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

Den berättelse om folkskolorna, som härmed öfverlämnas, 
är utarbetad, efter samma grunder som de båda närmast 
föregående. Med afseende å vissa därvid tillämpade metoder 
och använda beräkningssätt torde det därför vara tillräckligt 
att hänvisa till berättelsen för år 1901. Likaså har det 
ansetts onödigt ätt här ånyo återgifva vissa tabellariska 
öfversikter för tiden fr. o. m. 1881, hvilka införts i redo
görelserna för år 1901 (ang. de skolpliktiga barnens under-

Utöfver de upplysningar, som kunna hämtas ur tab. 1, 
må följande här meddelas direkt från de inkomna primär
uppgifterna. 

Lärokursens längd uppgifyes vid 1 skola till ett ä två 
år, vid 14 till två, vid 1 till två ä tre samt vid 2 till tre år. — 
Läsveckornas antal har varit 23 vid en skola, 24 vid tre, 
26 vid två. 27$ vid en, 28 vid två, 30 vid fyra, 31 vid en, 
32 vid två och 34 vid två skolor. — Läsdagarnes antal i 
veckan uppgick till 5 vid sex och till 6 vid tolf skolor. — 
Hvad undervisningstimmarnas antal i veckan angår, hafva 
desamma utgjort 26 vid en skola (med 24 veckor), 27 vid 
en (med 30 veckor), 28 vid en (med 34 veckor), 29 vid en 
(med 24 veckor), 30 vid sex (hvaraf en med 24, en med 27$, 
en med 28, en med 30, en med 3] och en med 32 veckor), 
32 vid två (hvaraf en med 26 och en med 32 veckor), 34 
vid två (hvaraf en med 28 och en med 30 veckor) och 35 
vid fyra (hvaraf en med 23, en med 26, en med 30 och en 
med 34 veckor). I ofvanstående antal undervisningstimmar 
äro inräknade timmarne för såväl las- som öfningsämnen. 

Folkskolorna 1903. 

visning samt ang, folkskolornas ekonomiska förhållanden) 
och år 1902 (ang. lärarepersonalen). Däremot har i här 
ifrågavarande berättelse bland tabellbilagorna medtagits en 
öfversiktstabell för åren 1881—1903 öfver antalet skol
distrikt, skolhus, skolor m. m. . 

Hela antalet af de för utarbetandet af 1903 års be
rättelse om folkskoleväsendet i riket afsända anmärknings-
skrifvelser till skolrådsordförande m. fl. uppgick till 1,720. 

Såsom tab. 1 närmare utvisar, afse de till denna be
rättelse hörande pedagogiska uppgifterna vid de 17 skolor, 
hvarest läsåret skares af kalenderåret, läsåret 1903—1904 
samt vid den återstående skolan kalenderåret 1903. De 
ekonomiska uppgifterna afse vid samtliga skolor kalender
året 1903. 

Vid här ifrågavarande 18 skolor voro anställda tillsam
mans 43 lärare, af hvilka 25 undervisade i läsämnen (en
samt eller i förening med öfningsämnen) och 18 endast i 
öfningsämnen. Bland de förra voro 4, bland de senare 
5 kvinnor. Lärjungarnes antal utgjorde 519, af hvilka 
379 (225 gossar och 154 flickor) voro under 15 år samt 140 
(70 gossar och 70 flickor) 15 år och däröfver. Omkostnaderna 
uppgingo till 58,746 kr. 2 öre. Om man fördelar omkost
nadsbeloppet på antalet lärjungar, finner man, att kostna
den för hvarje lärjunge uppgick till 113 kr. 19 öre mot 99 
kr. 21 öre under närmast föregående år. 

Lästerminernas fördelning har varit mycket olika; till 
belysande häraf lämnas följande öfversikt angående de tider, 
å hvilka undervisningen pågått vid hvarje skola. 

I. Högre folkskolorna. 
Tab. 1. 
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Anm. Den knrsiva stilen är använd for den skola, där läsåret samman
föll med kalenderåret. — ') Under denna tid ägde dock ferier rnm mellan den 
1 Jnni och den 11 Oktober. 

Undervisningen har vid alla skolorna omfattat kristen
domskunskap, modersmålet, historia (vid 16 både svensk och 
allmän, vid 1 endast svensk och vid 1 endast allmän), geo
grafi, geometri, räkning, naturkunnighet (vid 2 af dem nam
nes äfven hälsolära), samt frihandsteckning eller linearrit-
ning. Vid 13 skolor har undervisats i välskrifning, vid 9 
i bokföring, vid 10 i tyska samt vid 2 i både tyska och 
engelska språken. Bland undervisningsämnena uppräknas 
dessutom vid 3 skolor statskunskap, vid 1 svensk statskun
skap, vid 2 kommunalkunskap och vid 1 kunskap i grund-

och kommunallagarne. Vid 2 skolor hafva flickorna under
visats i hushållslära och matlagning. Sång har förekommit 
vid 14 skolor, gymnastik vid 9, slöjd för gossar vid 6 
och slöjd för flickor vid 4 samt trädgårdsskötsel vid 3 
skolor. Vid 1 skola synes slöjden för gossar hafva om
fattat endast metallslöjd. 

Angående lärarne (respektive hufvudlärarne) i läsäm-
nena är, då afseende ej fästes vid aflagda undervisningsprof, 
i sammanhang härmed att nämna, att bland dem 3 aflagt 
filosofie kandidatexamen och folkskolelärareexamen, 1 filo
sofie kandidatexamen, 2 prästexamen och folkskolelärare
examen, 1 prästexamen, 1 teoretisk och praktisk teologisk 
examen och folkskolelärareexamen, 1 teoretisk teologisk 
examen och folkskolelärareexamen, 1 teologisk filosofisk 
examen och folkskolelärareexamen, 4 mogenhetsexamen och 
folkskolelärareexamen, 1 mogenhetsexamen och 3 folkskole
lärareexamen. En af förenämnde lärare var i egenskap af 
riksdagsman frånvarande från skolan under efterjulstermi-
nen, och hade den, som under denna tid uppehöll tjänsten, 
aflagt filosofie kandidatexamen. — Vid en af de fem skolor, 
som voro försedda med biträdande lärare i läsämnen, tjänst
gjorde i denna egenskap dels en lärare, som aflagt folkskole-
lärareexamen och dels en från högre lärarinneseminariet 
utexaminerad lärarinna, vid två skolor funnos lärarinnor 
samt vid en skola en lärare, som alla aflagt mogenhets
examen och folkskolelärareexamen och vid den femte skolan 
tjänstgjorde dels en lärare, som aflagt mogenhetsexamen 
och folkskolelärareexamen och dels en lärarinna, som genom
gått en kurs i huslig ekonomi. 

II. Allmänna folkskolorna. 
Antal skoldistrikt, skolor, skolhus m. m. 

Tab. 2 och 3. 

Antalet skoldistrikt i riket uppgick enligt tab. 2 år 1903 
till 2,403 mot 2,400 år 1902. Ökningen beror dels därpå, 
att i Gottlands län Linde och Lojsta församlingar, hvilka 
förut tillsammans med Fardhem bildat ett skoldistrikt, 
från och med år 1903 äro särskilda distrikt, dels därpå, att 
i Älfsborgs län Fullestads församling, som tillsammans med 
Lena församling utgjort ett skoldistrikt, från och med år 
1903 bildar eget skoldistrikt. 

År 1903 funnos i riket 5,516 folkskolor, hvaraf 4,985 
fasta och 531 flyttande, 2,103 mindre folkskolor, hvaraf 
1,325 fasta och 778 flyttande samt 5,711 småskolor, hvaraf 
4,587 fasta och 1,124 flyttande. Hela antalet folk- och små
skolor uppgick sålunda år 1903 till 13,330 mot 13,077 år 
1902. Af de nytillkomna 253 skolorna voro 98 folkskolor, 
106 mindre folkskolor och 49 småskolor. — Vid fördelning 

af de i tabellen upptagna skolorna efter deras belägenhet 
i landsbygden eller i städerna finner man, att å landsbygden 
funnos 12,198 och i städerna 1,132 folk- och småskolor. 
Motsvarande tal för år 1902 voro respektive 11,979 och 1,098. 

Antalet skolhus (skollokaler), egna eller förhyrda, uppgick 
enligt kolumnerna 19—21 år 1903 till 12,505 mot 12,371 år 
1902. Af dessa 12,505 skollokaler voro 9,134 skoldistriktens 
egna, under det att 3,371 förhyrdes eller voro hyresfritt upp
låtna; motsvarande tal år 1902 voro respektive 8,996 och 3,375. 

') I sammanhang härmed må nämnas, att af rikets 93 stader 2 
mindre, nämligen Sigtuna och Skellefteå, med sammanlagd! 1,956 in 
vanare äro förda till landsbygden, emedan hvar och en af dem till
sammans med respektive landsförsamling bildar ett skoldistrikt, hvar-
emot en sockendel och 5 mindre landsförsamlingar med tillsammans 
3,924 invånare af likartade skäl äro förda till staderna Vaxholm, Marie
fred, Vadstena, Visby, Skanör och Falköping.. 

2 
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Antalet skoldistrikt, hvilka år 1903 erhöllo statsbidrag 
för den fortsatta undervisningen, uppgick till 897, hvaraf 832 
voro belägna å landsbygden och 65 voro städer. Antalet 
fortsättningsskolor, som under samma tid erhöllo dylikt 
bidrag, uppgick till 1,639, hvaraf 1,481 på landsbygden och 
158 i städerna. År 1902 meddelades statsbidrag för den 
fortsatta undervisningen åt 829 skoldistrikt, nämligen 767 
på landsbygden och 62 i städerna; antalet fortsättnings-
skolor, som under samma tid erhöllo dylikt bidrag, uppgick 
till 1,537, hvaraf 1,380 å landsbygden och 157 i städerna. — 
För Stockholms stad finnas inga fortsättningsskolor upp
tagna, enär den fortsatta undervisningen därstädes ej är 
anordnad enligt de grunder, som äro fastställda för stats
bidrags åtnjutande. 

Såvål i 1901 som i 1902 års berättelser om folkskolorna 
finnas intagna vissa uppgifter angående den i gällande folk
skolestadgas § 5 och i 1900 års normalplan, sid. 52, om
talade folkskolans högre afdelning. På grund af tabellformu
lärens uppställning äro emellertid de uppgifter om folk
skolans högre afdelning, hvilka kunna inflyta i primärupp
gifterna,' synnerligen knapphändiga. Med stöd af de upp
lysningar, som ur primäruppgifterna kunnat erhållas har 
här nedan gjorts en sammanställning af antalet klasser och 
antalet lärare i denna påbyggnad å vår folkskola. 

Af tabellen framgår, att folkskolan utvidgats med högre 
afdelningar hufvudsakligen i några större städer. 

) Tre gossskole- och 3 flickskoleklasser. — ) De tre gossskoleklasserna 
hafva gemensam lärare, de tre flickskoleklasserna hafva Irrar sin lärarinna. 
— ) skolan tillhör littera A-typen, men har ingen särskild lärare för femte 
klassen. 

Såsom redan ofvan är nämndt, äro i de inkomna redo
görelserna för folkskolorna upplysningarna angående folk
skolans högre afdelning synnerligen otillfredsställande. Så 
har det visat sig omöjligt att erhålla uppgifter angående 
antalet skolbarn i de olika klasserna af folkskolans högre 
afdelning. 

Antalet skoldistrikt, som år 1903 erhöllo statsbidrag 
för undervisning i slöjd for gossar, uppgick till 1,348, hvaraf 
1,264 voro belägna på landsbygden och 84 voro städer; 
antalet slöjdafdelningar, för hvilka under samma år stats
bidrag utgick, utgjorde 4,016, hvaraf 2,940 å landsbygden 
och 1,076 i städerna. Ar 1902 utdelades statsbidrag för 
undervisning i slöjd för gossar åt 1,311 skoldistrikt, hvaraf 
1,229 voro belägna i landsbygden och 82 voro städer; an
talet slöjdafdelningar, för hvilka under samma år stats
bidrag utgick, utgjorde 3,835, hvaraf 2,805 å landsbygden 
och 1,030 i städerna. 

Antalet skoldistrikt, som år 1903 erhöllo statsbidrag 
för undervisning i slöjd för flickor, uppgick till 1,533, hvaraf 
1,443 voro belägna på landsbygden och 90 voro städer; 
antalet slöjdafdelningar, för hvilka under samma år stats
bidrag utbetalades utgjorde 4,732, hvaraf 3,679 på lands
bygden och 1,053 i städerna År 1902 utdelades statsbidrag 
för undervisning i slöjd för gossar åt 1,456 skoldistrikt, af 
hvilka 1,367 voro belägna å landsbygden och 89 voro städer; 
slöjdafdelningarnas antal utgjorde samma år 4,416, hvaraf 
3,401 å landsbygden och 1,015 i städerna. 

Antalet skolträdgårdar uppgick år 1903 till 2,538, af 
hvilka 2,074 voro för barnens undervisning särskildt anord
nade, under det att de öfriga 464 utgjordes af lärarens 
jordland, hans privata trädgård eller andra för tillfälligt 
bruk upplåtna jordområden. Ar 1902 uppgick antalet skol
trädgårdar till 2,548, hvaraf 2,082 voro för barnens under
visning särskildt anordnade. 

Tab. 3 innehåller en öfversikt öfver antalet skoldistrikt, 
skolhus, skolor och slöjdafdelningar under åren 1881—1903. 

Antalet skoldistrikt uppgick år 1881 till 2,351 och har 
sedan, därigenom att skoldistrikt, som förut varit samman
slagna, uppdelat sig i skilda skoldistrikt, så småaingom ökats, 
så att antalet år 1903 utgjorde 2,403. 

Med afseende på antalet skolhus eller skollokaler har 
man att skilja på sådana som tillhöra skoldistrikten (äro 
skoldistriktens egna) och sådana som af skoldistrikten blifvit 
förhyrda eller åt desamma hyresfritt upplåtits. 

Det förra slaget af skolhus uppgick år 1881 till 6,535, 
hade år 1891 ökats till 7,767 och uppgick år 1903 till 9,134, 
således en ökning för hela tiden af 2,599 eller 40 %. Denna 
ökning är i och för sig visserligen betydande, men får dock 
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sin rätta belysning, om man tager i betraktande ej blott 
antalet af nytillkomna skolhus, utan äfven den omständig
heten, att på senare åren de nya skolhusen, särskildt i 
städerna, byggas allt större och större. Några uppgifter 
angående de nybyggda skolhusens storlek hafva dock tyvärr 
ej förelegat till bearbetning för de officiella berättelserna 
angående folkskolorna. Det andra slaget af skollokaler, 
de förhyrda eller hyresfritt upplåtna, hafva ökats från 2,508 
år 1881 till 3,371 eller 34 %. Sistberörda skollokaler an
vändas till stor del för de flyttande skolorna, hvilkas antal 
under senare tiden allt mer börjat aftaga. Att dork en 
betydande ökning af dylika lokaler ägt rum beror därpå, 
att vid befolkningens starka tillströmning under senare 
tider till större städer och industricentra man ofta sett sig 
nödsakad att förhyra skollokaler, till dess nya och rymli
gare skolhus hunnit uppföras. 

Antalet skolor har jämväl att uppvisa en stark ökning, 
som åskådliggöres af efterföljande tabell. 

Skolornas anordning enligt normalplanens 
olika littera. 

Tab. 4—9. 

Folkskolor. Tab. 4 innehåller en öfversikt länsvis för 
år 1903 öfver folkskolornas antal och anordning enligt de 
littera, hvilka finnas upptagna i normalplanen af den 7 
December år 1900. Dessa littera eller olika sätt för folk
skolornas anordning äro till antalet sju och betecknas i 
normalplanen med bokstäfverna A, B, C, D, E, F och G. De 
sex första beteckna fasta, den sista flyttande folkskolor. 

