juni 1894, men arten af ifrågavarande 
undervisning har icke därigenom undergått någon förän
dring. I full öfverensstämmelse med föreskrifterna härom i 
förstnämnda kungörelse heter det nemligen i 1889 års »Nor
malplan», med ledning af hvilken enligt § 9 i folkskole
stadgan läroplanen bör upprättas: »Vid undervisningen i 
slöjd böra gossarne lära att begagna de vanligast före
kommande verktyg, särdeles snickareverktyg samt, där för
hållandena sådant medgifva, äfven svarfvare-, träsnidare-
och möjligen smeds-verktyg, hvarvid förfärdigandet af sådana 
föremål, hvilka äro för allmogen behöfliga och användbara, 
bör i främsta rummet afses.» I öfverensstämmelse med 
denna grundsats har vid tabellens utarbetande ej medräk
nats undervisning för gossar i handaslöjder af andra slag. 
Så har för Stockholms stad frånräknats 1,856 gossar, som 
undervisats i pappslöjd och 3,994 gossar, som i de tre lägsta 
årsklasserna gemensamt med flickorna undervisats i s. k. 
flickslöjd (stickning och sömnad). Äfven vid några få andra 
ställen äro gossar, som uppförts såsom hafvande åtnjutit 
undervisning i slöjd, vid tabellens utarbetande frånräknade, 
emedan om dem meddelats att undervisningen afsett flick
slöjd. De sålunda, frånräknade uppgå likväl endast till 673 
(vid 34 skolor), men antagligt är att dylika förhållanden 
utan att vara angifna äfven på åtskilliga andra ställen egt 
rum. Vidare hafva frånräknats 98 gossar (vid 6 skolor), som 
undervisats endast i skomakeri. — De i tabellen intagna an
talen skolor äro erhållna efter samma beräkningsgrund som 
skolantalen i Tab. 2—4 och beteckna således antalen folk-
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skolor, hvilkas lärjungar åtnjutit undervisning i goss-slöjd, 
men icke antalen slöjdskolor eller slöjdafdelningar, rörande 
hvilka må hänvisas till sid. 4 här ofvan. Äfven må an
märkas att när inom ett distrikt finnas särskilda skolor 
för gossar och särskilda för flickor, hvilket isynnerhet i 
städerna är vanligt, måste naturligtvis det antal skolor, 
bvarmed distriktet ingår i den andra eller i den tredje af-
delningen af föregående tabell, blifva lägre än hela antalet 
skolor inom distriktet, om också undervisning i handaslöjder 
skulle vara införd i alla skolorna. — Enligt gällande huf-
vndgrunder hafva statsbidrag lemnats för slöjdundervisning 
antingen i egentliga folkskoleafdelningar eller i särskild slöjd
skola. Att i enlighet med denna grundsats vid utarbetan
det af föregående tabell utesluta de för öfrigt ej talrika 
fall, då undervisning i handaslöjder för gossar meddelats i 
småskolor, har likväl ej ansetts behöfligt, isynnerhet som 
det i brist på primäruppgifter ej låtit sig göra att i likhet 
därmed äfven frånräkna de gossar i folkskolans småskole
klasser, som möjligen deltagit i undervisningen. — Om 
de i föregående tabells andra hufvudafdelning intagna 1,914 
skolorna fördelas efter sina arter, så får man följande sum
mariska öfversigt. 
Fasta folkskolor 1,613 
Flyttande » 237 
Fasta mindre folkskolor 42 
Flyttande » » 12 
Fasta småskolor 10 

Summa 1,914. 
Slutligen må nämnas att den tillväxt, som hithörande 

afdelning af föregående tabell utvisar vid jemförelse mellan 
åren 1895 och 1896, är till en del endast skenbar samt en 
följd af de fullständigare primäruppgifter för det sednare 
året, hvilka erhållits genom skriftvexling rörande detta 
ämne. 

Beträffande föregående tabells tredje hufvudafdelning 
är följande att nämna. Förut anförda »Normalplan» af år 
1889 upptager rörande hithörande ämne bland kurserna 
för folkskolan och mindre folkskolan» »Föremål för under
visningen i slöjd för flickor bör förnämligast vara stickning 
och enkel linnesöm, stoppning och lappning. Där omstän
digheterna sådant medgifva, kan den ock lämpligen om
fatta flätningsarbeten, klädsömnad samt spånad och väfnad.» 
I öfverensstämmelse med denna grundsats hafva vid tabellens 
utarbetande frånräknats 16 flickor (vid 1 skola), som under
visats endast i halmflätning. — De i tabellen intagna an
talen skolor äro erhållna efter samma beräkningsgrund som 
skolantalen i Tab. 2—4 och beteckna således antalen folk
skolor, hvilkas kvinnliga lärjungar åtnjutit undervisning i 
handaslöjder, men icke antalen slöjdskolor, i hvilka sådan 
undervisning meddelats. Dock sammanfalla här i det när
maste båda beräkningsgrunderna, i det att endast på några 
få ställen särskilda slöjdskolor för berörda ändamål finnas 
inrättade. — Om de i föregående tabells tredje hufvud
afdelning intagna 2,479 skolorna fördelas efter sina arter, 
så får man följande summariska öfversigt. 

Fasta folkskolor 1,513 
Flyttande » 55 
Fasta mindre folkskolor 174 

Flyttande » » 36 
Fasta småskolor 624 
Flyttande » 77 

Summa 2,479. 

Slutligen må nämnas att den tillväxt, som hithörande 
afdelning af föregående tabell utvisar vid jemförelse mellan 
åren 1895 och 1896, är till en del endast skenbar samt en 
följd af de fullständigare primäruppgifter för det sednare 
året, hvilka erhållits genom skriftvexling rörande detta ämne. 