Littera A-skolan, den högsta af dessa folkskoletyper, 
har fyra årsklasser och särskild lärare eller lärarinna för 
hvarje klass. Denna skoltyp förekommer hufvudsakligen i 
de större städerna, där folkskoleväsendet nått en högre ut
veckling, men äfven på en mängd ställen å landsbygden, 
där större samhällen uppstått. — Den näst följande formen 
för undervisningens anordning, som normalplanen upptar, 
littera B-skolan, består äfven af fyra årsklasser, samman
slagna till två afdelningar, hvardera afdelningen omfattande 
två årsklasser och undervisad af särskild lärare eller lära
rinna. Detta slag af skolor kan äfven anordnas så, att hvar
dera afdelningens klasser undervisas på skilda tider (littera 
B2). Med denna sista anordning vinnes visserligen den för
delen, att hvarje klass undervisas för sig, hvaremot olägen
heten ligger däri, att hvarje barn erhåller undervisning endast 
hälften af den bestämda tiden. — Den egentliga skolan med 
skild tids undervisning är dock littera C-skolan, som, lika
som littera B-skolan, består af två afdelningar med hvar
dera afdelningen omfattande två årsklasser; men under det 
att i littera B-skolan hvarje afdelning har sin lärare, under
visas här båda afdelningarna af samma lärare, och undervis
ningen meddelas i stället på skilda tider. Hvarje lärare 
undervisar således alltid två klasser samtidigt, och hvarje 
barn erhåller undervisning endast hälften af den bestämda 
tiden. Såväl littera B2-skolor som littera G-skolor böra 
enligt normalplanen förekomma endast där lokala förhål
landen eller medellöshet hindra inrättandet af fast folkskola 
med en årlig undervisningstid af åtta kalendermånader för 
hvarje skolbarn. — För de olika slagen af skild tids under
visning (periodläsning, hvarannandags-läsning m. m.) skall 
närmare redogöras i sammanhang med redogörelsen för tabell 
9. — Littera D-skolan omfattar endast tre årsklasser, hvilka 
samtidigt undervisas af samma lärare eller lärarinna. För 
denna form af skola förutsattes antingen en fäst småskola 
med tre årsklasser, af hvilka den tredje motsvarar folk
skolans första årsklass, eller hellre första fölkskoleklassens 
undervisning af särskild lärare eller lärarinna. Äfven här 
kan således, likasom i littera B-skolan, förekomma två 
lärare, men under det att i den sistnämnda skolan hvarje 
lärare har två klasser och de båda lärarne i allmänhet äro 
med afseende på sin utbildning likställda (två ordinarie folk
skolelärare eller en ordinarie och en extra ordinarie, men 
examinerad folkskolelärare o. s. v.), undervisar i littera D-
skolans första klass i regel en småskolelärarinna såsom bi
trädande. — Littera Eskolan, som jämte littera C-skolan 

Såsom synes har hela antalet skolor under tiden 1881 
—1903 ökats från 9,537 till 13,330, d. v. s. med 3,793 eller 
39-8 %. Denna tillväxt fördelade sig på de särskilda slagen 
skolor på följande sätt: folkskolor 1,474 eller 36-5 %, 
mindre folkskolor 1,193 eller 131-1 % och småskolor 1,126 
eller 24-6 %. I samma mån som antalet skolor på detta 
sätt tilltagit, har naturligtvis behofvet att lokalt utvidga 
skolornas verksamhetsområde genom flyttning blifvit mindre. 
Under det att år 1881 ej mindre än 3,422 flyttande skolor 
af olika slag voro i verksamhet, hade dessas antal år 1903 
minskats till 2,433, d. v. s. med 989 eller 28- 9 %"; den 
samtidiga ökningen för de fasta skolorna utgjorde sålunda 
4,782 eller 78' 2 %, d. v. s. från 6,115 år 1881 till 10,897 
år 1903. 

Statsbidrag till den fortsatta undervisningen, som år 
1881 tillkommo endast 275 skoldistrikt med 435 särskilda 
fortsättningsskolor, utgingo år 1903 till 897 skoldistrikt 
med 1,639 fortsättningsskolor. 

Undervisningen i slöjd för gossar understöddes år 1881 
med statsbidrag för 300 slöjdafdelningar i 210 skoldistrikt, 
år 1903 däremot för 4,016 slöjdafdelningar i 1,348 skol
distrikt. 

Först år 1897 utgick statsbidrag för undervisning i slöjd 
för flickor, nämligen till 878 skoldistrikt med 2,421 slöjd
afdelningar; år 1903 åtnjöto 1,533 skoldistrikt statsbidrag 
för 4,732 slöjdafdelningar. 
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år den vanligaste skolformen, består af fyra klasser, sam
tidigt undervisade af samma lärare eller lärarinna. — Littera 
F-skolan omfattar både småskole- och folkskoleafdelningen, 
undervisade af samma lärare eller lärarinna. Enligt 1889 
års normalplan skulle båda afdelningarne undervisas sam
tidigt, men 1900 års normalplan bestämmer, att de skola 
undervisas på skilda tider. — Af flyttande folkskolor upp-
togos i 1889 års normalplan två former, littera G-skolan, 
flyttande på två stationer, samt littera H-skolan, flyttande på 
tre stationer. Då emellertid de på tre stationer flyttande 
folkskolornas antal visat sig vara stadt i ett allt starkare 
nedgående och deras antal i hela riket år 1900 uppgick till 
endast 34, har man i 1900 års normalplan ej upptagit denna 
skolform, utan endast littera G-skolan, hvarmed betecknas 
en folkskola med fyra årsklasser, samtidigt undervisade af 
samma lärare eller lärarinna och flyttande på två stationer. 

Vid fördelningen af de olika slagen af folkskolor under 
de i normalplanen angifna littera hafva ej obetydliga svå
righeter att under de gifna littera inpressa mångfalden 
af skolformer gjort sig gällande likaväl år 1903 som före
gående år. Då 1900 års normalplan ej upptagit någon sär
skild littera för folkskolor, som flytta på tre stationer, hafva 
dessa skolor i tab. 3 betecknats med G2. Men äfven där 
den littera, dit en folkskola kan anses höra, finnes i 1900 
års normalplan angifven, träffar man dock ofta på skolor 
med undervisningen så inrättad, att de ej tillfullo passa in 
i den anordning af undervisningen, som normalplanen för 
den ifrågavarande skolformen föreskrifver. Så t. ex. före-
skrifver 1900 års normalplan, att undervisningen i littera 
F-skolorna skall meddelas på skilda tider, under det att 
enligt 1889 års normalplan samtidig undervisning var förut
satt såsom det vanliga. Men i verkligheten finnes fort
farande en mängd littera F-skolor, där småskole- och 
folkskoleafdelningen undervisas samtidigt. Så finnes äfven 
ett antal folkskolor, hvilka, ehuru de hafva endast tre folk
skoleklasser, dock ej kunna föras till littera D-skolorna o. s. v. 
Dessa och andra slag af folkskolor med en anordning, i ett 
eller annat afseende afvikande från den, som normalplanen 
för en viss littera föreskrifver, hafva förts till underafdel-
ningar under de littera, dit de närmast kunna anses höra. 

Beträffande de principer, som tillämpats vid skolornas 
gruppering i de icke sällsynta fall, då deras anordning gifvit 
anledning till tvekan härutinnan, hänvisas till föregående 
berättelse. (Jfr jämväl tabellbilaga 9, anm. 1—3.) 

Hela antalet folkskolor år 1903 utgjorde 5,516, hvaraf 
4,985 (90-4 %") voro fasta och 531 (9.6 %) flyttande. En 
mycket stor del af de fasta folkskolorna kunna dock ej hänföras 
till hvad man menar med en normal fast skola, d. v. s. en 
sådan skola, där hvarje barn erhåller undervisning åtta må
nader af året. I en mängd af dem undervisas nämligen de 
olika klasserna eller afdelningarna på skilda tider. Man 
plägar kalla en sådan anordning af undervisningen afdel-

ningsläsning. Då hvarje i sådan skola intaget barn i all
mänhet får deltaga i undervisningen endast hälften af den 
för barnen i folkskolan föreskrifna undervisningstiden af 
åtta månader, blifver i sådan skola effekten af den hvarje 
barn meddelade undervisningen ej stort bättre än den effekt, 
som vinnes i skolor, flyttande på två stationer. I ett af
seende stå de dock framför de senare, nämligen däri att en 
lärare eller lärarinna i afdelningsskolor ej har så många 
klasser att samtidigt undervisa som en lärare eller lärarinna 
i de flyttande skolorna. — I 1900 års normalplan är under
visning på skilda tider (afdelningsläsning) föreskrifven för 
littera B2-skolor, littera C-skolor och littera F-skolor. Littera 
Byskolorna uppgingo år 1903 till endast 113, hvaremot 
littera C-skolornas antal utgjorde ej mindre än 1,333. Hvad 
littera F-skolorna angår, hade af de 1,058 sådana, som år 
1903 funnos, 949 undervisningen meddelad på skilda tider. 
Men äfven i åtskilliga skolor med annan anordning äger, såsom 
tab. 4 (med anm.) utvisar, ehuru normalplanen därom ingenting 
nämner, afdelningsläsning åtminstone delvis rum, nämligen 
i 13 littera A-skolor och 44 littera D-skolor. Af de 4,985 
fasta folkskolorna hafva således ej mindre än 2,452 eller 
49-2 % undervisningen anordnad så, att de olika afdelnin
garna undervisas på skilda tider. 

Denna undervisning på skilda tider kan naturligtvis 
anordnas på en mängd olika sätt; att lämna en närmare 
redogörelse härför är ej möjligt med de primäruppgifter, 
som nu stå till buds. Man kan dock urskilja två mifvud-
grupper; den ena hufvudgruppen omfattar sådana skolor, 
som hafva undervisningen anordnad på det sätt, att hvardera 
af skolans afdelningar undervisas under en längre tidsföljd, 
hvaremot den andra hufvudgruppen har undervisningen an
ordnad så, att tidsperioderna, då hvardera afdelningen under
visas, hafva gjorts kortare. Man har plägat kalla det första 
slaget af anordning för •periodlåsning. Denna kan å sin sida 
ordnas antingen så, att den ena afdelningen undervisas under 
höstterminen och den andra afdelningen under vårterminen, 
eller om man vill göra de olika perioderna lika stora, så 
att den ena afdelningen undervisas i början af höstterminen 
och i slutet af vårterminen, samt den andra afdelningen i 
slutet af höstterminen och början af vårterminen; elierock 
så att hvarje afdelning undervisas två månader i följd eller 
hvarannan månad o. s. v. Äfven finnes en mängd skolor 
med kombinerad undervisning, d. v. s. med undervisningen 
ordnad så, att den under en tidsperiod af läsåret meddelas 
samtidigt, under en annan period på skilda tider. I detta 
fall har en skolas hänförande till den ena eller andra 
gruppen berott på längden af den tidsperiod, under hvilken 
ettdera slaget af undervisning ägt rum. (Jfr tab. 9, anm. 
1—3.) — Det andra slaget utaf afdelningsskolor består 
af sådana skolor, där tidsperioderna, under hvilka hvarje 
skolas afdelning undervisas, äro kortare, och är den vanli
gaste formen för dylika skolor sådan, att undervisningen 
för de olika afdelningarna äger rum hvarannan dag, s. k. 
hvarannandagsläsning. Men dit hafva räknats äfven sådana 
skolor, där de olika afdelningarna undervisats hvarannan 
vecka eller den ena afdelningen på förmiddagen och den 
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andra afdelningen på eftermiddagen. För detta slag af skolor 
är, för så vidt primäruppgifterna kunnat lämna material 
därtill, närmare redogjordt i tabell 9. 

De flyttande folkskolorna voro år 1903 tillsammans 531, 
hvaraf 520 skolor, som flytta på två stationer, och 11, som 
flytta på tre stationer. Gifvet är, att vid dessa slag af 
skolor effekten af undervisningen skall blifva synnerligen 
svag, i det att vid de på två stationer flyttande sko
lorna hvarje barn i allmänhet erhåller undervisning endast 
under hälften och vid de på tre stationer flyttande endast 
en tredjedel af den i folkskolestadgan bestämda under
visningstiden. Härtill kommer, att flera af de på två statio
ner flyttande folkskolorna äro delade på afdelningar med 
undervisning endast hvarannan dag, hvarigenom resultatet 
blifver ännu sämre. Sådana skolor, d. v. s. flyttande folk
skolor med undervisning på skilda tider, återfinnas i tab. 
4 (med anm.) till ett antal af 22. 

Bland samtliga år 1903 verksamma 5,516 folkskolor 
voro enligt tab. 5 5,022 (91-o %)% hvaraf 4,492 fasta och 
530 flyttande, belägna å landsbygden samt 494 (9'o °4), 
hvaraf 1 flyttande, i städer. Om man fördelar littera A-
skolorna och littera B-skolorna på landsbygd och städer, så 
finner man, att utaf de år 1903 befintliga 592 A-skolorna 
445 (75-2 %) voro belägna i städer och 147 (24-8 %) å 
landsbygden samt att utaf de 479 B-skolorna 21 (4,4 %) 
anträffades i städer och 458 (95-6 °4) å landsbygden. Af 
städernas 494 skolor voro, såsom nyss nämndes, de flesta, 
nämligen 445 (90-1 %) A-skolor och 21 (42 %) B-skolor. 
De återstående 28 (5"7 %) skolorna i städerna utgjordes 
af 3 littera C-, 2 littera D-, 15 littera E- och 7 littera F-
skolor, hvarjämte 1, tillhörande Filipstads skoldistrikt, flyttade 
på 2 stationer. 

I och för jämförelse med förhållandena under de närmast 
föregående åren meddelas här nedan en öfversikt öfver an
talet folkskolor, anordnade enligt normalplanens: 

') Observeras bör, att den enda inom stadsområde belägna flyttande folk
skolan i tab. 5 återfinnes i kol. 11, 

Dessa siffror utvisa, att den förskjutning till förmån 
för de högre skolformerna, som konstaterades i föregående 
berättelse, fortsatts jämväl under år 1903. 

Mindre folkskolor. I 1900 års normalplan omtalas 
endast två slag af mindre folkskolor, nämligen fasta, om
fattande både folkskole- och småskoleafdelning, undervisade 
af samma lärare eller lärarinna på skilda tider (littera H), 
samt på två stationer flyttande, omfattande folkskoleafdelnin-
gens fyra årsklasser, samtidigt undervisade af samma lärare 
eller lärarinna (littera I). Af tabell 6 finner man dock, att 
den mindre folkskolan utvecklat sig betydligt mångsidigare 
och framträder i en mängd olika former. 

De mindre folkskolornas antal uppgick år 1903 till 
2,103 mot 1,997 år 1902. Af dessa 2,103 mindre folksko
lor voro 1,325 (63-o %) fasta och 778 (37-o %) flyttande, 
hvaremot år 1902 funnos 1,245 (62-3 %) fasta och 752 
(37-7 °/„) flyttande mindre folkskolor. 

Af de 1,325 fasta mindre folkskolorna äro visserligen 
de allra flesta eller 1,289 (97-3 X) inrättade enligt normal
planens föreskrift med både småskole- och folkskoleafdel-
ning, hvaremot 36 (2-7 %) hafva endast folkskoleafdelning; 
men föreskriften, att undervisningen skall äga rum på skilda 
tider, har följts endast med afseende på 1,080 af dessa skolor 
(81-s %), under det att i 245 skolor (18-5 %) småskole- och 
folkskoleafdelningen undervisats samtidigt. Med afseende på 
organisationen i öfrigt af de med både småskole- och folk-
skoleafdelning försedda fasta mindre folkskolorna må nämnas, 
att vid 1,060 af dem folkskoleafdelningens alla fyra klasser 
funnos, hvaremot folkskoleaf delningarna vid 77 hade endast 
de tre lägsta, vid 139 endast de två lägsta klasserna och 
vid 13 endast den lägsta klassen. Småskoleafdelningen 
hade vid 83 skolor treårig, vid en skola fyraårig kurs. 
Tre skolor i kol. 2 och en i kol. 6 voro försedda med 
två lärare hvar, hvarjämte vid en i kol. 10 upptagen skola 
undervisningen bestriddes af tre lärare. — Af de med endast 
folkskoleafdelning försedda fasta mindre folkskolorna hade 
29 alla fyra folkskoleklasserna, 1 de tre högsta, 2 de tre 
lägsta, 3 de två lägsta samt 1 endast den lägsta klassen. 
Vid 18 af de i kol. 13 upptagna skolorna ägde undervis
ningen rum på skilda tider, vid 11 undervisades alla klas
serna samtidigt, vid 2 skolor, en med samtidig och en med 
skild tids undervisning, bestriddes denna af två lärare. 
Vid alla de i kol. 14 upptagna skolorna undervisades alla 
klasserna samtidigt. 

I 1900 års normalplan föreskrifves, såsom ofvan är 
nämndt, att vid de flyttande mindre folkskolorna undervis
ningen skall äga rum på två stationer. Af de 778 flyttande 
mindre folkskolorna läsa också största delen eller 618 (79-4 %) 
på två stationer, hvaremot undervisning vid 155 (19.9 %) 
meddelas på tre och vid 5 (017 %~) på fyra stationer. 
Angående denna undervisning på flera än två stationer 
må nämnas, att i 1889 års normalplan, som var gällande 
till och med år 1900, ingenting fanns föreskrifvet därom, 
på huru många stationer undervisningen vid de flyttande 
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mindre folkskolorna skulle äga rum. — De på flera än 
två stationer flyttande mindre folkskolorna äro, såsom af 
tabellen synes, hufvudsakligast belägna i de nordligaste 
länen, där de i obygderna på många ställen ersatt den 
undervisning, som förut meddelats i hemmen, och så till 
vida ändock beteckna en förbättring, att barnen åtminstone 
under någon del af året kunna få undervisning af en exa
minerad småskolelärarinna. 

Vid ett närmare studium af anmärkningarne under ta
bellen framgår, att i de flyttande mindre folkskolorna i regel 
finnas såväl småskole- som folkskoleafdelning; den förra af-
delningen saknas fullständigt vid endast 8 sådana skolor. 
Endast en folkskoleklass hade 25 i kol. 20 och 18 i kol. 
24 uppförda skolor. Vid samtliga utom 5 af de på tre 
(eller flera) stationer flyttande skolorna undervisas alla lär-
jungarne samtidigt. Vid 538 (87-i %) af de på två stationer 
flyttande folkskolorna undervisas alla klasserna samtidigt, 
vid 80 (12-9 %) äger undervisningen rum på skilda tider. 

De mindre folkskolorna äro till sitt öfvervägande antal 
belägna på landsbygden; dock finnas 3 sådana, belägna 
inom stadsområden. Såsom af anmärkningarne till tabellen 
framgår, äro af dessa två uppförda i kol. 3 och en i kol. 14. 

Småskolor. Såväl i 1889 som i 1900 års normalplaner 
omtalas bland de Jästa småskolorna både littera a, med två 
årsklasser, hvardera klassen undervisad af särskild lärarinna, 
och littera b, med två årsklasser, samtidigt undervisade 
af samma lärarinna. Angående anordnandet af småskolan 
littera c äro föreskrifterna olika i de olika normalplanerna. 
I 1889 års normalplan heter det, att med littera c-skola 
menas en småskola med två årsklasser, undervisade af 
samma lärarinna på skilda tider, och i en anmärkning till-
lägges: »Där omständigheterna sådant påkalla och med-
gifva, må en tredje årsklass kunna vid fast småskola an
ordnas och undervisningen meddelas af samma lärarinna 
antingen samtidigt för hela skolan eller på skilda tider 
för olika afdelningar.» Att härvid afsetts, att den tredje 
klassen skulle motsvara folkskolans första klass, framgår, 
ehuru det ej med tydlighet här utsäges, dels af den å sidan 
70 intagna läsordningen för littera c-skolan, där i tredje 
klassen de till folkskolans första klass hörande ämnena 
geografi och naturkunnighet äro upptagna, dels också af 
»motiven» till 1889 års normalplan, där det å sidan 52 heter: 
»Där antalet barn i folkskola, som är förenad med förbe
redande småskola, tillväxer så, att svårighet möter för 
barnens samtidiga undervisning, kan, i stället för den mindre 
lämpliga utvägen att låta afdelningar af barnen besöka folk
skolan på olika dagar i veckan, vidtagas den anordning, att 
en fast småskola med tre årsklasser anordnas. Med afseende 
härpå har i normalplanen upptagits dels såväl fasta som 
flyttande småskolor med tre årsklasser, dels fast folkskola 
med tre årsklasser, samtidigt undervisade.» Denna fasta 
folkskola är den, som i normalplanerna betecknas med lit
tera D. Att man dock redan vid utarbetandet af 1889 
års normalplan tänkt på tre-åriga småskolor, i hvilka 

endast småskolekursen genomginges, synes af yttrandet å 
sidan 53 i nämnda normalplan, där det heter: »Om någon 
småskola, i följd af bristfällig organisation eller annan om
ständighet, icke skulle medhinna den bestämda kursen, bör 
anledningen därtill undanrödjas, icke genom minskning af 
kursen, hvilken ju i alla fall måste inhämtas vare sig i den 
ena eller den andra skolan, utan hällre genom förlängning 
af lärotiden eller på annat lämpligt sätt.» Samma anvisning 
återfinnes ordagrant å sid. 64 i 1900 års normalplan. 

Angående littera c-skolan heter det i 1900 års normal
plan, att därmed menas en småskola med två afdelningar, 
af hvilka den ena omfattar en årsklass och den andra en 
eller två årsklasser, båda afdelningarna undervisade af 
samma lärarinna på skilda tider. Vid jämförelse med de å sid. 
82—84 i samma normalplan intagna läsordningarne finner 
man, att med littera c-skola numera menas en sådan små
skola, där undervisningen är anordnad antingen med period
läsning eller med hvarannandagsläsning och där småskole
kursen genomgås antingen på två eller tre år. — Däremot 
finnes ett särskildt slag af småskola, littera d, nu om
nämnd i en anmärkning till littera c-skolan, där det heter: 
»Då lokala förhållanden sådant påkalla och ett ringa barn
antal i småskolans två årsklasser det kan medgifva, må 
en tredje årsklass, motsvarande folkskolans första årsklass, 
kunna vid fast småskola anordnas och undervisningen med
delas af samma lärarinna antingen samtidigt för hela skolan 
eller på skilda tider för olika afdelningar.» 

Såsom flyttande småskolor omtalas i 1889 års normal
plan dels littera g-skolor med två årsklasser, samtidigt under
visade af samma lärare och lärarinna, på två stationer, dels 
littera h-skolor med tre årsklasser, samtidigt undervisade af 
samma lärarinna, på två eller tre stationer. I 1900 års 
normalplan finnes endast den förra af dessa former upp
tagen, omfattande två eller tre årsklasser. 

Enligt tab. 7 uppgick hela antalet af såväl fasta som 
flyttande småskolor år 1903 till 5,711 mot 5,662 år 1902 
och 5,625 år 1901. Under de tre åren fördelade sig de 
fasta småskolorna på följande sätt: 

Tillsam
mans 4,400 (lOO-o %) 4,480 (lOO-o %) 4,587 (lOO-o %) 

De fasta småskolorna voro sålunda år 1901 4,400, år 
1902 4,480 och år 1903 4,587, motsvarande resp. 78-a X, 
79.1 % samt 80-3 ,% af hela antalet småskolor. 

Enligt normalplanen skall undervisning på skilda tider 
äga rum vid littera c-skolorna och kan äga rum äfven 
vid littera d-skolorna; så var år 1903 fallet med 85 littera 
d-skolor. Såsom af kolumnrubrikerna och anmärkningarna 
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framgår, har under året undervisning på skilda tider där
jämte ägt rum äfven vid 3 littera a-skolor och 7 littera b-sko-
lor. Antalet fasta småskolor, där undervisning på skilda tider 
under 1903 ägt rum, uppgick sammanlagdt till 836 eller 
18« % af hela antalet fasta småskolor; motsvarande tal år 
1902 var 833 och år 1901 817 eller båda åren 18-6 %. 

Treklassiga småskolor förekomma ej blott bland lit
tera c- och littera d-skolorna, utan äfven bland skolorna 
tillhörande littera a- och b-typerna. Antalet sådana skolor, 
där under de tre åren endast småskolekursen inhämtats, 
uppgick till 107, af hvilka 1 var anordnad efter littera 
a, 52 efter littera b, 53 efter littera c och 1 uppgifves vara 
anordnad enligt littera d. — Treklassiga småskolor, där den 
tredje klassen motsvarar folkskolans första klass, utgöra 
hufvudmassan af littera d-skoloma. —• Till småskolorna 
hafva äfven räknats ett antal skolor, som hafva folkskolans 
ej blott första utan äfven andra klass. Antalet sådana skolor 
uppgick år 1903 till 42, af hvilka 3 återfinnas i kol. 5, 17 
i kol. 11 och 22 i kol. 12. De hafva i regel påbyggnad af 
en folkskola med endast tredje och fjärde eller endast andra, 
tredje och fjärde klasserna. 

Antalet flyttande småskolor uppgick år 1903 till 1,124 
eller 19-7 % af samtliga småskolor mot 1,182 eller 20-o °A 
år 1902 samt 1,225 eller 21-8 % år 1901. Af dessa flyttade 
under hvartdera året: 

De på fyra eller flere stationer flyttande småskolorna 
utgöras till hufvudsakligaste delen af de s. k. lappkateket-
skolorna. Vid de flesta af de flyttande småskolorna under
visas alla klasserna samtidigt; vid 11 i kol. 15, 4 i kol. 16 
och 2 i kol. 17 upptagna skolor äger undervisning dock rum 
på skilda tider. — Af de 989 på två stationer flyttande små
skolorna hafva 609 småskolekursen två-årig och 306 tre
årig. Af de 74 i kol. 17 upptagna småskolorna hafva 60 
utom de två småskoleklasserna äfven folkskolans första och 
14 dess såväl första som andra klass. — Af de på tre stationer 
flyttande småskolorna hafva 33 småskolekursen två-årig och 
58 tre-årig; af de 30 i kol. 21 upptagna skolorna hafva 14 
folkskolans såväl första som andra klass. — Af de på fyra 
eller flera stationer flyttande småskolorna har ingen två
årig, men 6 tre-åriga småskolekurser; af de i kol. 25 upp
tagna 8 skolorna hafva 5 folkskolans första, 2 dess såväl 
första som andra samt 1 dess första, andra och tredje klass. 

Enligt hvad tabell 8 utvisar, voro af de fasta småskolorna 
3,953 (86-2 %) belägna på landsbygden och 634 (13-8 X) 
i städerna. Af de 634 i städerna belägna fasta småskolorna 
voro 585 littera a-skolor, 40 littera b-skolor, 3 littera c-skolor 
samt 6 littera d-skolor. — Samtliga de flyttande -småsko

lorna voro belägna på landsbygden med undantag af en, 
som tillhörde Filipstads stadsområde. 

Tab. 9. Såsom redan ofvan är nämndt, är den undervis
ning, som äger rum på skilda tider, anordnad på hufvud-
sakligen två olika sätt, nämligen antingen såsom periodläs
ning, då undervisningen med hvarje afdelning fortgår under 
en längre tidsföljd, eller såsom hvarannandagsläsning. Men 
denna undervisning kan äfven vara ordnad med läsning hvar-
annan vecka för hvardera afdelningen eller med undervisning 
för den ena afdelningen på förmiddagame och för den andra 
på eftermiddagarne. För såvidt upplysning härom kunnat 
inhämtas ur de tillgängliga primäruppgifterna samt genom 
särskilda förfrågningar, har en redogörelse för de tre senare 
slagen af undervisning på skilda tider lämnats i tab. 9. Enligt 
densamma skulle under år 1903 dylik undervisning hafva 
ägt rum vid 2,439 skolor. Såsom af tabellerna 4, 6 och 7 
framgår, uppgick emellertid hela antalet skolor med skild 
tids undervisning år 1903 till 4,512, hvaraf 2,453 fasta och 
22 flyttande folkskolor, 1,099 fasta och 85 flyttande mindre 
folkskolor samt 836 fasta och 17 flyttande småskolor. Häraf 
skulle sålunda följa, att vid 2,073 skolor s. k. periodläs
ning ägt rum. 

Af de 2,439 skolor, som haft sin undervisning anordnad 
på sätt i tabell 9 omtalas, voro 1,292 folkskolor, 426 mindre 
folkskolor och 721 småskolor; 2,365 voro fasta och 74 flyt
tande. Såsom af anmärkningarne till tabellen närmare fram
går, ägde dock vid flera af de flyttande skolorna skild tids 
undervisning rum endast på den ena stationen. 

Lärare och lärarinnor i folk- och 
småskolor. 
Tab. 10—11. 

Tab. 10 innehåller uppgift på antalet lärare och lära
rinnor vid folk- och småskolor, fördelade länsvis, år 1903 
äfvensom rikssummor för åren 1899—1903. Tabellens huf-
vudsakliga resultat återfinnas i nedanstående tabellariska 
öfversikt öfver antalet lärare och lärarinnor: 

A) I läsämnen: 

B) I läsämnen i förening med 
öfningsämnen och handaslöjder: 
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Då af seende endast fastes vid undervisningen i läsämnena, 
företer lärarepersonalen år 1903 vid jämförelse med år 1902 
en tillökning af 377 (2-s %) eller från 16,254 till 16,631. 
Vid folkskolorna utgjorde tillväxten 183, nämligen 66 lärare 
och 117 lärarinnor; vid de mindre folkskolorna var öknin
gen 107, nämligen 3 lärare och 104 lärarinnor; vid små
skolorna minskades lärarnes antal med 10, men ökades lära
rinnornas med 97, så att hela tillväxten uppgick till 87. 
Vid alla skolor tillsammantagna ökades sålunda lärarnes 
antal med 59 (l-i %) och lärarinnornas med 318 (2.9 %). 

Vid folhsholorna fördelade sig lärarepersonalen på föl
jande sätt: 

Foltlkolorna 1903. 

Tal. 11 innehåller uppgift angående lärare och lära
rinnor vid folk- och småskolor, fördelade efter landsbygd 
och städer. Förhållandet mellan landsbygd och städer ut
visas af nedanstående procent-tabell. 

a 

Samtliga ofvannämnda kategorier förete någon ökning 
i förhållande till år 1902; störst var ökningen med afseende 
å antalet ordinarie lärarinnor. 

En öfversikt för de särskilda länen år 1903 lämnas af 
följande tabell, i hvilken intet tal införts i kol. 3 för Stock
holms stad såsom där utan betydelse. 

C) I öfningsämnen och handa
slöjder ensamt: 

9 
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Antal skolpliktiga barn samt hela antalet i 
folk- och småskolor undervisade barn. 

Tab. 12—14. 