I berättelsen för år 1893 (sid. 12 och 13) upptogs för 
första gången till bearbetning en särskild punkt rörande 
barnen i skolåldern, nemligen antalet af s. k. abnorma så
dana, sedan genom det nya formuläret Litt. B för upp
gifter om folkundervisningen enligt Kungl. cirkuläret af 
den 6 Oktober 1893 det blifvit för hvarje skoldistrikt före-
skrifvet, att uppgift skulle lemnas dels om antalet vid årets 
slut till distriktet hörande barn af 7—14 års ålder, som 
voro behäftade med ett af lytena döfstumhet, blindhet eller 
sinnesslöhet, dels om antalet barn af samma kategori, som 
voro behäftade med mer än ett af förenämnda lyten. 
Hithörande primäruppgifter hafva äfven för år 1896, lika
som förut för åren 1893—1895, blifvit bearbetade. Re
sultaten äro å nästa sida sammanställda i en tabell, rörande 
hvilken följande anmärkningar må förutskickas. De er
hållna barnantalen äro äfven detta år s. k. minimital, som 
möjligen ligga temligen djupt under de verkliga. Det är 
nemligen sannolikt, att på sina ställen distriktens uppgifter 
om antalet abnorma barn äro för låga 1). Dock må nämnas 
att i följd af en vidlyftig skriftvexling primäruppgifterna 
för detta år ytterligare fullständigats. — Landsbyggd och 
städer äro i tabellen endast summariskt åtskilda, emedan 
en närmare fördelning däraf skulle hafva ledt till för stor 
vidlyftighet. 

Bland de i kol. 3 ingående fallen finnas enligt anteck
ningar vid primäruppgifterna dels några, vid hvilka döf-

1) Detta gäller framför allt om Stockholms stad, hvarifrån antalet abnorma 
barn i hithörande åldersgrupp uppgifvita rara endast 56, hvilket är i det när
maste lika med antalet af dem, son enligt Tab. 5 (kol. 14) nnder iret under
visats i skolor för sådana, ehuru det är föga troligt, att de alldra flesta ab
norma barnen verkligen varit i dessa skolor intagna. För jemförelsens skull 
ml nämnas att Göteborg med en folkmängd af 117,360 och med 18,152 barn 
i skolåldern uppgifvit 48 abnorma barn (sålunda fördelade mellan kol. 3—6 i 
följande tabell: 16, 3, 38, 1), hvaraf 38 undervisats i skolor för abnorma barn. 
Härvid må ihågkommas, att Stockholm hade en folkmängd af 279,860 med ett 
(mycket för lågt) uppgiftet barnantal i skolåldern af 33,636. Opålitligheten i 
uppgifterna för Stockholms stad står naturligtvis i samband med det redan i 
föregående berättelser öfverklagade förhållandet, att där icke finnes någon sådan 
förteckning öfver de i skolåldern varande barnen, som för alla andra skoldistrikt 
är föreskriften. 
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De hit hörande tabellerna äro uppställda efter samma 
gronder, som de motsvarande i berättelserna för åren 
1893—1895, hvarför det med afseende på dessa grunder är 
tillräckligt att hänvisa till den förstnämnda berättelsen 
(sid. 13 och 14). 

stumheten ej är fullständig, dels några, vid hvilka icke 
både döfhet och stumhet ega rom. Sålunda uppgifvas 1 
vara döf, 1 orddöf samt 2 hafva svårighet att tala. Vidare 
skulle enligt nämnda anteckningar det ytterligt sällsynta 
fallet af stumhet utan döfhet förekomma icke mindre än 5 
gånger. — Bland de i kol. 4 ingående är 1 uppgifven vara 
ljusskygg, 2 vara nästan blinda, 1 vara halfblind samt 1 
hafva mycket klen synförmåga. — Bland de i kol. 5 ingå
ende uppgifvas 13 vara idioter, 4 nästan idioter samt 2 
hafva försenad utveckling. 

Vid jemförelse med närmast föregående år visar sam
man af abnorma barn någon minskning. Hvad angår de 
olika kategorierna af abnormiteter, visa kolumnerna 3 och 6 
minskning, hvaremot kolumnerna 4 och 5, särskildt den 
sednare, förete ökning. De i koL 6 upptagna fallen inne
fatta följande förening af lyten. 

1) Döfstumhet och blindhet 9 
2) Döfstumhet och sinnesslöhet 70 
3} Blindhet och sinnesslöhet 3 
4) Döfstumhet, blindhet och sinnesslöhet 7 

Summa 89. 

Bland de under N:o 2 inräknade uppgifvas 9 vara 
stumma och sinnesslöa, 1 vara sinnesslö och tala illa och 
1 vara sinnesslö samt höra och tala illa. Bland de under 
N:o 3 inräknade uppgifves 1 vara svagsynt och sinnesslö. 
Bland de under N:o 4 inräknade uppgifvas 1 vara stum, blind 
och sinnesslö, 1 vara döfstum, enögd och sinnesslö, samt 1 
vara sinnesslö samt höra och se illa. — Beträffande de i 
ofvaustående sifferuppställning och dit hörande anmärk
ningar förekommande uppgifterna om sinnesslöhet (eller 
idioti) torde kunna antagas, att de i åtskilliga fall äro 
öfverdrifna, enär väl endast en erfaren fackman kan afgöra, 
huruvida en verklig sinnesslöhet eller idioti — d. v. s. en på 
felaktig bildning eller utveckling af hjärnan beroende — 
förefinnes eller blott en skenbar, beroende på en genom 
bristande sinnesintryck hämmad förståndsutveckling. 

Med afseende på lärarnes löneförmåner och de därtill 
af statsmedel utgående bidragen gällde under år 1896 samma 
allmänna bestämmelser, som under de närmast föregående 
åren från och med år 1892. Statsbidragets storlek i för
hållande till den årliga lönen (husrum, vedbrand och ko-

Kap. 6. Allmänna folkskolorna: ekonomiska förhållanden. 