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 föran» 
dringar i uppställningen af hit hörande tabeller. Med af> 

seende på grunderna för dessa tabeller och dit hörande 
primäruppgifter behöfver för öfrigt endast erinras om före
skriften, att barn, som under året undervisats i olika skolor, 
skall räknas som lärjunge endast i den skola, som det un
der kalenderåret senast tillhört. 

Tab. 12 innehåller en öfversikt länsvis öfver antalet 
skolpliktiga barn samt antalet i folk^ och småskolor under
visade barn år 1902, äfvensom en öfversikt af motsvarande 
rikssummor för åren 1898—1902. Enligt den allmänna be-
folknmgsstatistiken utgjorde folkmängden vid 1902 års slut 
i ålder af 7—14 år 854,249, af hvilket antal voro med af-
seende på under året åtnjuten undervisning af skolråden 
redovisade 98-o %. För år 1903 utgjorde folkmängden inom 
samma årsklasser 855,584. Om detta tal jämföres med riks
summan, 840,061 för >hela antalet barn af 7—14 års ålder» 
(tab. 12, kol. 27), så finner man, att de af skolråden redo
visade barnens antal sistnämnda år utgjorde 982 %. De 
icke redovisades procenttal utgjorde således för de båda 
åren resp. 2o och I s . Om det ofvannämnda antalet af 
855,584 fördelas efter kön, så har man 434,070 gossar och 
421,514 flickor. Jämför man med dessa tal antalen redovi
sade gossar och flickor (kol. 25 och 26), så blir de redo
visade gossarnes procenttal 98'3 och flickornas 98-i. 

Till hvilka antal de sålunda redovisade barnen, såvidt 
kändt är, åtnjutit eller icke åtnjutit undervisning, utvisas 
af följande tabell. 

Vid jämförelse mellan de två sista åren (tab. 12) finner man, 
att hela antalet redovisade barn i skolåldern vuxit med 
3,225, eller från 836,836 till 840,061, samt att antalet af dem, 
som enligt rad 1 under året åtnjutit undervisning, ökats 
med 5,152, hvaremot antalet af dem, som enligt rad 2 un
der året ej åtnjutit sådan undervisning, minskats med 881 
och antalet af dem, om hvilka enligt rad 3 uppgifter sak-
nasr minskats med 1,046. 

Om man för de båda åren fördelar barnen å rad 1 i 
föregående, tabell efter samma grunder, som användts för 
kol, 11—17 af tab. 12, å, erhåller man följande öfversikt. 
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Vid jämförelse mellan de två: sista åren (tab. 12) finner 
man, att antalet barn i skolåldern, som undervisats i samt
liga folkskolor, mindre folkskolor och småskolor, ökats med 
5,669, samt antalet i seminariernas öfningsskolor och i 
enskilda skolor undervisade barn tillväxt med resp. 22 och 
61. Däremot hade antalet barn, som åtnjutit undervisning 
i hemmen minskats med 853. — Om man såsom mått på 
folkskolefrekvensen under de två sista åren använder talet å 
rad 4, beräknadt i procent af hela folkmängden inom ålders
gruppen 7—14 år, så är detta procenttal 83-8 för år 1902 
och 84-3 för år 1903. 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 stället för talen å rad 4 använder för 1902 talet 747,696 
och för 1903 talet 752,567 (tab. 12, kol. 30), så blifva 
procenttalen i stället 87.6 för år 1902 och 88-o för år 1903. 

Bland de å rad 9 omtalade »enskilda skolor» äro ieke 
sådana inräknade, som äro inrättade på enskildes bekostnad 
enligt folkskolestadgans § 62, mom. 2, och för hvilka enligt 
de gällande 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 af ser rad 9 sådana enskilda skolor, 
som omtalas i mom. 1 af nyss anförda § af folkskole
stadgan. Antagligen finnes däribland ett mindre antal sko
lor, som närmast motsvara de allmänna folkskolorna, i 
synnerhet småskolorna; men sannolikt utgöras de till största 
delen af elementarläroverk, särskildt sådana för flickor. — 
Beträffande de barn, som äro räknade till rad 10, är det an
tagligt, att efter den särskilda uppmärksamhet, hvilken 
vid granskningen ägnats de uppgifter i primärtabellerna, 
som afse dylika barn, numera å rad 10 ej alltför många åter
finnas, hvilka rätteligen bort hänföras till dem, »som under 
året ej åtnjutit sådan undervisning» (rad 2), eller till dem, 
»om hvilka uppgifter saknas» (rad 3). Å andra sidan måste 

ock afseende fästas därvid, att åtskilliga barn; som fort
farande återfinnas ä rad 10, äro sådana, som först under 
året inträdt i skolåldern. 

Vid fördelning af de i föregående tabell å rad 11 upp
tagna lärjungarne efter de 3 hufvudslagen af skolor (folk
skolor, mindre folkskolor och småskolor), äfvensom efter 
skolornas olika natur af fasta eller flyttande, erhåller man 
följande öfversikt. 

Man finner vid jämförelse mellan de två sista åren (tab. 12), 
att antalet barn i samtliga fasta skolor ökats med 11,044, 
medan antalet i samtliga flyttande skolor minskats med 5,560. 

Om man slutligen fördelar de å rad 2 af denna tabell
grupps första tabell (sid. 10) upptagna barnen efter anled
ningarna därtill, att de ej åtnjutit undervisning under året, 
så erhåller man efterföljande tabell, vid hvilken den an
märkningen må förutskickas, att de & r a c j , 21 och 22 upp
tagna talen alldeles icke angifva antalen af dem, som: 
under året visat sig hafva inhämtat folkskolans minimikurs 
eller aflagt godkänd afgångspröfning. De barn, med hvilka 
ettdera varit förhållandet, höra nämligen till rad. 21 och 22, 
endast om de därjämte ärö inom skolåldern samt för öfrigt 
— förutom själfva profvens afläggande — alldeles icke un
der året åtnjutit undervisning eller åtminstone icke på något; 
af de sätt, som äro angifna å rad. 4—10 i första tabellen å 
sidan 11. Det är nämligen antagligt, att icke få af barnen 
å rad. 21 och 22 af följande tabell under året deltagit i 
s. k. repetitionskurs eller i s. k. konfirmationsskola. 
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Såsom i berättelsen för år 1882 (sid. 13) anmärktes, 
kan man som maximigräns för antalet barn i skolåldern, 
hvilkas undervisning varit under året försummad, betrakta 
den summa, som erhålles genom att hoplägga antalet icke 
redovisade, antalet af dem, om hvilka uppgifter saknas, 
samt antalet af dem, som >af annan anledning» icke åt
njutit undervisning. För år 1902 utgjorde denna maximi
gräns 41,525 (= 17,413 + 6,991 + 17,121) och för år 1903 
åter 37,782 ( = 15,523 + 5,945+16,314). Om dessa två 

tal förvandlas till procent af rikets folkmängd vid årets slut 
i ålder af 7—14 år, så får man 4-9 för 1902 och 4- för 1903. 
Sammanhåller man detta sista resultat därmed, att — såsom 
å sid. 10 och i föregående berättelser visats — redovisnings
procenterna för gossar och flickor äro mycket höga och i all
mänhet föga skiljaktiga, så inser man lätt, att någon synner
lig olikhet ej kan förefinnas i de båda könens skolfrekvens. 

En öfversikt för de särshilda länen af innehållet i tab. 12 
lämnas af här of van stående tabell, rörande h vilken föl-
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jande anmärkningar må förutskickas. Kol. 2—10 innehålla 
en procentfördelning af antalen redovisade barn af 7—14 års 
ålder, d. v. s. af de absoluta tal, som finnas i kol. 27 å 
tab. 12. Några af de större skiljaktigheter, som jämlikt 
nämnda öfversikt förefinnas mellan länen, kunna förtjäna 
att särskildt framhållas. Det lägsta procenttalet för barn, 
som under år 1903 undervisats i allmänna folkskolorna 
samt seminariemas öfningsskoilor (kol. 2), finner man för 
Stockholms stad, hvarefter följa Uppsala, Östergötlands, 
Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län. Hvad 
angår de i enskilda skolor undervisade barnen, återfinnes 
det högsta procenttalet, 11.8, för Stockholms stad, och det 
därnäst för Göteborgs och Bohus län med 3-9 %. De lägsta 
procenttalen för undervisning i hemmen finner man för 
Stockholms stad, Gottlands, Göteborgs och Bohus, Malmö
hus samt Gäfleborgs län, inom hvilka de ej uppgå till /» %. 
Med hänsyn till de barn, som under året »af annan anled
ning» (kol. 9) ej åtnjutit undervisning, må nämnas, att skilj-
aktigheterna kunna vara mera skenbara än verkliga, eme
dan vid en på fullständig kännedom grundad fördelning 
antagligen såväl de bam, »om hvilka uppgifter saknas» 
(kol. 10), som äfven de icke redovisade skulle för det mesta 
hafva fått sin plats i kol. 9. 

Med afseende på lärjungarnes fördelning mellan fasta 
och flyttande skolor visar tabellen, att i Stockholms stad 
samt Uppsala, Gottlands och Malmöhus län ej några flyt
tande skolor finnas, hvarjämte i Södermanlands län de i 
dylika skolor undervisade barnen uppgå till endast 0-2 pro
cent af hela antalet barn. Däremot undervisas i Kronobergs 
län 696, i Västerbottens län 55'3, i Jämtlands län 458, i 
Värmlands län 41-2, i Jönköpings län 37-8, i Västernorr-
lands län 293 samt i Norrbottens län 28-1 procent af 
barnen i flyttande skolor. Anmärkningsvärdt är, att det del
vis glest befolkade Kopparbergs län har endast 2-8 samt 
således lägre procenttal än t. ex. Kristianstads och Skara
borgs län med hvardera 5-3. 

Af tabellens sista afdelning finner man, att den största 
lärarepersonalen i förhållande till lärjungeantalet träffas i 
Stockholms stad samt Gottlands, Kopparbergs och Malmöhus 
län. De minst gynnsamma förhållandena träffar man däremot 
i Blekinge, Kronobergs, Kalmar och Västernorrlands 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 under
visningstimmar förenade. De senare medeltalen äro natur
ligtvis betydligt lägre, hvilket beror på två särskilda anled
ningar af helt olika natur, nämligen dels — och hufvud-
sakligen — 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 
läsår 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 ut-
öfva i berörda; hänseende. 

Nedanstående tabell visar, med fördelning efter lands
bygd och städer, samt för hvarje län, huru de skolpliktiga 
barnen under år 1903 varit fördelade på folkskolor, anord
nade efter normalplanens littera A, samt på öfriga folk
skolor. 

Enligt denna tabell voro af de år 1903 skolpliktiga, 
vid folkskolorna undervisade 434,596 barnen 109,007 (25-i %) 
undervisade i littera A-skolor och 325,589 (74,9 %) under
visade i öfriga folkskolor. Af de 109,007 i littera A-skolor 
undervisade barnen, tillhörde 28,636 (26- %) landsbygden, 
under det att 80,371 (73-7 %) tillhörde städerna; af de 
325,589 i öfriga folkskolor undervisade barnen tillhörde 
321,830 (98-8 %) landsbygden, men endast 3,759 (1-2 %) stä
derna. Af de enligt kol. 2 och 3 i tab. 13 i landsbygdens 
folkskolor undervisade 350,466 barnen gingo endast 28,636 
(8-2 %) i littera A-skolor, men 321,830 (91-8 %) i öfriga 
slag af folkskolor; af de enligt samma tabell och kolumner 
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i städerna undervisade 84,130 barnen, gingo 80,371 (95-6 %) 
i littera A-skolor, men endast 3,769 (4-s %) i öfriga slag af 
folkskolor. 

Vid jämförelse de olika länen emellan finner man, att 
å landsbygden inga littera A-skolor funnos i Kronobergs, 
Gottlands och Jämtlands län. Däremot finner man vid 
jämförelse mellan här föreliggande tabell och tab. 5, att 
dylika slag af skolor hufvudsakligen förekomma "i län 
med större städer och talrikare industricentra. Så före-
kommo i Malmöhus läns landsbygd 22 littera A-skolor med 
tillsammans 4,619 barn, i Göteborgs och Bohus läns lands
bygd 18 littera A-skolor med tillsammans 3,328 barn, i Kop
parbergs läns landsbygd 14 littera A-skolor med tillsammans 
2,589 barn, i Stockholms läns landsbygd 12 littera A-skolor 
med 2,112 barn o. s. v. 

Tab. 13 innehåller en redogörelse för de skolpliktiga 
barnens undervisning särshildt för landsbygden och särshildt 
för städerna. I en serie tabeller här nedan framställas 
samma förhållanden i procent. 

Om de å rad 1 i ofvanstående tabell inräknade bar
nen fördelas efter undervisningens hufvudarter, så erhålles 
följande öfversikt. 

Fördelas de i sina egna distrikts skolor undervisade 
barnen efter de olika slagen af skolor, så erhåller man 
följande öfversikt. 

Om de å rad 2 af denna tabellgrupps första tabell 
inräknade barnen fördelas efter anledningarna, hvarför de 
under året ej åtnjutit undervisning, blifver resultatet följande. 

Vill man slutligen jämföra landsbygd och städer med 
afseende på medeltalen af lärjungar på hvarje lärare eller 
lärarinna i läsämnena, så kan detta lätt ske i enlighet 
med de grunder, som användts för utarbetandet af kol. 
13—15 i tabellen å sid. 12. För landsbygden har man 
512,596 lärjungar i fasta skolor och 112,172 i flyttande, 
medan antalet af lärare och lärarinnor i läsämnena utgör 
10,991 vid de fasta skolorna och 2,431 vid de flyttande. 
För städerna äro de motsvarande lärjungeantalen 127,749 
och 50 samt de motsvarande lärareantalen 3,207 och 2. De 
resultat, som man på grund häraf erhåller med afseende på 
förhållandet mellan antalen lärare och lärjungar, äro sam
manställda i följande tabell. 

Att dessa tal endast angifva, huru många lärjungar i me
deltal hvarje lärare (lärarinna) under kalenderåret haft att 
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undervisa, men ingalunda huru många varit i medeltal — 
äfven vid den ordentligaste skolgång — under samma un-
defvisningstimmär förenade, är förut anmärkt å sid. 13. 

I berättelsen om folkskolorna för år 1900 samt de 
flesta föregående år, för hvilka dylika berättelser utarbe
tats, hafva funnits intagna tabeller, innehållande redogö
relse för skolor, lärare och lärarinnor, lärjungar samt eko
nomiska förhållanden i hvar och en af rikets städer. Då 
emellertid tabeller angående dessa förhållanden finnas 
upprättade särskildt för landsbygd och särskildt för städer, 
och då dessutom folkskoléförhållandena i våra mindre 
städer ofta under flera år undergå inga eller åtminstone 
högst obetydliga förändringar, hafva från och med 1901 dy
lika tabeller intagits endast rörande folkskoleförhållandena 
i våra större städer. I tabell 14 lämnas nu för år 1903 en 
öfversikt angående lärare, lärarinnor och lärjungar i 30 
städer, upptagna i ordning efter sin storlek. 

Om man fäster afseende endast vid de fyra största af 
våra städer, visar tabellen, att under år 1903 vid folk- och 
småskolorna i Stockholm undervisade 147 lärare och 640 
lärarinnor eller tillsammans 787, i Göteborg 104 lärare och 
267 lärarinnor eller tillsammans 371, i Malmö 51 lärare 
och 166 lärarinnor eller tillsammans 217 samt i Norrköping 
31 lärare och 84 lärarinnor eller tillsammans 115. Extra-
ordinarie lärare eller lärarinnor funnos i 29 af de 30 stä
derna, biträdande lärarinnor i 13. — Antalet skolpliktiga 
barn utgjorde år 1903 i Stockholm 35,256, i Göteborg 
19,361, i Malmö 9,495 och i Norrköping 6,063, af hvilka 
respektive 33,430, 18,522, 8,669 och 5,599 erhållit under-
visning. Af dessa senare barn undervisades i Stockholm 
26,704 (79-9 X) i folk- och småskolor, 2,467 (7-4 %) i all
männa läroverk, seminarieskolor och fackskolor, 72 (0.2 %) 
i skolor för abnorma barn samt 4,187 (12-s X) i enskilda 
skolor eller hemmen. För Göteborg voro motsvarande tal 
15,857 (85-6 X), 898 (4.8 X), 47 (0-s X) och 1,720 (9-3 X)> 
för Malmö 7,573 (87-3 %), 491 (5-7 %\ 8 (0-1 %) och 597 
(6-9 X) samt för Norrköping 4,838 (86-4 %), 362 (6-s %), 
23 (0-- X) och 376 (6-7 %). Af de öfriga hade en del be
friats från undervisning på grund af sjukdom, naturfel eller 
af annan anledning, en del hade fullbordat sin skolkurs 
redan före fyllda 14 år, angående en del saknades uppgif
ter. — Med afseende på de här of van upptagna barn, hvilka 
redovisats såsom undervisade i skolor för abnorma barn, 
må nämnas, att dessa tal utan tvifvel äro för låga, i det 
att många dithörande barn redovisats antingen såsom under
visade i hemmen eller såsom sådana, hvilka på grund af 
sjukdom, naturfel eller af annan anledning ej åtnjutit un
dervisning. 

Från och med år 1894 hafva redogörelser lämnats för 
det antal skolor, där undervisning i slöjd for gossar och för 
flickor ägt rum, äfvensom för det antal gossar och flickor, 
söm hvarje år åtnjutit sådan undervisning. Då emellertid 
begreppet skola i berättelserna från och med år 1901, sär

skildt hvad littera A-skolorna angår, tages i en annan be
märkelse än förut, och då dessutom en skola, där de slöjdande 
barnen uppgå till ett högre antal, äger rätt att dela de 
slöjdande i afdelningar af en viss storlek och för hvarje af-
delning erhålla statsbidrag, hafva i tabellen å sid. 16 upp
gifterna om antalet skolor uteslutits och i stället anförts 
medeltalet barn i hvarje slöjdafdelning, för hvilken stats
bidrag erhållits. 

Bidrag af allmänna medel till undervisning i slöjd 
för gossar har lämnats sedan år 1878 och till undervis
ning i slöjd för flickor sedan år 1896. Angående bidrag 
till det förra slaget af slöjd finnas stadganden utfärdade 
genom Kungl. kungörelserna den 11 Sept. 1877 och den 
1 Juni 1894; angående bidrag till det senare slaget af slöjd 
utfärdades de första bestämmelserna genom Kungl. kungö
relsen den 29 Maj 1896. 

Med upphäfvande af Kungl. kungörelsen den 1 Juni 
1894 angående anslag för beredande af undervisning i slöjd 
åt i skolåldern varande gossar samt Kungl. kungörelsen 
den 29 Maj 1896 angående anslag för beredande af under
visning i slöjd åt i skolåldern varande flickor fastställdes 
genom Kungl. kungörelsen den 25 Maj 1900 nya grunder 
för erhållande af statsbidrag för undervisning i slöjd, hvilka 
lända till efterrättelse från och med åir 1901. 

Genom nämnda kungörelse bestämdes, hvad angår stats-
bidrag för undervisning i slöjd för gossar, bland annat, att 
skoldistrikt, som i folkskola eller särskild slöjdskola för 
gossar anordnat undervisning i slöjd, hvpken slöjdunder 
Visning ej behöfver omfatta endast träslöjd, utan kan afsä 
äfven »andra lämpliga slöjdarter», äger för hvarje sådan 
skola, i hvilken under ett kalenderår minst tio gossar varit 
för deltagande i slöjdundervisningen vid hvarje lästermins. 
början inskrifna och, så länge de tillhört skolan; i allmän^ 
het uti denna undervisning deltagit, af statsmedel erhålla 
ett understöd för samma år å åttio kronor. Om i en 
dylik folkskola eller en särskild slöjdskola antalet af de i 
slöjdundervisningen deltagande varit så stort, att de för 
denna undervisning fördelats på två eller flera afdelningar, 
äger skoldistriktet att för hvarje sådan slöjdafdelning, i hvil
ken antalet slöjdande uppgått till minst femton, erhålla ett 
statsbidrag å likaledes åttio kronor. — Med afseende på 
slöjd för gossar heter det i 1900 års normalplan, att den-, 
samma bör omfatta träslöjd och andra för gossar lämpliga1 

slöjdarter samt att vid undervisningen i slöjd, som icke afser 
inlärandet af något visst yrke, böra gossarne lära att 
begagna de vanligast förekommande verktygen, särdeles 
snickarverktyg, hvarvid förfärdigandet af sådana föremål, 
hvilka äro för allmogen behöfliga och användbara, bör i 
främsta rummet afses. 

Rörande bidrag af statsmedel till undervisning i slöjd 
för flickor stadgas i Kungl. kungörelsen den 25 Maj 1900 
bland annat, att skoldistrikt, som i folkskola, mindre folk
skola eller särskild slöjdskola för flickor anordnat under
visning i slöjd, bestående i stickning, linnesömnad, stopp
ning och lappning samt, där omständigheterna så medgifva, 
klädsömnad, spanad, väfnad och flätningsarbeten, äger att 



bestämmelser angående slöjdundervisningens närmare an
ordning. 

Vidstående tabell lämnar, dels länsvis, dels särskildt 
för landsbygd och särskildt för städer, uppgift på det an
tal barn, som under år 1903 undervisats i goss-slöjd och i 
flickslöjd, äfvensoin på det antal båm, som under samma 
år undervisats i trädgårdsskötsel och trädplantering. Dess
utom meddelas uppgift på medeltal barn i hvar slöjdafdel-
ning, för hvilken statsbidrag åtnjutits. Antalet sådana slöjd
afdelningar återfinnes i tab. 2 bland tabellbilagorna. 

Af tabellen synes, att under år 1903 de slöjdande gos-
sarnes antal uppgick till 80,173, af hvilka 54,692 tillhörde 
landsbygden och 25,481 staderna, samt att de slöjdande 
flickornas antal uppgick till 135,295, af hvilka 88,729 till
hörde landsbygden och 46,566 staderna. År 1894, det för
sta året då uppgifterna om antalet slöjdande barn bearbe
tades, uppgick antalet slöjdande gossar till endast 44,388 
och antalet slöjdande flickor till endast 85,476, och hade 
således antalet slöjdande gossar under tiden 1894—1903 
ökats med 35,785 eller 80-6 % och antalet slöjdande flickor 
under samma tid med 49,819 eller 58-s %. I jämförelse 
med nästföregående år utgjorde ökningen för slöjdande 
gossar 2,894 eller 3-7 % och för slöjdande flickor 3,935 
eller 3-o %. 

Medeltalet barn i hvarje slöjdafdelning utgjorde år 
1903 för slöjdande gossar 20 samt för slöjdande flickor 29. 
Såsom slöjdafdelningar räknas då ej blott sådana afdel-
ningar i större folkskolor, där statsbidrag utgår för hvarje 
antal af 15 gossar och 25 flickor, utan äfven antalet slöjdande 
gossar och flickor i sådana folkskolor med mindre barnantal, 
där inga slöjdafdelningar förekomma, utan där statsbidrag 
erhålles, så snart de slöjdande barnens antal uppgår till 10. 

Om man tager i betraktande medeltalet af de slöjdande 
särskildt för landsbygden och särskildt för städerna, finner 
man, att medeltalet för gossarne utgjorde å landsbygden 
19 och i städerna 24 samt medeltalet för flickorna å lands
bygden 24 och i städerna 44. Det högre talet för städerna 
i allmänhet och särskildt för Stockholm, där medeltalen 
för gossar och flickor uppgingo till respektive 33 och 61, 
har sin förklaring däri, att en mängd barn från småsko
lorna, hvilka ej få medräknas vid stadsbidrags sökande, 
särskildt i städerna inräknats bland de slöjdande barnen. 
Medeltalen för antalen slöjdande barn höjas på sina ställen 
äfven något därigenom, att i några skolor undervisning i 
slöjd meddelats, ehuru intet statsbidrag kunnat erhållas. —• 
Bland de för Stockholms stad upptagna 6,966 slöjdande 
gossarne äro ej inräknade 2,374 gossar i de lägsta års
klasserna, hvilka undervisats i flickslöjd (stickning och söm
nad). Äfven på några andra ställen äro gossar frånråk-
nade, om hvilka det uppgifvits, att de undervisats i flickslöjd. 

Ofvanstående tabells sista afdelning innehåller upp
gifter dels länsvis, dels särskildt för landsbygd och särskildt 
för städer, på antalet barn, som erhållit undervisning i träd
gårdsskötsel och trädplantering. Detta antal uppgick år 1903 

för hvarje skola, i hvilken minst tio, och för hvarje slöjd, 
afdelning, i hvilken minst tjugufem flickor deltagit uti ifråga
varande undervisning, erhålla af statsmedel ett årligt under
stöd å fyrtio kronor. — I 1900 års normalplan uppräknas 
endast såsom föremål för undervisning i slöjd för flickor 
de slöjdarter, hvilka äro här ofvan omnämnda. 

För åtnjutande af de i det föregående omtalade bidra
gen af statsmedel såväl för anordnande af undervisning i 
slöjd för gossar som för anordnande af undervisning i slöjd 
för flickor stadgas dessutom vissa villkor, angående hvilka 
hänvisas till själfva författningen, hvilken äfven innehåller 
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dessa senare utgjordes, såsom af anmärkningarna under 
tab. 2 närmare framgår, 358 af lärarens jordland, 18 på en 
gång skolträdgård och lärarens jordland o. s. v. För en 
del af de i tabellen upptagna barnen har undervisningen 
bestått endast i skogsplantering och sådd af skogsfrön på 
främmande mark. Däremot har bland de undervisade bar
nen ej medräknats det antal af 528, som erhållit under
visning endast teoretiskt, d. v. s. endast efter en lärobok 
eller lärarens muntliga föredrag. — Enligt 1900 års nor
malplan skall undervisning i trädgårdsskötsel och trädplan
tering omfatta: handledning vid odlingen af de vanligaste 
blomsterarterna och matnyttiga växterna, uppdragande af 
buskar och trädplantor, fruktträds förädling genom ymp-
ning och okulering samt anvisning om hushållsträdgårdens 
anordning och skötsel. 

I berättelsen om folkskolorna för år 1893 kunde för 
första gången upptagas en redogörelse för antalet abnorma 
barn i skolåldern. I de nya tabellformulär, som detta år 
trädde i kraft, fanns nämligen en föreskrift, att uppgifter 
skulle lämnas för hvarje skoldistrikt dels om antalet vid 
årets slut till skoldistriktet hörande barn, som voro be
häftade med ett af lytena döfstumhet, blindhet eller sinnes-
slöhet, dels om antalet barn af samma kategori, som voro 
behäftade med mer än ett af förutnämnda lyten. Trots 
alla ansträngningar äro dock de inkomna primäruppgifterna 
ännu ganska bristfälliga, hvarför de i ofvanstående tabell 
lämnade talen äro att anse såsom rena minimital. 

Bland de i kol. 3 ingående fallen finnas enligt anteck
ningar vid primäruppgifterna några, vid hvilka icke både 
döfhet och stumhet ägt rum. Sålunda uppgifvas 2 endast 
höra illa, hvarjämte det sällsynta fallet af stumhet utan 
döfhet skulle hafva förekommit 3 gånger. 

De i kol. 6 upptagna fallen innefatta följande förening 
af lyten. 

1) Döfstumhet och blindhet 8 
2) Döfstumhet och sinnesslöhet 45 
3) Blindhet och sinnesslöhet 11 
4) Döfstumhet, blindhet och sinnesslöhet 10 

Summa 74 
Bland de å rad 1 inräknade uppgifves 1 vara stum 

och nästan blind. Bland de å rad 2 inräknade uppgifvas 15 
vara stumma och sinnesslöa eller idioter, 2 vara sinnesslöa 
och nästan stumma samt 1 ej fullt normal och ej kunna tala. 

FvUsiolorna 190.1. 

Ekonomiska förhållanden. 
Tab. 15—17. 

De hithörande tabellerna äro uppställda efter samma 
grunder, som de motsvarande i berättelserna för åren 1893 
— 1902, hvarför det med afseende på dessa grunder är till-

3 

till 94,961 hvaraf 91,555 tillhörde landsbygden och 3,406 
städerna. Från år 1894, då antalet i trädgårdsskötsel och 
trädplantering undervisade barn uppgick till 80,676 hade 
antalet till år 1902 ökats till 95,730, d. v. s. med 15,054 eller 
18"7 %. År 1903 uppvisar således i jämförelse med näst
föregående år en obetydlig minskning. — Hela antalet 
af de för barnens undervisning ordnade skolträdgårdarna 
uppgick år 1903 enligt tab. 2 till 2,074, af hvilka dock 
107 af en eller annan anledning (jfr berättelsen för år 
1894, sid. 17) ej voro under året för sitt ändamål använda. 
Men därjämte användes 464 jordland, hvilka ej voro till 
skolträdgårdar afsedda, under år 1903 såsom sådana. Af 
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räckligt att hänvisa till den förstnämnda berättelsen (sid. 
13 och 14). 

Sedan 1902 års riksdag anslagit medel till statsbidrag 
för aflönande i vissa fall af vikarie för lärare och lärarinna 
vid högre folkskolor, fastställdes genom K. kungörelsen den 
13 juni 1902 vissa bestämmelser rörande sådana vikariers 
löneförmåner, hvilka bestämmelser skulle träda i kraft från 
och med år 1903. 

Till en riktig uppfattning af flera bland kolumnrubri
kerna i hithörande tabellbilagor behöfvas vissa närmare-
upplysningar, som ej där kunnat få plats. Dessa upplys
ningar äro hufvudsakligen intet annat än delar af de an
visningar, hvilka lämnats såsom ledning vid utarbetande af 
redogörelserna enligt tabellformulären Iitt. A och B. 

Kol. 2 och 21. Tillgångar vid årets början och vid 
dess slut: Här äro inräknade icke blott den kontanta be
hållningen i kassan, utan äfven fordringar, värdepapper 
samt kapitalvärdet å de skolväsendet tillhöriga fastigheter 
eller delar af fastigheter, för hvilka särskild afkastning 
genom hyror, arrenden m. m. erhålles. Värdet å skolhus, 
hvaraf ingen hyra inflyter, äfvensom värdet af inventarier 
och undervisningsmateriel, äro däremot ej inräknade. Be
loppet af donationer för folkskoleväsendet äro här inräk
nade, äfven om särskilda räkenskaper föras öfver desamma 
eller de stå under särskild förvaltning. 

Kol. 4 och 5. Bidrag af skoldistrikten: Här äro inräk
nade icke blott värdet af de naturaprestationer, som jämte 
bidragen till den egentliga lönen utgått till lärare och lära
rinnor, utan äfven af öfriga sådana bidrag vare sig att de 
utgått af distriktet i dess helhet eller af de särskilda ro-
tarna. Äfven kontanta bidrag af de särskilda rotarna in
räknas här. 

Kol. G. Bidrag af staten: Distriktets afgifter till folk-
skolelärarnes pensionskassa äfvensom afgifterna till deras 
änke- och pupillkassa äro här ej frånräknade. Detsamma 
gäller om distriktets afgifter till ålderdomsunderstödsan-
stalten. 