Tab. 8-10. 
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foder eller ersättning därför oberäknade) nppgiok således 
fortfarande till t r ä tredjedelar för ordinarie och extra or
dinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor, hvarvid lönen 
för de ordinarie skulle utgöra minst 600 kr. och för de 
extra ordinarie minst 500 samt statsbidraget vid förhöjning 
af lönen kunde för de förra ökas till 466 kr. 67 öre och 
för de sednare till 400 kronor. För biträdande lärare och 
lärarinnor vid folkskolor samt för lärare och lärarinnor tid 
mindre folkskolor och vid småskolor uppgick statsbidragets 
storlek i förhållande till den årliga lönen fortfarande lika
ledes till två tredjedelar, hvarvid lönen skulle utgöra minst 
200 kr. samt statsbidraget vid lönens förhöjning till 250 
eller 300 kr. kunde ökas till respektive 166 kr; 67 öre eller 
200 kronor. 

Innan den egentliga statistiska framställningen' vid
tager, må nämnas att de primäruppgifter, som ligga till 
grund för Tab. 8—10, ej ännu torde hafva all den grad af 
tillförlitlighet, som vore önskvärd, ehuru visserligen en högst 
betydlig förbättring vunnits dels genom den omfattande 
och år efter år fortgående skriftvexlingen med skolrådens 
ordförande, dels genom det nya formuläret Litt. B af 
den 6 Oktober 1893 och »anvisningarna» i dit hörande 
»Bilaga», hvarjemte utan tvifvel äfven en från Ecklesiastik
departementet utfärdad till Litt. B hörande promemoria af 
den 9 Januari 1895 i icke ringa grad medverkat till för
bättringen. 

Till en rätt uppfattning af flera bland kolumnrubri
kerna i hit hörande tabellbilagor behöfvas vissa närmare 
upplysningar, som ej där kunnat få plats. Dessa upplys
ningar äro hufvudsakligen intet annat än delar af nyss om-
förmälda anvisningar och finnas intagna i nedanstående 
öfversigt, hvari hänvisas både till vederbörande rad i föl
jande texttabell (samma numrering som vid sjelfva anvis
ningarna) och till motsvarande kolumn i Tab. 8—10. 
Rad. 1 och 14. Tillgångar vid årets början (kol. 2) och vid 
dess slut (kol. 21): »Här inräknas icke blott den kontanta 
behållningen i kassan, utan äfven fordringar, värdepapper 
samt kapitalvärdet å den skolväsendet tillhöriga fastighet 
eller del af fastighet, för hvilken särskild afkastning genom 
hyror, arrenden m. m. erhålles. Värdet af skolhus, hvaraf 
ingen hyra inflyter, inräknas icke. Beloppet af donationer 
för folkskoleväsendet bör här äfven inräknas, utan hinder 
däraf att öfver dem föras särskilda räkenskaper eller att de 
stå under särskild förvaltning.» — Ofvanstående grundsats 
rörande värdet af skolhus, hvaraf ingen hyra inflyter, 
gäller äfven rörande värdet af inventarier och undervis
ningsmateriel. 
Bad. 3. Bidrag af skoldistrikten (kol. 4 och 5): »Här in
räknas icke blott värdet af de naturaprestationer, som jemte 
bidragen till den egentliga lönen utgått till lärare och lära
rinnor, utan äfven af öfriga sådana, vare sig att de utgått 
af distriktet i dess helhet eller af de särskilda rotarna. 
Äfven kontanta bidrag af de särskilda rotarna böra här 
inräknas.» 
Rad. 4. Bidrag af staten (kol. 6): »Från de till distriktet 
utanordnade statsmedel få distriktets afgifter till folkskole-

lärarnes pensionskassa icke i redovisningen afdragas samt 
ej heller afgifterna till deras enke- och pupill-kassa.» — 
Detsamma gäller om distriktets afgifter till ålderdomsun-
derstödsanstalten. 
Rad. 6. Öfriga inkomster (kol. 8 och 9): »Under a speci-
feras de möjligen förekommande och ej till b hörande 
hufvudposterna, såsom andel i bränvinsförsäljningsmedel, 
hundskattemedel, helgonskyld o. s. v., hvarefter återstoden 
kan sammanfattas under uttrycket diverse. — Under b upp-
föras dels under- året mottagna gåfvor och donationer, dels 
den under året genom förändrad värdeberäkning uppkomna 
tillökningen i de å rad. 1 inräknade tillgångarne, samt böra 
därvid dessa båda hufvudposter särskildt angifvas.» 
Rad. 10. Utgifter för lärares och lärarinnors aflöning (kol. 
14 och 15): I dessa utgifter ingå enligt insidan af formu
läret Litt. B: a) egentlig lön, b) lönetillökning för tjenstgö-
ring öfver 8 månader (den »fortsatta undervisningen» oberäk
nad), c) ersättning för den »fortsatta undervisningen», d) er
sättning för undervisning i slöjd, e) värdet af eller ersättning 
för bostad, f) d:o d:o för bränsle samt g) d:o d:o för kofoder1). 
Naturaprestationer kunna således förekomma under e, f och 
g; men de kunna därjemte äfven förekomma under a, ty 
med undantag af ordinarie lärare eller lärarinnor vid egentlig 
folkskola, för hvilken den egentliga lönen utgår endast i 
penningar, kan för öfriga lärare eller lärarinnor afloningen 
utgå i penningar eller lefnadsmedel (hvaribland äfven fritt 
kosthåll). Däremot är det ej föreskrifvet att bland löne
förmånerna inräkna värdet af planteringslanden, vare sig 
det åt läraren eller lärarinnan till brukning för eget behof 
af jordfrukter upplåtna jordlandet eller den egentliga och 
för undervisningen afsedda skolträdgården. 
Rad. 13. Öfriga utgifter (kol. 18 och 19): Under a spe
cificeras de ej till b hörande hufvudposterna, såsom afgifter 
till folkskolelärarnes pensionsijurättning, kostnaden för skol
lokalernas eldning (icke kostnaden för bränsle åt lärare och 
lärarinnor) och renhållning, brandstodsafgifter, premier åt 
skolbarn, räntebetalningar o. s. v., hvarefter återstoden kan 
sammanfattas under uttrycket »diverse». Afgifter till folk
skolelärarnes enke- och pupill-kassa inräknas här endast i 
de fall, då deras bestridande åligger skoldistriktet. — Under 
b uppföras dels under året lidna förluster i de å rad. 1 in
räknade tillgångarna, dels den under året genom förändrad 
värdeberäkning uppkomna minskningen däri, samt böra här
vid dessa båda hufvudposter särskildt angifvas.» 

Beträffande särskildt donationer för folkskoleväsendet 
må hänvisas till berättelsen för år 1882 (sid. 35 o. 36) för 
närmare kännedom om de grundsatser, som hafva iakttagits 
vid bearbetningen af primäruppgifterna. 

En jemförande öfversigt af vissa hit hörande rikssum
mor för åren 1886 och 1896 lemnas af följande tabell. 

1) Enligt Kungl. kungörelsen af den 5 Oktober 1891 bör åt ordinarie 
lärare eller lärarinna i folkskola »anskaffas sommarbete och vinterfoder för en 
ko eller ock, där hinder eller svårighet af lokala eller andra förhållanden därför 
möter, minst värdet af 8 hektoliter, 25 liter spannmål, hälften råg och hälften 
af det eller de andra sädesslag, i hvilka kronotionden inom orten utgår, i er
sättning lemnas. » 
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Beträffande denna tabell torde till närmare belysning 
följande böra framhållas. 

Vid jemförelse af »Värdet af naturaprestationer» under 
rad. 3 och rad. 10 finner man beloppet rara något lägre 
på det förra stället, ehuru man möjligen på grund af den 
ofvan meddelade anvisningen rörande rad. 3 kunnat vänta 
motsatsen. Förhållandet är likväl, att det beror på omständig
heterna huruvida vid ett särskildt skoldistrikt beloppet på 
det ena eller på det andra stället blir högre, eller om de 
möjligen blifva lika. Om distriktet t. ex. inköpt ved till 
bränsle åt lärarne och till skollokalernas eldning, så måste 
naturligtvis under rad. 3 hela det för inköpet använda 
beloppet räknas såsom kontant bidrag, medan en del däraf 
måste under rad. 10 uppföras såsom naturaprestation och 
återstoden föres på rad. 13. Har åter den behöfliga ved-

Folkskolorna 1896. 

mängden erhål l i ts genom sammanskot t in natura, sa skall 

natur l igtv is värdet däraf under rad. 3 uppföras såsom 

naturaprestation, medan med de motsvarande posterna u n 

der Kred i t förhålles som nyss . 

D e i föregående tabel l upptagna statsbidragen innefatta 

för 1886 tre och för 1896 fyra skilda hufvudposter, neml igen 

för båda åren det a l lmänna lönet i l l skot te t å t lärare och lära

rinnor, lönet i l l skot t för den fortsatta undervisn ingen och 

bidrag för undervisning i s löjd samt dessutom för år 1896 

l ikasom för år 1895 (se nedan) b idrag t i l l aflönande i vissa 

fall af vikarier för ordinarie lärare och lärarinnor vid folk

skolor. Å Tab. 8 finner m a n l ikväl ej ski lda uppgi f ter om 

dessa posters storlek, utan endast deras s u m m a (kol. 6 ) ; men 

fördelningen kan lät t verkstäl las . D e tre sednare posterna 

erhållas neml igen ur de källor, som angifvits med afseende 

på kol. 8—15 i text tabel len å sid. 4 här ofvan, hvarefter 

man lä t t beräknar den första posten och erhåller följande 

öfversigt . 

Det allmänna lönetillskottet för år 1896 uppgår så
lunda, då man nemligen därmed sammanräknar några 
smärre särskilda bidrag af statsmedel för dylikt ändamål, 
enligt de från skoldistrikten insända primäruppgifterna till 
4,396,496 kr.; men det må nämnas, att detsamma enligt de 
uppgifter därom, som till Ecklesiastik-departementet in-
sändts från Statskontoret (för Stockholms stad) och från 
länens landtränterier, uppgick till 4,344,970 kr., således till 
51,526 kr. mindre. I anledning af denna skiljaktighet må 
erinras om åtskilliga förhållanden, som vålla, att full över
ensstämmelse ej kan väntas mellan de summor, som er
hållas på de båda olika vägarne. För det första kan det 
inträffa, att ett för ett visst år utgående lönetillskott, hvil-
ket af någon orsak utbetalas först under det följande året, 
blir af skoldistriktet och landtränteriet påfördt olika års 
räkenskaper. Men för det andra bör, om ingen olikhet 
förefinnes i nyss berörda hänseende, summan, som erhålles 
på den förra vägen vara större än den, som erhålles på 
den sednare, emedan i den förra summan, men ej i den 
sednare, böra äfven vara inräknade några smärre belopp, 
som utgå af tre mindre anslag, för hvilka finnes närmare 
redogjord t längre fram i detta kapitel, nemligen anslagen 
»Till befrämjande af folkundervisningen bland de i rikets 
nordligare trakter bosatta finnar», »Till Lappmarks eckle
siastikverk» samt »Till pedagogier och folkskolor». — Den 