Kol. 8 och 9. öfriga inkomster: Under a äro upptagna 
de möjligen förekommande och ej till b hörande hufvud-
posterna, såsom andel i brännvinsförsäljningsmedel, hund
skattemedel o. s. v. Under b äro uppförda dels under året 
mottagna gåfvor och donationer, dels den under året genom 
förändrad värdeberäkning uppkomna tillökningen i de i kol. 
2 och 21 inräknade tillgångarna. 

Kol. 14 och 15. Utgifter för lärares och lärarinnors 
aflöning: I dessa utgifter ingå «) egentlig lön, b) lönetill
ökning för tjänstgöring öfver 8 månader, c) ersättning för 
den »fortsatta undervisningen», d) ersättning för undervis
ning i slöjd, e) värdet af eller ersättning för bostad, f) d:o 
d:o för bränsle. Däremot är det ej föreskrifvet, att bland lö
neförmånerna skall inräknas 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. 

Kol. 18 och 19. Öfriga utgifter: Under a äro intagna 
de ej till b hörande hufvudposterna, såsom afgifter till folk-
skolelärarnes pensionsinrättning, kostnaden för skollokaler
nas eldning (icke kostnaden för bränsle åt lärare och lära
rinnor) och renhållning, brandstodsafgifter, premier åt skol
barn, räntebetalningar o. s. v. Afgifter till folkskolelärar-
nes änke- och pupillkassa äro här endast i de fall inräk
nade, då deras bestridande åligger skoldistriktet. — Under 
b äro upptagna dels under året lidna förluster i de i kol. 
2 inräknade tillgångarna, dels den under året genom för
ändrad värdeberäkning uppkomna minskningen däri. 

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 jämförande öfversikt af hithörande rikssummor för 
åren 1899—1903 återfinnes i tabellbilagorna under tab. 15. 
Af denna öfversikt finner man, att skoldistriktens skulder 
vid 1902 års slut upptagits till 23,954,669 kronor, men vid 
1903 års början till 24,000,099, samt att skoldistriktens 
räntegifvande tillgångar vid 1902 års slut upptagits till 
9,626,538 kronor, men vid 1903 års början till 9,695,732 
kronor. Denna brist på öfverensstämmelse beror nu, lika
som de föregående åren, därpå, att under den vidlyftiga 
brefväxling, som hvarje år föres med ordförandena i skol
råden, en mängd felaktigheter och missförstånd upptäckas 
i de aflämnade räkenskapssammandragen, hvilka kunna 
rättas först i ett följande års räkenskapssammandrag. — 
Skoldistriktens räntebärande tillgångar utgjorde, såsom ofvan 
är nämndt, vid 1903 års början 9,695,732 kronor och hade 
vid dess slut stigit till 10,004,919 kronor, d. v. s. ökats med 
309,187 kronor. En betydande del af dessa tillgångar ut-
göres af donationer till folkskoleväsendet. Dessa hafva 
under året ökats från 5,925,057 till 6,203,030 eller med 
277,973 kronor. Bland tillgångame vid årets slut inräknas 
äfven de resterande beloppen af under samma eller före
gående år upptagna lån, hvilka ännu ej blifvit för sitt 
ändamål använda. Gifvet är, att härigenom dessa tillgån
gar vissa år komma att förete betydande förändringar. — 
Skoldistriktens skulder uppgingo vid 1903 års början till 
24,000,099 kronor och vid dess slut till 24,872,872 kronor 
och visa således en ökning af 872,773 kronor. Till allra 
största delen hafva dessa skulder uppkommit genom lån, 
upptagna för skolhusbyggnader. 

Skoldistriktens inkomster hafva under året ökats från 
23,043,987 till 24,306,599 kronor eller med 1,262,612 kronor. 
Af dessa 24,306,599 kronor utgöra 460,623 (1-9 %) räntor, 
arrenden och afkomst af donationer o. d., 15,528,722 kronor 
(63-9 '/.) bidrag af skoldistrikten (däraf 1,007,410 det be
räknade värdet af de från skoldistrikten utgående natura
prestationerna), 6,994,724 kronor (28-8 %) bidrag af stats
medel, 133,569 kronor (0B %) bidrag af landsting och hus
hållningssällskap samt 1,188,961 kronor (4.9 %) öfriga in
komster. (Jfr tab. 15, not 1.) 
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Skoldistriktens utgifter hafva under året ökats från 
24,203,482 till 24,870,185 kronor eller med 666,703 kronor. 
Af dessa 24,870,185 kronor utgingo 15,146,973 kronor 
(60-9 X) till lärares och lärarinnors aflöning (hvaraf 1,409,908 
kronor utgjorde det beräknade värdet af de till dem ut
gående naturaförmånerna), 4,995,580 kronor (20-i %)förde 
till skolorna hörande byggnader, för skolplatser och för 
inventarier, 376,622 kronor (1.6 %) till undervisningsma
teriel och 4,351,010 kronor (17-6%) till öfriga utgifter (se 
ofvan). 

Vid jämförelse af »Värdet af naturaprestationer» i 
kol. 5 och 15 finner man beloppet vara något lägre på 
det förra stället. Beträffande de olika skoldistrikten beror 
det likväl på omständigheterna, huruvida beloppet på det 
ena eller på det andra stället blir högre. Om skoldistriktet 
t. ex. inköpt ved till bränsle åt lärarne och till skolloka
lernas eldning, så måste naturligtvis i debet hela det för 
inköpet använda beloppet uppföras i kol. 4 såsom kontant 
bidrag, medan i kredit en del däraf måste uppföras i kol. 15, 
om det utgått till lärarne såsom naturaprestation, och åter
stoden föras i kol. 18. Har åter den behöfliga vedmängden 
erhållits genom sammanskott in natura af skoldistriktets 
medlemmar, så skall naturligtvis värdet däraf uppföras i 
kol. 5 såsom naturaprestation, medan med de motsvarande 
posterna under kredit förhålles som nyss. I sammanhang 
härmed bör framhållas, att det i kol. 5 här ofvan stående 
värdet på naturaprestationerna numera, sedan en omfattande 
skriftväxling därom förts, torde kunna anses tämligen exakt; 
i föregående berättelser har detsamma, såsom ock uttryck
ligen angifvits, utan tvifvel upptagits något för högt, 
beroende därpå, att i åtskilliga fall, då skoldistrikt inköpt 
ved, som sedermera lämnats lärare och lärarinnor in 
natura, kostnaden för denna ved äfven i debet uppförts 
såsom naturaprestation, utan att denna felaktighet kunnat 
vid bearbetningen afhjälpas. 

De i efterföljande tabell upptagna statsbidragen innefatta 
för år 1903, likasom för åren 1897—1902, fem skilda hufvud-
poster, nämligen det allmänna lönetillskottet åt lärare och 
lärarinnor, lönetillskott för den fortsatta undervisningen, 
bidrag för undervisning i slöjd för gossar, bidrag för under
visning i slöjd för flickor och bidrag till aflönande i vissa 
fall af vikarier för lärare och lärarinnor vid folk- och små
skolor. 

I tabell 15 äro dessa fem skilda hufvudposter samman
förda i en summa i kol. 6. Delningen har verkställts efter 
de uppgifter angående utbetaladt statsbidrag, hvilka hvarje 
år till Kungl. Maj:t inkomma från statskontoret för Stock
holm samt från Kungl. Maj:ts befallningshafvande för länen, 
på så sätt att, sedan de fyra senare posterna specificerats, 
deras summa dragits från hela summan af statsbidraget i 
kol. 6 af tab. 15, och såsom det allmänna lönetillskottet 
uppförts den sålunda uppkomna resten. 

Det allmänna Vinetillskottet för år 1903 skulle således 
efter det här ofvan omnämnda förfarandet, uppgå till 
6,297,324 kronor; enligt de nyssnämnda från statskontoret 
och Kungl. Maj:ts befallningshafvande inkomna uppgifterna 
uppgick det dock till endast 6,249,754 kronor, således till 
47,570 kronor 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 vägarna. 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, äfven om ingen olikhet 
förefinnes i nyss berörda hänseende, summan, som erhålles 
på den förra vägen, vara större än den, som erhålles på 
den senare, emedan i den förra summan, men ej i den 
senare, böra äfven vara inräknade några smärre belopp, 
som utgå af tre mindre anslag, för hvilka finnes närinare 
redogjordt längre fram, nämligen anslagen »Till befrämjande 
af folkundervisningen bland de i rikets nordligare trakter 
bosatta finnar», till »Lappmarks ecklesiastikverk» samt till 
»Pedagogier och folkskolor». 

Om lönetillskottet för den fortsatta undervisningen år 
1903, 105,125 kronor, tankes lika fördeladt på de 1,G39 »fort
sättningsskolor», som däraf kommit i åtnjutande (se sid. 3), 
så får man 64 kr. 1 öre på hvarje. Sammanhålles detta 
resultat med bestämmelserna (se berättelsen för år 1882, sid. 
32) angående 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 något mer 
än 5 af samtliga de C undervisningsveckorna varit sålunda 
förlagda. Om man åter skiljer på landsbygd och städer 
(jfr tab. 2), så får man följande resultat. Till hvar och en 
af de 158 fortsättningsskolorna i städerna, hvarest för öfrigt 
den fortsatta undervisningen ofta meddelas i aftonskola, 
hade lönetillskottet utgått med 75 kr. med undantag endast 
för 22, som fått efter 50 kr., och 6, som fått efter 25, 
hvadan dit utgått tillsammans 11,000 kronor eller i medel-
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tal 69 kr. 6:2 öre för hvarje fortsättningsskola. -- På lands
bygdens 1,481 fortsättningsskolor, bland hvilka 902 fått 
lönetillskott med 75 kr., 480 med 50 kr. och 99 med 25 
kr., komma således 94,125 kronor eller i medeltal 63 kr. 56 
öre på hvarje sådan skola. Det må tilläggas, att äfven på 
landsbygden den fortsatta undervisningen någon gång med
delas i aftonskola. 

För undervisning i slöjd för gossar utdelades statsbidrag 
till 4,016 slöjdskolor eller slöjdafdelningar, hvaraf 2,940 å 
landsbygden och 1,076 i städerna. — För undervisning i slöjd 
för flickor utdelades statsbidrag till 4,732 slöjdskolor eller 
slöjdafdelningar, hvaraf 3,679 å landsbygden och 1,053 i 
städerna. — Från och med år 1901 har utgått statsbidrag 
till aflönande af vikarie för sådan lärare eller lärarinna 
vid folk- och småskola, som af sjukdom urståndsättes att 
fullgöra sin tjänst. (Från och med år 1895 utgick stats
bidrag till vikarie för ordinarie lärare eller lärarinna vid 
folkskola.) För år 1902 uppgingo statens bidrag till 76,147 
kr. 69 öre och antalet lärare, för hvilka de vikarierande 
tjänstgjort, till 532. För år 1903 uppgingo statens bidrag 
till 90,501 kronor och antalet vikarier, för hvilka de utbe
talats, till 612. — Slutligen må nämnas, att bland de stats
bidrag för slöjdundervisningen, som i ofvanstående tabell 
intagits, icke äro inräknade de smärre belopp, som för 
samma ändamål utgått af anslagen »Till befrämjande af 
folkundervisningen bland de i rikets nordligare trakter bo
satta finnar» och till »Lappmarks ecklesiastikverk». 

De medel, hvilka utgått af landsting och hushållnings
sällskap, hafva till största delen afsedt befrämjande af slöjd
undervisningen. Dock har äfven en del utgått såsom af-
löningar vid de med landstingsseminarierna förenade öfnings-
skolor. 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 angränsande distrikt för barn från det senare distriktet, 
hvilka undervisats i skola, tillhörande det förra, eller då två 
angränsande 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 förtjäna 
att vidare uppmärksammas i denna berättelse. 

Under Öfriga utgifter: a» innefattas tre poster, som 
förtjäna att särskildt omnämnas, nämligen afgifter till folk-
skolelärarnes pensionsinrättning, afgifter till ålderdomsun-
derstödsanstalten och räntebetalningar. — De pensionsaf-
gifter, som skola erläggas för hvarje läraretjänst vid högre 
folkskola och hvarje ordinarie läraretjänst vid egentlig folk
skola, uppgingo år 1903 til 366,088 kr. 46 öre enligt den 
till Kungl. Maj:t af direktionen för pensionsinrättningen af-
gifna berättelsen. — Enligt den till Kungl. Maj:t af samma 
direktion för år 1903 afgifna berättelsen rörande ålderdoms-
understödsanstalten uppgingo de under nämnde år från skol
distrikten influtna afgifterna till 88,750 kronor. Af detta 
belopp skulle enligt de i berättelsen om folkskolorna för 
år 1893 (sid. 14) framstälda grunderna 53,250 kr. (0-c) falla 

på skoldistrikten och 35,500 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 andel, som ålegat lärarepersonalen. 

En öfversikt i vissa hänseenden för de särskilda länen 
år 1903 lämnas af nedanstående tabell. 

Anm. Med afseende på uppgifterna om Stockholms stad i kol. 4 och 
5 må erinras därom, att Stockholm utgör ett enda skoldistrikt. 

Förhållandet mellan landsbygd och städer med afse
ende på skoldistriktens ekonomiska förhållanden utvisas af 
följande tabell. 
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Såspm tillägg till föregående framställning af de eko
nomiska förhållandena lämnas här en förteckning öfver hit
hörande anslag enligt riksstaten för år 1903. 

Under åttonde hufvudtiteln och »Folkundervisningen 
upptagas å ordinarie stat: Kronor 

1) Seminarier för folkskolelärares bildande 347,425 
2) Stipendier för seminarieelever 75,000 
3) Arfvoden och resekostnadsersättning åt folk

skoleinspektörer 95,000 
4) Undervisningsmateriel m. m. för folkskolor... 20,000 
5) Understöd åt högre folkskolor .__.. 25,000 

eller ett gemensamt reservationsanslag 562,425 

Transport 562,425 
6) Bidrag till aflönande af vikarie under öfnings-

lärares vid folkskolelärare-seminarium sjuk
dom, förslagsanslag 4,000 

7) Bidrag till aflönande af lärare och lärarinnor 
vid seminarier för småskolelärares och små
skolelärarinnors bildande, förslagsanslag 20,000 

8) Till befrämjande af folkundervisningen bland 
de i rikets nordligare trakter bosatta finnar, 
förslagsanslag 45,000 

9) Lönetillskott åt lärare vid folkskolor och små
skolor, förslagsanslag 5,250,000 

10) Understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag ... 120,000 
11) Understöd för aflönande af lärare vid fort

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

skolorna, förslagsanslag 240,000 
13) För anordnande af kvinnlig slöjd i folkskola, 

mindre folkskola eller särskild slöjdskola, 
förslagsanslag 90,000 

14) Bidrag till aflönande i vissa fall af vikarie 
för lärare eller lärarinna vid folkskola eller 
småskola, förslagsanslag 75,000 

15) Bidrag till aflönande af vikarie för lärare vid 
småskolelärareseminarium, förslagsanslag 2,000 

16) Bidrag till aflönande af vikarie för lärare vid 
högre folkskola, förslagsanslag 2,000 

Summa 6,460,425 

Samtliga dessa anslag, med undantag af det första, 
som höjts från 346,325 kr. till 347,425 kr., samt det sex
tonde, som är nytt, finnas å ordinarie stat till samma belopp 
uppförda äfven i riksstaten för år 1902. — Det första an
slaget höjdes, på Kungl. Maj:ts därom gjorda framställning, 
med 1,100 kronor för beredande af medel till ålderstillägg, 
enligt behörigen fastställda grunder, åt lärare och lärarin
nor i musik och sång vid folkskolelärare- och folkskole
lärarinneseminarierna samt åt de vid seminariernas öfnings-
skolor förordnade lärare och lärarinnor. Det sista anslaget 
å 2,000 kr., beviljades likaledes på framställning af Kungl. 
Maj:t. Tillökningen på ordinarie stat uppgick således till 
3,100 kronor. — Med afseende på det 4:e anslaget må näm
nas, att detsamma är afsedt »dels för att understödja utar
betandet af tjänliga läroböcker, dels för anskaffande af tjänlig 
undervisningsmateriel i öfrigt, såsom kartor, glober, mo
deller, hjälpmedel för åskådningsundervisningen m. m.» 