3 
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betydliga tillväxten från 1886 till 1896 i allmänna lönetill
skottet beror dels på förökningen i lärareantalet (jfr sid. 6), 
dels på förändrade grunder för utgåendet af statsbidragen 
(jfr berättelserna för år 1887, sid. 13 och för år 1888 
sid. 13). Med afseende på det allmänna lönetillskottet må 
slutligen nämnas, att antalet af ordinarie folkskolelärare och 
lärarinnor, för hvilka utbetalts lönetillskott af 466 kr. 67 
öre för år, motsvarande en kontant aflöning af minst 700 kr., 
enligt de på den sednare vägen erhållna uppgifterna år 1896 
uppgick till 4,633, således till 76 % af hela antalet ordinarie 
lärareplatser i folkskolorna och till 80 % af det antal, som 
kvarstår efter frånräknandet af vikarierna (jfr sid. 6). De 
20 %, som återstå vid den sednare beräkningen, utgöras så
ledes — möjligen på några enstaka undantag när — af lärare 
och lärarinnor med tjensteålder understigande fem år. Dock 
bör ihågkommas, att (åtminstone i städerna) ganska många 
lärare och lärarinnor med tjensteålder under fem år hade 
lön af 700 kr. eller däröfver, ehuru för dem statens löne
tillskott naturligtvis beräknades efter lön af 600. — Om 
lönetillskottet för den fortsatta undervisningen år 1896, 64,275 
kr., tänkes lika fördeladt på de 1,033 »fortsättningsskolor», 
som däraf kommit i åtnjutande (se sid. 4), så får man 
62 kr. på hvarje. Sammanhålles detta resultat med be
stämmelserna (se berättelsen för år 1882, sid. 32) angå
ende statsbidragets varierande storlek, 25, 50 eller 75 kr., 
allt efter som af de sex undervisningsveckorna två, fyra 
eller alla sex varit förlagda utom folkskolans ordinarie 
undervisningstid, så finner man att i medeltal 5 af samt
liga 6 undervisningsveckor varit sålunda förlagda. Härvid 
är dock att märka, att om man skiljer på landsbyggd och 
städer (jfr tabellen å sid. 4), så blir förhållandet något 
litet ofördelaktigare på landsbyggden. Till hvar och en af 
de 151 fortsättningsskolorna i städerna, hvarest för öfrigt 
den fortsatta undervisningen ofta meddelas i aftonskola, hade 
nemligen lönetillskottet utgått med 75 kr. med undantag 
endast för 9, som fått efter 50 kr., och 4, som fått efter 
25. Få landsbyggdens 882 fortsättningsskolor, bland hvilka 
458 fått lönetillskott med 75 kr., 337 med 50 kr. och 87 
med 25 kr., komma således 53,375 kr., eller i medeltal 
nära 61 kr. på hvarje. Det må tilläggas, att äfven på lands
byggden den fortsatta undervisningen någon gång meddelas 
i aftonskola. — För undervisning i slöjd utdelades stats
bidrag till 2,733 slöjdskolor eller slöjdafdelningar. Bidraget 
utgick med 75 kr. för hvardera till 2,710 af dessa skolor 
och med följande lägre belopp till 23, hvarest undervis
ningen i slöjd fortgick endast under motsvarande mindre 
delar af året, nemligen med 37 kr. 50 öre till 22 och med 
32 kr. 60 öre till 1. - Från och med år 1895 trädde i 
gällande kraft bestämmelserna i Kungl. kungörelsen af den 
1 Juni 1894 angående aflönande i vissa fall af vikarie för 
sådan ordinarie lärare eller lärarinna vid folkskola, som af 
sjukdom uratåndsättes att fullgöra sin tjenst. Efter åtta 
månaders undervisningstid beräknadt utgår statsbidraget 
med 400 kr., medan 150 skola lemnas af den ordinarie läraren 
och 50 af skoldistriktet, hvilket det jemväl åligger att — 
enligt i kungörelsen stadgade grunder — förse vikarien 

med bostad jemte vedbrand eller ock lemna honom ersätt
ning därför, beräknad efter minst 50 kr. för ofvannämnda 
undervisningstid, äfvensom att, där så ifrågakommer, godt-
göra honom resekostnad. För år 1896 uppgingo statens 
bidrag till 45,671 kronor. Antalet lärare, till hvilkas vi
kariers aflönande de utgått, utgjorde 245. 

De medel, som enligt rad. 5 i texttabellen å sid. 17 
utgått af landsting och hushållningssällskap, hafva till aldra 
största delen afsett befrämjande af slöjdundervisningen. 
Dock har äfven någon del utgått såsom aflöningar vid 
de med landstingsseminarierna förenade öfningsskolor. De 
medel åter, som utgått af »andra skoldistrikt», afse de — 
åtminstone så vidt primäruppgifterna utvisa — ytterst få 
fall, då ett skoldistrikt erhållit ersättning från ett angrän
sande distrikt för barn från det sednare distriktet, hvilka 
undervisats i skola, tillhörande det förra, eller då två an
gränsande distrikt rent af förenat sig om att gemensamt 
bestrida utgifterna för en skola, som genom sitt läge är 
användbar för dem båda. De dubbelräkningar, som här
igenom måste uppstå, äro så obetydliga, att de ej förtjena 
att vidare uppmärksammas i denna berättelse. 

Beträffande den högst betydande tillväxt i skuldbe
loppen, hvilken framträder vid jemförelse mellan de för 
åren 1886 och 1896 å rad. 7 och 9 i nyss omtalade text
tabell lemnade uppgifterna, bör nämnas att den till en dryg 
del är endast skenbar och beroende på den genom ofta 
omförmälda särskilda undersökning och skriftvexling vunna 
fullständigare kännedomen om de för folkskoleväsendet upp
tagna lånen, hvilka man förut vid ett ytterligt stort antal 
skoldistrikt underlät att intaga i de insända räkenskaps
sammandragen. 

Det å rad. 11 i omförmälda texttabell uppförda ut
giftsbeloppet för år 1896 till skolhusbyggnader o. 8. v. 
torde kunna anses något så när motsvara verkligheten, 
hvilket däremot efter all sannolikhet icke är fallet med det 
motsvarande beloppet för år 1886. Härom behöfver — 
under hänvisning för öfrigt till berättelsen för år 1885 
(sid. 1 och 2) — endast nämnas att utelemnandet ur rä
kenskapssammandragen af utgifter för uppförandet af nya 
skolhus hotade att allt mera öfvergå till en herrskande 
vana, till dess att åtminstone en väsentlig inskränkning 
däri vanns genom Ecklesiastik departementets ingripande. 