Enligt Statskontorets af trycket utgifna »Kapital-konto 
till rikshufvudboken för år 1903» utvisa de 5 första an
slagen vid början af år 1903 en reservation af 36,092 kr. 
76 öre, hvilken vid årets slut minskats till 18,780 kr. 88 öre. 
Det 6:e och 7:e anslaget utvisa en besparing för året af 
tillsammans 762 kr. 2 öre, det femtonde en besparing af 
1,887 kr. 50 öre samt det sextonde en besparing af 1,690 
kr. 31 öre. 

Under åttonde hufvudtiteln och å ordinarie stat finnas 
ännu två anslag, som böra här omnämnas, nämligen för-
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dagsanslaget till »Lappmarks ecklesiastikverk» och anslaget 
till »Pedagogier och folkskolor». 

Det förra anslaget, som i riksstaten för år 1903 — lika
som för år 1902 — är uppfördt med 55,000 kr., men hvarå 
enligt nämnda kapital-konto under året uppkom en brist 
af 44,751 kr. 97 öre, användes dels till aflöning af »skol
mästare, skollärare och kateketer» samt till arfvode för un
dervisning i slöjd, dels till bestridande af kostnaderna för 
ett lappskt småskolelärareseminarium, för stipendier åt se-
minarie-elever samt för underhåll och inackordering af lappska 
skolbarn. 

Det senare anslaget, hvarom närmare finnes medde-
ladt i »Berättelse om statens elementarläroverk för gossar-
läsåret 1876-77» (sid. 191), är i riksstaten för'år 1903 
uppfördt med sammanlagdt 25,166 kr. Detsamma afser 
till allra största delen de s. k. egentliga pedagogierna, 
för hvilka redogöres i sammanhang med allmänna läro
verken. De därunder upptagna medel, som af se folk
undervisningen, utgöras hufvudsakligen af 4,500 kr. till 
Sällskapet för Folkundervisningens [f. d. Vexelundervis-
ningens] befrämjande. 

Riksstaten för 1903 upptager vidare under åttonde 
hufvudtiteln såsom extra ordinarie anslag till »Folkunder
visningen»: 

Kronor. 

1) För uppehållande dels under vårterminen 1903 af 
undervisningen uti de vid folkskolelärare-semi
nariet i Göteborg och folkskolelärarinne-semi-
nariét i Kalmar anordnade parallellklasser, 
dels ock under år 1903 af undervisningen uti 
en folkskolans högre afdelning vid den med 
seminariet i Kalmar förenade öfningsskolan 8,090 

2) Till uppförande af en gymnastikbyggnad vid 
folkskolelärare-seminariet i Göteborg 20,000 

3) Till uppförande af erforderliga byggnader för 
ett folkskolelärarinne-seminarium i Landskrona 29,000 

4) För uppehållande af undervisningen vid folk-
skolelärarinne-seminariet i Landskrona 44,000 

5) Till uppförande af erforderliga byggnader för 
ett folkskolelärare-seminarium i Strängnäs 50,000 

6) För uppehållande af verksamheten vid folkskole
lärare-seminariet i Strängnäs 22,450 

7) Till löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid 
folkskolelärare-seminarierna samt till arfvoden åt 
teckningslärare för extra tjänstgöring och extra 
arfvoden åt musiklärare vid dessa seminarier... 36,300 

8) Till anordnande af repetitionskurser i gymnastik 
för folkskolelärare 7,000 

9) För beredande af möjlighet till skolgång för 
fattiga inom Vilhelmina församlings fjälltrakter 
och inom Risbäcks kapellförsamling på längre 
afstånd från skolorna boende skolpliktiga barn 5,000 

Transport 221,840 

Transport 221,840 
10) För understöd åt mindre bemedlade, manliga 

och kvinnliga lärjungar vid sådana folkhög
skolor, som åtnjuta bidrag af statsmedel 25,000 

11) För resestipendier åt rektorer samt öfriga lärare 
och lärarinnor vid folkskolelärare- och folk-
skolelärarinne-seminarierna 2,000 

12) För resestipendier åt folkskolelärare och folk
skolelärarinnor .4,000 

13) För inköp af 2,500 exemplar utaf fil. dr. M. A. 
Lindblads svampbok 10,000 

Summa 262,840 

Alla dessa anslag beviljades i öfverensstämmelse med 
Kungl. Maj:ts därom gjorda framställningar. 

Det andra, sjunde, tionde, elfte och tolfte anslaget 
voro uppförda å ordinarie stat till samma belopp äfven i 
riksstaten för år 1902. Jämväl det första, tredje, fjärde, 
femte och sjätte anslaget voro i sistnämnda riksstat upp
förda, ehuru med andra belopp än år 1903. De öfriga an
slagen voro nya. 

Då den ordinarie staten för »Folkundervisningen», så
som ofvan är nämndt, ökades med 3,100 kr. och den 
extra ordinarie staten minskades med 90,460 kr., förete 
således de för år 1903 på ordinarie och extra ordinarie 
stat uppförda anslagen tillsammans en minskning af 87,360 
kronor. 

Under riksstatens tionde hufvudtitel finnas för år 1903 
å ordinarie stat uppförda två anslag, hvilka i detta sam
manhang äfven böra omtalas, nämligen: 

Kronor. 

1) Bidrag till folkskolelärares pensionering 622,873 
2) Bidrag till folkskolelärarnes änke- och pupillkassa 63,500 

Summa 686,373 

Båda dessa anslag funnos äfven uppförda i riksstaten 
för 1902 på ordinarie stat och till samma belopp. 

Slutligen må äfven erinras därom, att i det å riks
staten för år 1903 under tionde hufvudtiteln uppförda an
slaget till »Allmänna indragningsstaten» äro inräknade föl
jande båda poster: 

Kronor. 

1) Understöd åt f. d. folkskolelärare, som tagit af-
sked före år 1867 ' 10,000 

2) Ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid 
småskola eller mindre folkskola samt biträdande 
och e. o. lärare och lärarinnor vid folkskola, 
hvilka efter minst 15 års oförvitlig tjänstgöring 
af gått från tjänsten utan understöd 19,400 

Summa 29,400 

Den förra af dessa poster har årligen från oeh med 
år 1885, då den beviljades med anledning af därom väckta 
motioner, varit i riksstaten intagen. Under år 1903 an
visade Kungl. Maj:t understöd af detta anslag åt 20 f. d. 
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folkskolelärare med 350 kr. åt hvar och en. — Det under 
andra posten omnämnda ålderdomsunderstödet har utgått 
från och med år 1902, i det att 1901 års riksdag, i anled
ning af framställning från Kungl. Maj:t för ändamålet be
viljade ofvan upptagna belopp. Under år 1903 anvisade 
Kungl. Maj:t medel af detta anslag åt 131 understödstagare 
med 100 kronor åt hvar och en. 

Vissa under afdelningen angående de ekonomiska för
hållandena behandlade ämnen återfinnas jämväl inom en 
annan gren af den officiella statistiken, nämligen i de af 
K. Statistiska Centralbyrån utgifna berättelserna om kom
munernas finanser. Med afseende på de jämförelser, hvilka 
kunna göras angående de båda berättelsernas framställ
ningar af folkskolans ekonomiska förhållanden, och de re
sultat, till hvilka man i de båda berättelserna kommit, må 
hänvisas till berättelserna om folkskoleväsendet år 1900 
och föregående år. 

Stockholm den 8 September 1906. 

E. f. 

G u n n a r H u s s . 





TABELL-BILAGOR. 

Folkskolornna 1903. 1* 



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 läsåret 1903—04 eller kalenderåret 1903. 

Anm. Vid den skola, som är uppförd på rad. 14, sammanfaller kalenderåret med läsåret, hvaremot vid de öfriga kalenderåret skär läsåret. 

') Skolans namn är Malmköpings högre folkskola; den tillhör köpingen, 
icke församlingen. — '"') En i slöjd för gossar och en i teckning; den senare 
var kvinna. — 8) Skolans namn är Huskvarna högre folkskola. — 4) Två ordinarie 
och en biträdande; därjämte hnfva tvenne lärare (den ene öfningslärare) under 
kortare tider vikarierat; en af de ordinarie lärarne var kvinna. — ) En i teck
ning, säng och gymnastik, en i slöjd och bokföring, en i teckning, sång och fria 
lekar samt en i handarbete; de två senare voro kvinnor. — ) En af dem var 
kvinna. — ') I sång; har ej åtnjutit nrfvode. — ) I sång; flickornn liafva 

gemensamt med dem i folkskolan undervisats i handaslöjder. — ") Skolans namn 
är Götiska förbundets högre folkskola. — , 0 ) En ordinarie och en biträdande. 
— n ) En i slöjd för gossar, en i teckning, en i sång samt en i handarbete; 
den sistnämnda var kvinna. — , 2) Lärarinna i slöjd för flickor. — ") En 
ordinarie lärare och en vikarierande lärarinna. — u ) En i slöjd för gossar och 
en i sång; den senare var kvinna. — 1&) En ordinarie och två biträdande, af 
hvilka senare den ena var kvinna. — ") En i sång och en i teckning. 

2* 



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

2:o. Omkostnader under kalenderåret 1903. 

3* 

Lilla Malma. Kol. 24—28: Till hnfvndläraren 1,833 kr. 33 öre i pen
ningar och 382 kr. 50 öre in natnra; till slöjdläraren 250 kr.; till lärarinnan 
i teckning 70 kr. — Kol. 26: 300 kr. af landstinget ock 175 kr. af länets 
slöjdnämnd. 

Hakarp. Kol. 24 o. 25: Till hnfvndläraren (delvis tjänstledig) 1,543 kr. 
75 öre; till lärarinnan 1,125 kr.; till biträdande läraren 228 kr. 12 öre; till 
en vikarie 308 kr. 76 öre; till läraren i teckning, säng och gymnastik 121 kr. 
(däri äfven inberäknad vikariatseriättning); till läraren i slöjd och bokföring 318 
kr. 25 öre; till lärarinnan i teckning, slng och fria lekar 111 kr.; till lärarin
nan i handarbete 130 kr. 60 öre. 

Klinte. Kol. 26—31: Af Herlitzska donationsfonden. 
Tryde. Kol. 24 o. 25: Till hnfvndläraren 2,000 kr.; till biträdande 

lärarinnan 1,200 kr. 
Allerum. Kol. 24 o. 25: Se anm. till kol. 4. 
Kattarp. Kol. 24—28: Till hnfvndläraren 1,400 kr. i penningar och 250 

kr. in natara; till s&ngläraren 40 kr. — Kol. 29: Häraf 4,009 kr. 58 öre för 
uppförande af en ny lärosal. 

Väiiby. Kol. 24 o. 25: Se anm. till kol. 4. 
OntcUa. Kol. 29: Lärosal för högre folkskolan är npplåten i folk

skolans hns. 
Fättberg. Kol. 24—28: Till hnfvndläraren 2,100 kr. i penningar och 

400 kr. in natnra; till biträdande läraren 1,200 kr.; till slöjdläraren 1,000 kr.; 
till läraren i teckning 250 kr.; till läraren i sång 100 kr.; till lärarinnan i hand
arbete 212 kr. 50 öre. — Kol. 26—31: 99 kr. af Mölndals by, 3,359 kr. 80 öre, 
af Fässbergs församling, återstoden af Götiska förbundet och af donationsmedel. 

Lysekil. Kol. 24 o. 25: Till läraren 1,800 kr.; till slöjdlärarinnan 
65 kr. 

Ulricehamn. Kol. 24 o. 26: Till läraren 2,000 kr., till vikarierande lära
rinnan 1,000 kr.; till sångläraren 13 kr. 60 öre. 

Gudmundrd. Kol. 24: Däraf 1,424 kr. 83 öre från den församlingen 
tillhörande s. k. Näsmanska donationsfonden. — Kol. 24—28: Till hnfvnd
läraren 2,000 kr. i penningar och 395 kr. in natnra; till biträdande läraren 
1,100 kr.; till biträdande lärarinnan 760 kr.; till sångläraren 100 kr. och till 
teckningsläraren 100 kr. — Kol. 26: 500 kr, af landstinget och 300 kr. af hus
hållningssällskapet. — Kol. 31: Häri ingå bl. annat kostnader för skolköket. 
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Tab. 2. Antal skoldistrikt och 

Anm I. Fast folkskola med både folk- ocA småskoleafdelning samt med två 
eller flere lärare räknas såsom två skolor, en folkskola (eller mindre folkskola) och 
en småskola. — Anm. 2. Flyttande skola, då af tillfällig anledning under ett år 
undervisning meddelats endast på en station, räknas lika väl såsom flyttande skola. — 

Anm. 3. Flyttande skola, som på en eller två stationer är mindre folkskola, på den 
återstående stationen småskola, räknas såsom mindre folkskola. — ') Den oerhörda 
stegringen af antalet skolor i städerna år 1901 bero därpå, att från och med detta 
år en ny princip tillämpades vid beräkningen af antalet skolor enligt littera A-typen, 
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skolor m. m. länsvis år 1903. 

för hvilket beräkningssätt närmare redogöres i berättelsen för Sr 1901, sid. 3. — ') Af 
dessa skolträdgårdar bafva under aret endast 1,967 varit för sitt ändamål använda. 
— 3) Dessa trädgårdar äro ej afsedda för barnens undervisning, utan hafva endast 

tillfälligt varit för detta ändamål använda. Sålnnda ntgjordes 3S8 af lärarens jord
land, 18 voro gemensamma för skola och lärare, 17 ntgjordes af lärarens privata 
trädgård, 11 af jordområde, upplåtet af enskild person o. s. v. 
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Tab. 3. Antal skoldistrikt, folkskolehus 

Anm. ') Den högst betydande tillväxten i antalet fasta folkskolor med flere 
lärare och i antalet fasta småskolor år 1901 har sin förklaring i det förändrade 
sätt att beräkna antalet skolor af litt. A- och litt. a-typerna, som infördes från och 

med nämnda år och hvarom närmare redogörelse lämnats i berättelsen om folk
skolorna för år 1901, sid. 3. 
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och folkskolor m. m. åren 1881—1903. 

Anm, 8) Statsbidrag för undervisning i kvinnlig slöjd började utgå förat 
frän och med &r 1897, jämlikt stadgandet i K. brefvet den 29 Maj 189C. — 
Anm. s) Beträffande statsbidrag för den fortsntta undervisningen samt for undervis

ningen i slöjd för gossar Sr 1881 finnas uppgifter endast för städer och landsbygd 
tillsamuiantagna. De här införda specificerade talen äro därför approximativa. 
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Tab. 4. Antal och fördelning enligt normal-

Anm. *) Här äro inräknade några få folkskolor med endast tre åldersklasser; 
dessa skolor äro i noterna särskildt angifna. — **) Dessa skolor äro i allmänhet 
så organiserade, att kl, 1 och 2 undervisas af hvar sin lärare, hvaremot kl. S och 
4 undervisas af samma lärare antingen samtidigt eller på skilda tider. — ***) Här 
äro äfven inräknade ett slags folkskolor med endast två årsklasser, undervisade af samma 
lärare eller lärarinna; dessa skolor äro i noterna särskildt angifna. — ') Däraf 1 
skola med endast kl. 2—4. — ) Däraf 3 skolor (egenlligen 1 skola med parallellafdel-

ningar) med endast kl. 1—3. — 3) Däraf 3 »kolor med endast kl. 2—4. — ) Däraf 1 
skola med endast kl. 1—2 samt 1 med endast kl. 3—4. — B) Däraf en skola med 
endast kl. 2—3. — ") Däraf 5 skolor med endast kl. 3 — 4. — ') Däraf 2 skolor 
med endast kl. 3 — 4. — 8) Däraf 3 skolor med endast kl. 3—4. — ) Däraf 1 
skola med endast kl. 3—4. — ,0) Denna skola omfattar endast kl. 3—4. — ") Däraf 
1 skola med endast kl. 2—S samt 5 skolor med endast kl. 3 — 4. — ") Däraf 4 
skolor med endast kl. 3—4. — ) Däraf 1 skola med endast kl. 1—2. — ' ) Dessa 
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planens littera af folkskolorna länsvis år 1903. 