Under »öfriga utgifter: a» äro i tabellen å sid. 17 inne
fattade tre poster, som förtjena att särskildt omnämnas, 
nemligen afgifter till folkskolelärarnes pensionsinrättning, 
afgifter till ålderdomsnnderstödsanstalten och räntebetal
ningar. — Pensionsafgifterna, som skola erläggas för hvarje 
läraretjenst vid högre folkskola och hvarje ordinarie lärare-
tjenst vid egentlig folkskola och ej få afräknas å lönerna, 
uppgingo år 1896 till 228,292 kr. enligt den till Kungl. 
Maj:t af direktionen för pensionsinrättningen afgifna berät
telsen. — Enligt den till Kungl. Maj:t för år 1896 afgifna 
berättelsen rörande ålderdomsunderstödsanstalten uppgingo 
de från skoldistrikten influtna afgifterna till 84,740 kr. Af 
detta belopp skulle enligt de i berättelsen för år 1893 (sid. 14) 
framställda grunderna 50,844 kr. (0.6) falla på skoldistrikten 
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och 33,896 kr. (0.4) på vederbörande lärare och lärarinnor, 
men skoldistriktens verkliga andel i afgifterna är sannolikt 
ej obetydligt högre än den nyss angifna, enär de synas 
ganska ofta hafva eftergifvit sin rätt att uttaga den sed-
nare andelen. — Om man förutsätter, at t skulderna äro rätt 
uppgifna, och beräknar räntan efter 5 % af skulden vid 
årets början, så uppgår för år 1896 hela räntebeloppet till 
685,359 kronor. 

Enligt rad. 16 i oftanämnda texttabell befinnes vid 
jemförelse mellan åren 1886 och 1896 bristen — d. v. a. 
Öfverskott af skuld öfver tillgångar — hafva ofantligt ökats, 
men tillökningen är säkerligen till en stor del endast sken
bar och beroende därpå, att skuldbeloppet för år 1886 upp-
gifvits för lågt. 

Slutligen må nämnas, att åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af detta 
kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i den tabell, 
som visar förhållandet mellan landsbyggd och städer. 

En öfversigt i vissa hänseenden för de särskilda länen 
år 1896 lemnas af följande tabell, rörande hvilken några 
anmärkningar må förutskickas. 

I kol. 2 och 3 finner man i absoluta tal och procent, 
för huru många ordinarie lärare och lärarinnor i folksko
lorna lönetillskott af statsmedel utgått med 466 kr. 67 öre 
för år, motsvarande kontant aflöning af minst 700 kronor. 
Talen i kol. 2 äro erhållna ur de uppgifter om allmänna 
lönetillskottet, som till Ecklesiastik-departementet insändts 
från Statskontoret (för Stockholms stad) och länens landt-
ränterier, hvarefter talen i kol. 3 erhållits genom jemförelse 
med talen i kol. 20 och 21 af Tab. 2, sedan dock frän 
dessa tal frånräknats vikarierna (jfr sid. 7 och 18). — De 
för talen i kol. 7 behöfliga dividenderna äro erhållna genom 
beräkning af skillnaden mellan talen i kol. 21 och 11 af 
Tab. 8. 

Beträffande de för Stockholms stad i kol. 2 och 3 stå
ende talen må erinras därom, att i sjelfva verket väl för alla 
(ordinarie) lärare och lärarinnor i Stockholm lönerna fullt 
motsvara kontant lön af 700 kr. jemte öfriga i folkskole
stadgan bestämda löneförmåner. För öfrigt har det ringa 
procenttalet i kol. 3 för Stockholms stad sin förklaring 
däri, att antalet ordinarie lärare och lärarinnor vunnit en 
högst betydlig tillökning under de sednare åren. Det 
ännu lägre procenttalet för Norrbottens län beror åter 
därpå, att där finnas många ordinarie lärare, som aflönaff 
helt och hållet af de särskilda anslagen »Till befrämjande 
af folkundervisningen bland de i rikets nordligare trakter 
bosatta finnar» och »Till Lappmarks ecklesiastikverk» eller 
af »Svenska Missionssällskapet». Antalet af de ordinarier, 
till hvilkas aflönande statsbidrag utgått af det allmänna 
anslaget, utgör blott 51, hvadan procenten, om man håller 
sig endast till dessa, stiger till 75. — Med afseende på upp
giften om Stockholms stad i kol. 4 må erinras därom, att 
antalet skolor därstädes räknats endast till 9. Hade an
talet skolor räknats lika med antalet skolhus, således 30, 
så hade man i stället i kol. 4 fått 3,735 kronor. Tänkes 

åter organisationen vara sådan, att vid den därstädes an
ordnade 7-åriga skolkursen hvarje grupp af klasserna 1—7 
utgjort en skola, och man under sådan förutsättning beräk
nar skolornas antal till 1/7 Af antalet lärare i läseämneu, 
således till 91, så sjunker beloppet i kol. 4 till 1,231 kr., 
men är således fortfarande likväl vida högre än för något 
af länen. — Med afseende på uppgifterna om Stockholms 
stad i kol. 7 och 8 må erinras därom, att Stockholm ut
gör ett enda skoldistrikt. 

Den stora tillväxt, som vid jemförelse mellan åren 
1886 och 1896 visar sig för »hela riket» i kol. 2 och 3, 
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beror väsentligen därpå, att under mellantiden en miuimi-
lön af 700 kr. för ordinarie lärare och lärarinnor vid folk
skolor, när de i denna egenskap oförvitligt tjenstgjort under 
fem år, blifvit genom Kungl. kungörelsen af den 5 Oktober 
1891 lagstadgad, medan förut lönens höjande till detta 
belopp berodde af skoldistrikten. 

Beträffande de olikheter, som vid dylik jemförelse mellan 
de båda åren visa sig för »hela riket» i kol. 4—8, företrädes
vis i kol. 7, torde det vara nog att nämna, att de på förut 
framställda skäl måste anses vara till en del endast sken
bara och beroende på ofullständig kännedom om förhållan
dena år 1886. 

Förhållandet i vissa hänseenden mellan landsbyggd och 
städer utvisas af följande tabell. Beträffande den däri före
kommande fördelningen af »Öfriga inkomster» och »Öfriga 
utgifter» är det tillräckligt att hänvisa till de därom å sid. 
16 lemnade upplysningarna. 

Såsom tillägg till föregående framställning af de eko
nomiska förhållandena lemnas här en förteckning öfver hit 
hörande anslag enligt riksstaten för 1896. 

Under åttonde hufvudtitteln och »Folkundervisningen» 
upptagas å ordinarie stat: 

Kronor. 

1) Seminarier för folkskolelärares bildande 316,025 
2) Stipendier för seminarie-elever 75,000 
3) Arvoden och resekostnadsersättning åt folk

skoleinspektörer 95,000 
4) Undervisningsmateriel m. m. för folkskolor... 20,000 
5) Understöd åt högre folkskolor 20,000 

eller ett gemensamt reservationsanslag 526,025 
6) Till befrämjande af folkundervisningen bland 

de i rikets nordligare trakter bosatta finnar, 
förslagsanslag 45,000 

7) Lönetillskott åt lärare vid folkskolor och 
småskolor, förslagsanslag 3,925,000 

8) Understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag... 55,000 
9) Understöd för aflönande af lärare vid fort

sättningsskolan, förslagsanslag 50,000 
10) Bidrag till aflönande af lärare i slöjd vid 

folkskolorna, förslagsanslag 110,000 
11) Bidrag till aflönande i vissa fall af vikarie 

för ordinarie lärare eller lärarinna vid folk
skola, förslagsanslag 40,000 

Summa 4,751,025. 

Alla dessa anslag funnos till samma belopp äfven i 
riksstaten för år 1895 på ordinarie stat. 

Det 4:e anslaget är afsedt »dels för att understödja 
utarbetandet af tjenliga läroböcker, dels för anskaffande af 
tjenlig undervisningsmateriel i öfrigt, såsom kartor, glober, 
modeller, hjelpmedel för åskådningsundervisningen m. m.». 
Medelst detta anslag kunna enligt redan iörut gällande be
stämmelser statens seminarier kostnadtfritt samt folkskolor, 
folkhögskolor, högre folkskolor och allmänna döfstumsskolor 
till nedsatt pris erhålla sålunda anskaffad materiel, hvarjemte 
enligt Kungl. Maj:ts framställning och därtill af 1893 års 
Eiksdag lemnadt medgifvande sistnämnda förmån utsträcktes 
till de seminarier för bildande af lärare vid småskolan, 
hvilka af landsting upprättats. Cirkulär med förteckning 
på undervisningsmaterielen utfärdades från Ecklesiastik
departementet under den 31 December 1895. 

Af det 6:e anslaget utanordnades under 1896 omkring 
11,000 kr. till lärarelöner vid statens egna skolor och om
kring 5,750 kr. såsom bidrag till lärarelöner vid distriktens 
skolor; för öfrigt bestredos däraf omkostnaderna för ett finskt 
småskolelärare-seminarium, för stipendier åt seminarie-elever, 
för undervisningsmateriel och för böcker, m. m. 

Enligt Statskontorets af trycket utgifna »Kapital-konto 
till rikshufvudboken för år 1896» utvisa de 5 första an
slagen vid början af år 1896 en reservation af 72,255 kr. 
98 öre, hvilken vid årets slut vuxit till 80,777 kr. 61 öre. 
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De följande anslagen (6—11) utvisade vid 1896 ära slut en 
brist af tillsammans 549,933 kr. 77 öre. 

Under åttonde hufvudtitteln och å ordinarie stat finnas 
ännu två. anslag, som böra här omnämnas, nemligen för
slagsanslaget till »Lappmarks ecklesiastikverk» och anslaget 
till »Pedagogier och folkskolor». 

Af det förra anslaget, som i riksstaten för 1896 — 
likasom för åren 1894 och 1895 — är uppfördt med 55,000 
kr., men hvarå enligt nämnda Kapital-konto under året 
uppkom en brist af 17,606 kr. 10 öre, användes 12,200 kr. 
till aflöning af skolmästare, skollärare och kateketer; för 
öfrigt bestredos däraf bland annat omkostnaderna för ett 
lappskt småskolelärare-seminarium, för stipendier åt semi-
narie-elever samt för underhåll och inackordering af lappska 
skolbarn. 

Det sednare anslaget, hvarom nämare finnes medde
lad t i »Berättelse om statens elementarläroverk för gossar 
läseåret 1876—77» (sid. 191), är i riksstaten för år 1896 — 
likasom för år 1895 — uppfördt med 26,176 kr., hvaraf 
24,406 kr. såsom »Anvisning i kontant» samt återstoden 
under rubriken »Indelning och därmed jemförlig anvisning, 
på förslagt, nemligen 1,010 kr. såsom »Friheter och kyrko
tionde» och 760 kr. såsom »Ersättningar». Den första 
posten afser till aldra största delen de s. k. egentliga peda-
gogierna, för hvilka redogöres i sammanhang med allmänna 
läroverken. De därunder upptagna medel, som afse folk
undervisningen, utgöras dels af 4,500 kr. till Sällskapet 
för Folkundervisningens [f. d. Vexelundervisningens] be
främjande, dels af tre smärre belopp af tillsammans 664 kr. 
44 öre. De två sednare posterna afse endast folkunder
visningen. 

Riksstaten för 1896 upptager vidare under åttonde 
hufvudtitteln såsom extra ordinarie anslag till »Folkunder
visningen»: 

Stockholm den 6 Juli 1898. 

Kronor. 

1) Till löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid 
folkskolelärare-seminarierna samt till arvoden åt 
teckningslärare för extra tjenstgöring och extra 
arvoden åt musiklärare vid dessa seminarier... 33,300 

2) Till understöd åt mindre bemedlade lärjungar 
vid sådana folkhögskolor, som åtnjuta bidrag 
af statsmedel 15,000 

3) Till uppförande af skolhusbyggnad m. m. inom 
Tärna kapellförsamling 15,500 

Summa 63,800. 
Af dessa anslag, som beviljades i överensstämmelse 

med Kungl. Maj:ts därom gjorda framställningar, voro de 
båda förstnämnda i riksstaten för år 1895 uppförda till 
samma belopp, hvaremot det tredje anslaget tillkom år 
1896. . 