•kolor omfatta endast kl. 3 — 4. — >5) Denna ekola omfattar kl. 1 — 3. — 16) Vid 
t af dessa skolor undervisas kl. 3—4 på skilds tider. — ") Däraf 1 skola med 
endast kl. 1 — 3. — 18) Däraf 2 skolor med samtidig undervisning. — 19) Däraf 1 
•kola med samtidig undervisning. — '") Däraf 1 (missions-)skola med endast små
skolans kl. 2 och folkskolans kl. 1—2. — 21) Dessa skolor omfatta kl. 2 — 4. — 
22) Denna skola omfattar kl. 2—4. — " ) Vid denna skola saknas smaskoleafdel-

ningen kl. 1. — 24) Vid 1 af dessa skolor omfattar folkskoleafdeluingen endast kl. 
1—3. — 6) Vid denna skola omfattar folkskoleafdelningen endast kl. 1—3. — 
26) Vid 2 af dessa skolor omfattar folkskoleafdelningen endast kl. 1—3, vid en 
annan endast kl. 1—2. —- ") Denna skola omfattar pi 2 stationer både folk- och 
småskoleafdelning med hvarannandagsläsning. — 28) Dessa skolor omfatta äfven 
amåskoleafdelnlng. 

Folkskolorna 1903. 2* 
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Tab. 5. Folkskolornas fördelning efter 

Anm. *) Den enda inom stadsområde belägna flyttande folkskolan återfinnes i kol. 
11 (anm. G). — ') Däraf 1 akola upptagen i kol. 4 af tab. 4. — ) Denna skola 
är i tab. 4 upplagen i kol. 4. — ) Däraf 3 skolor npptagna i kol. 4 af tab. 4. 

— ) Däraf 1 skola upptagen i kol. 8 af tab. 4. 
kol. 8 af tab. 4. — ) Däraf 1 skola belägen 
') Denna skola tillhör litt. F (tab. 4, kol. 20) i 

— ) Däraf IS skolor npptagna i 
inom Filipstads skoldistrikt. — 
normalplanen. — ) Denna skola 



landsbygd och städer år 1903. 
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tillhör litt. D (tab. 4, kol. 13) i normalplanen. — ") Denna »kola tillhör litt. C i 
normalplanen. — 10) Desaa skolor tillhöra litt. F (tab. 4, kol. 20), i normalplanen. — 

") Oetsa akolor tillhöra litt. F i normalplanen (däråt 1 upptagen i kol. 19, 2 i 
i kol. 20 af tab. 4.) 
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Tab. 6. Antal och fördelning efter normalplanens 
Alla dessa skolor äro, med undantag af de här 

Anm. *) Skalor med samtidig undervisning äro särskildt angifna. — **) Sko
lor med skild tidsnndervisning äro särskildt angifna. — ') Vid 3 af dessa sko
lor äro anställda 2 lärare. — 2) Af dessa skolor är 1 belägen inom Åmåls stads 
skoldistrikt. — 8) Af dessa skolor är 1 belägen inom Piteå stads skoldistrikt. — 
) Vid 1 af dessa skolor är sniåskoleafdelningen fyrklataig. — 6) Vid denna (missions-) 

skola äro anställda 2 lärare. — 6) Vid 7 af dessa skolor omfattar folkskoleafdel
ningen endast kl. 1. — ') Vid 6 af dessa skolor omfattar folkskoleafdelningen endast 

kl. 1; rid 1 skola äro anställda 3 lärare. — 8) Vid dessa skolor undervisas alla 
klasserna samtidigt. — 9) Vid denna skola undervisas alla klasserna samtidigt. — 
10) Vid dessa skolor äro anställda 2 lärare; vid den ena undervisas alla klasserna 
samtidigt. — ") Vid 6 af dessa skolor undervisas alla klasserna samtidigt. — 
") Vid 3 af dessa skolor har folkskoleafdelningen endast kl. 1—2; vid den fjärde 
endast kl. 1. — ) Vid 1 af dessa skolor har folkskoleafdelningen endast kl. 2— i . — 
u ) Denna skola är belägen inom Luleå stads skoldistrikt. — '") Senna skola saknar 
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littera af de mindre folkskolorna länsvis år 1903. 
nedan särskildt angifna, belägna på landsbygden. 

småskoleafdelning. — , 6) Vid 1 af dessa skolor saknas småskoleafdelning. — ") Vid 
S af dessa skolor saknas smaskoleafdelning; vid 1 af dem har folkskoleafdelningen 
endast kl. 2—4. — 18) Vid 1 af dessa skolor äger undervisningen rnm på skilda tider. — 
•9) Vid 6 af dessa skolor äger nndervisningen rnm på skilda tider- — °) Vid 3 af 
dessa skolor äger nndervisningen rnm på skilda tider. — " ) Vid 8 af dessa skolor 
äger nndervisningen rnm pä skilda tider. — ") Vid 11 af dessa skolor omfattar folk

skoleafdelningen endast kl. 1. — ") Vid 11 af dessa skolor omfattar folkskole
delningen endast kl. 1; rid 1 annan äger nndervisningen rnm på skilda tider. — 

19) Vid 1 af dessa skolor undervisa» på fyra stationer. — ") Vid 11 af dessa 
skolor omfattar folkskoleafdelningen endast kl. 1; vid 1 af. dessa skolor äger under
visningen rnm pl 4 stationer. — n ) Vid 1 af dersa skolor omfattar folkskoleafdel
ningen endast kl. 1; vid 1 annan undervisas på 4 stationer. 
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Tab. 7. Antal och fördelning enligt normalplanens 

Anm. *) Skolor med folkskoleafdelningens l:sta årsklass äro särskildt angifna. 
-— **) Skolor med folkskoleafdeluingens 2:sta och 2:dra årsklasser äro särskildt an
gifna. — ***) Försåvidt ej särskildt är anmärkt, undervisas alla (bada) klasserna 
samtidigt. — f ) Bland dessa skolor äro äfven lappkateketskolorna inräknade. — 
') Däraf 1 skola med folkskolans kl. 1. — ) Vid 1 af dessa skolor är kl. 2 delad 
l>å 2 afdelningar, sura undervisas på skilda tider. — ) Vid 1 af dessa skolor är 
knrBen treårig med skild tids undervisning hvarje dag för kl. 1 och 2. — ) Däraf 

3 skolor med folkskolans kl. 1— 2. — ) Däraf 3 skolor belägna inom Falköpings 
stads skoldistrikt. — ") Däraf 1 skola med folkskolans kl. 1 — 2. — 'J Däraf 2 skolor 
med folkskolans kl. 1—2. — ") Däraf 12 skolor med folkskolans kl. 1—2. — 
) Däraf 1 skola med småskolans kl. 1—3 och 3 skolor med folkskolans kl. 1—2. 

— 10) Däraf 7 skolor med folkskolans kl. 1—2. — ") Däraf 2 skolor belägna inom 
Falköpings stads skoldistrikt; 1 annan skola har folkskolans kl. 1—2. — ") Dessa skolor 

• omfatta folkskolans kl. 1—2. — ") Vid 2 af dessa skolor äger undervisningen rum 
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littera af småskolorna länsvis år 1903. 

pl skilda tider. — ") Vid 1 af dessa skolor äger undervisningen mm på skilda tider. 
— ") Vid 6 af dessa skolor äger undervisningen rum pl skilda tider. — I e) Däraf 
4 skolor med 4 småskoleklasser; vid 1 annan skola äger undervisningen rnm pi 
skilda tider. — ") Däraf 4 skolor med 3 småskoleklasser. — l s) Vid denna skola 
äger nndervisningen rnm på skilda tider. — ,B) Däraf 14 skolor med folkskolans 
kl. 1—2; vid 1 af dessa skolor äger nndervisningen rnm pi skilda tider; vid 1 annan 

skola finnas småskolans kl. 1—3 och folkskolans kl. 1—2. — ") Däraf 1 skola med 
4 smaskoleklasser. — ") Denna skola har folkskolans kl. 1—2. — ") Däraf 11 
skolor med folkskolans kl. 1—2. — ) Däraf 2 kateketskolor med folkskolans kl. 
1—2. — ) Däraf 1 kateketskola med undervisning på fem stationer. — ") Samt
liga äro kateketskolor, som flytta pi ett stort antal stationer; 2 af dessa skolor 
hafva folkskolans kl. 1—2, 1 folkskolans kl. 1—3. 
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Tab. 8. Småskolornas fördelning efter landsbygd och städer år 1903. 

Anm- *) I kol. 7 har upptagits 1 inom »tidsområde belägen flyttande 
skola. — **) Alla i denna kolumn upptagna akolor återfinnas i kol. 3 af tab. 7. 
— ') Hiir«f 1 »kola belägen inom Filipstaö» stadsomräde. — ) Denna »kola 

tillhör litt. d (tab. 7, kol. 11) i normalplanen. — ') Samtliga dessa skolor 
äro belägna inom Falköpings stads skoldistrikt; 3 af dem tillhöra litt. c (tab. 7, 
kol. 8), 2 litt. d (tab. 7, kol. 12) i normalplanen. 
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Tab. 9. Fördelning länsvis år 1903 af sådana folk- och småskolor, med undervisning 
på skilda tider (dock ej periodläsning), hvilka därför lämnat redogörelse. 

Anm. 1. Vid fördelning af akolor i sådana, tom meddela undervisning 
samtidigt och sådana, som meddela nndervisning på skilda tider (hel- och half-
tidsläsande skolor)) har den principen tillämpats, att sådana skolor, där nnder
risning meddelats på skilda tider endast två månader på året och därunder, 
förts till de B. k. heltidsläsande skolorna, hvaremot skolor, där undervisning 
meddelats på skilda tider mer än två månader af året, räknats till halftids-
läsande. — Anm. g. Skola, vid hvilken afdelningsläsning varit så anordnad, 
att hvarje afdelning undervisats högst fyra dagar i veckan, har förts till halftids-
läsande skolor. — Skola, där en afdelning erhållit undervisning på f. m., den 
andra afdelningen på e. m., men där hvardera afdelningen undervisats åtmin
stone fyr» timmar per dag, har däremot först till de heltidsläsande skolorna. 
•— Anm. .?. Skola, som af någon anledning varit i verksamhet mindre än sex 

månader af året, har förta till halftidsläsande skolor. — ') Vid dessa skolor 
•ndervisas på den ena stationen alla barnen samtidigt. — ') Häraf 1 skola 
med undervisning för- och eftermiddagar samt 2 med samtidig nndervisning å 
ena stationen. — ) Vid den ena stationen undervisas alla barnen samtidigt. 
— 4) Häraf 1 skola med samtidig undervisning å ena stationen. — ) Häraf 
2 skolor med samtidig nndervisning å ena stationen. — e) Häraf IS skolor 
med samtidig undervisning å ena stationen. — ') Häraf S skolor, som flytta 
på 3 stationer. — s ) Häraf 4 skolor med samtidig undervisning på ena sta
tionen. — 9) Häraf 19 hvarannan dag och 7 hvarannau vecka. — 10) Häraf 
10 hvarannan dag och 1 hvarannan vecka. — u ) Häraf 13 hvarannan dag och 
1 hvarannan vecka. — ") Häraf 639 hvarannan dag och 4 hvarannan vecka. — 
, s) Häraf 22 hvarannan dag och 8 hvarannan vecka. 

Folkskotorna 1903. 3* 
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Tab. 10. Lärare och lärarinnor vid folk-

Anm. Ntgra lärarinnor Tid mindre folkskolor och småskolor, hvilka samtidigt tjänstgör» såsom biträdande lärarinnor rid folkskola iro i Ub. inräknade bland 
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och småskolor länsvis år 1903. 

lärarinnorna vid mindre folkskolor och småskolor. 
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Tab. 11. Lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor 

Anm. Jfr tab. 10, »om. 



år 1903 med fördelning efter landsbygd och städer. 

21* 
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Tab. 12. Antal skolpliktiga barn (i åldern 7—14 år) samt hela 

Anm. ') Häri äro jämväl inräknade sådana barn, som undervisats i litter 
F-skolornas småskoleafdelningar (jfr not 5)- — ! ) Häri äro jämväl inräknade sådana 
barn, som undervisats i de mindre folkskolornas småskoleafdelningar (jfr not 3). — 

3) I hithörande kolnmner äro inräknade endast sådana barn, som undervisats i de 
fristående småskolorna, men ej sådana hvilka undervisats i littera F-akolornaa och 
de mindre folkskolornas småskoleafdelningar. På grand af primäruppgifternas be-
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antalet i folk- och småskolor undervisade barn länsvis år 1903. 

skaffenhet har det nämligen ej varit möjligt att särskilja de i dessa småskoleafdel-
ningar undervisade barnen och föra dem tillsammans med de i de fristående små
skolorna undervisade barnen, där de dock i själfva verket böra redovisas. — 4) De 

barn i skolåldern, hvilka undervisats i seminariernas öfningsskolor, hafva i 1900 års 
och föregående berättelser dels inräknats bland de i folkskolor och småskolor samt 
i enskilda skolor nnderrisade barnen, dels ej alls redovisats. 
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Tab. 13. Antal skolpliktiga barn m. m. år 1903 



med fördelning efter landsbygd och städer. 

Folkskolorna 1903. 4* 
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Tab. 14. Folk- och småskolelärare samt lärarinnor jämte skolpliktiga 

Anm. *) Samtliga deaaa äro lärarinnor. — **) Samtliga dessa äro lärarinnor, med nndantag af en när nedan aänkildt angifVen lärare. — ') Däraf 1 vid mindre 
folkskola. — ') Däraf 1 lärare. — "1 Däraf 22 vid mindre folkakola. 



barn (i åldern 7—14 år) i de större städerna år 1903. 

27* 
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Tab. 15. Skoldistriktens ekonomiska 

Anm. ') Den stora stegringen »f snminan i kol. 9 Sr 1903 beror därpä, att i 
räkenskapssammandraget för_Knngsholms församling i Stockholm för nämnda Sr t debet
sidan i denna kol. nppförts ett belopp af 692,409 kr. 28 öre, hrilket belopp sam

tidigt afförts nr kol. 11, enär en sknld af aagda storlek, jämte distriktets skolbygg
nader, öfrertagita af Stockholms stad. — ) Jfr berättelsen 1899, s. 17, anm 2, 



förhållanden länsvis år 1903. 
29* 
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Tab. 16. Skoldistriktens ekonomiska förhållanden 

Anm. ') Jfr tab. 15, anm. 1. 



år 1903 med fördelning efter landsbygd och städer. 

31* 
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Tab. 17. Folkskoleväsendets ekonomiska 

ånm. ') Jfr t«b. 16 anm. 1. 
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förhållanden år 1903 i rikets större städer. 

Folkskolorna 190.H. 5* 
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