Då den ordinarie staten för »Folkundervisningen», så
som ofvan anmärkts, uppgick till samma belopp och den 
extra ordinarie ökades med 15,500 kr., förete således för 
år 1896 de på ordinarie och extra ordinarie stat uppförda 
anslagen tillsammanstagna en tillökning af 15,500 kronor. 

Slutligen äro att omnämna två ordinarie anslag, som 
äro uppförda å riksstaten för 1896 under nionde hufvud
titteln, nemligen: Kronor. 
1) Bidrag till folkskolelärares pensionering 357,373 
2) Bidrag till folkskolelärarnes enke- och pupill-

kassa 63,500 
Summa 420,873. 

Båda dessa anslag funnos äfven i riksstaten för 1895 
på ordinarie stat och till samma belopp. 

Angående de jemförelser med Statistiska Centralbyråns 
berättelse om kommunernas fattigvård och finanser för år 
1896, hvartill förestående framställning af de ekonomiska 
förhållandena kunna gifva anledning, hänvisas till berät
telsen om folkskolorna för år 1895, sid. 22—24. 

C l a s G u s t a f s s o n . 





TABELL-BILAGOR. 

Folkskolorna 1896. 1* 



2* 

Tab. 1. H ö g r e f o l k s k o l o r . 

1:o. Lärare och lärjungar m. m. under det läseår, som slutade 1896. 



3* 

Tab. 1 (forts.). H ö g r e f o l k s k o l o r . 

2:o. Omkostnader under kalenderåret 1896. 

Lilla Malma. Kol. 21—28: Häraf utgå till hufvudläraren 1,833 kr. 
33 öre i penningar och 270 kr. i natnra. — Kol. 25: Häraf 75 kr. till under
visning i slöjd. — Kol. 26: 300 kr. af landstinget och 175 kr. af länets 
slöjdnämnd. — Kol. 29: Af länets slöjdnämnd. 

Hakarp. Kol. 21—26: Häraf utgå 1,900 kr. till föreståndaren, 125 kr. 
till biträdande läraren, 125 kr. till läraren i träslöjd och 75 kr. till lärarinnan i 
handarbeten. — Kol. 26: Häraf utgöra 360 kr. lärjnngarnes afgifter för under
visning i engelska och 300 kr. hyresersättning åt föreståndaren från Huskvarna 
vapenfabriks aktiebolag. 

Klinte. Kol. 26—31 : Af Herlitzska donationsfonden. 

Allerum. Kol. 25: Häraf 75 kr. till undervisning i slöjd. 

Kallarp. Kol. 21 — 26: Häraf ordinarie läraren 1,320 kr. och slöjd
läraren 10 kr. 

Onsala. Kol. 29: Högre folkskolan har lärosal sig upplåten i folk
skolans hus. 

Fässberg. Kol. 21—28: Häraf utgå till föreståndaren 1,800 kr. i pen
ningar och 300 kr. in natnra, till slöjdläraren 800 kr., till läraren i linear-
ritning och sång 187 kr. 50 öre samt till läraren i fribandsteckning 62 kr. 
50 öre. — Kol. 21 o. 26—31: Häri ingå 99 kr. af Mölndals by, 600 kr. af 
Fässbergs församling samt återstoden af Götiska förbnndet och af donations
medel. — Kol. 31: Häri ingå 90 kr. af Götiska förbundet och 25 af Francke-
ska donationen till premier. 

Lysekil. Kol. 21—28: Häraf utgå till föreståndaren 1,675 kr. i pen
ningar och 300 kr. in natura samt till slöjdlärarinnan 30 kr. 

Gudmundrå. Kol. 21—28: Häraf utgå. till förste läraren 2,000 kr. i 
penningar och 250 kr. in natnra, till biträdande läraren 1,000 kr. och till lära
ren i sång 100 kr. — Kol. 26: Bidrag af enskilda personer. 



4* 

Tab. 2. Folkskoleväsendet år 1896: 



5* 

skolor och lärare m. m. länsvis. 



6* 

Tab. 3. Folkskoleväsendet år 1896: skolor och lärare m. m. 

Anm. Af skäl, som i texten äro närmare angifua, hafva 2 städer (Sigtuna och Skellefteå) förts till landsbygden, hvaremot 



7* 

länsvis med fördelning efter landebyggd och städer. 

delar af landsbygden blifvit förda på 6 andra städer (Vaxholm, Mariefred, Vadstena, Visby, Skara och Falköping). 



8* 

Tab. 4. Folkskoleväsendet år 1896: skolor och 



9* 

lärare m. m. i rikets särskilda städer. 



10* 

Tab. 4 (forts.) Folkskoleväsendet år 1896:, skolor och 



11* 

lärare m. m. i rikets särskilda städer. 



12* 

Tab. 5. Folkskoleväsendet år 1896: 



13* 

lärjungar länsvis. 



14* 

Tab. 6. Folkskoleväsendet år 1896: lärjungar 



15* 

länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 



16* 

Tab. 7. Folkskoleväsendet år 1896: 



17* 

lärjungar i rikets särskilda städer. 



18* 

Tab. 7 (forts.). Folkskoleväsendet år 1896: 



19* 

lärjungar i rikets särskilda städer. 



20* 

Tab. 8. Folkskoleväsendet år 1896: 

Anm. Om fördelningen af »Öfriga inkomster» mellan kol. 8 och 9 samt af »Öfriga utgifter» mellan kol. 18 och 19 se texten. 



ekonomiska förhållanden (i kronor) länsvis. 

21* 



22* 

Tab. 9. Folkskoleväsendet år 1896: ekonomiska förhållanden 



23* 

(i kronor) länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 



24* 
Tab. 10. Folkskoleväsendet år 1896: ekonomiska 



25* 

förhållanden (i kronor) i rikets särskilda städer. 



26* 

Tab. 10 (forte.). Folkskoleväsendet år 1896; ekonomiska 



27* 

förhållanden (i kronor) i rikets särskilda städer. 
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