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

Den berättelse om folkskolorna, som härmed öf-
verlämnas, är utarbetad efter samma grunder som den 
närmast föregående. Sålunda hafva liksom i föregående 
berättelse undersökningarna angående folk- och småsko
lornas fördelning på normalplanens olika littera och 
skolbarnens fördelning på de olika skolformerna fortsatts. 

För högre folkskolor stadgades nya bestämmelser genom 
K. kungörelsen den 29 Okt. 1909, sedan 1909 års riksdag 
bifallit Kungl. Maj:ts frainställning att medgifva upprättan
det af högre folkskola äfven i stad med allmänt läroverk, 
att höja för högre folkskola utgående högsta statsbidrag 
samt att upprätta kommunala mellanskolor. 

Enligt nämnda kungörelse förstås med högre folkskola 
en sådan skola, som för ett eller gemensamt för flera skol
distrikt inrättas i ändamål att bereda barn, som genomgått 
den egentliga folkskolan eller på annat sätt vunnit mot
svarande kunskaper, tillfälle att inhämta ett högre mått af 
allmänt medborgerlig och praktisk bildning, utan att barnen 
dragas från sina vanliga lefnadsförhållanden eller nödig öf-
ning för duglighet och härdighet vid arbete. Sådan skola 
kan, under vissa föreskrifna villkor, erhålla underhåll af stats
medel, dels till högst dubbla beloppet af hvad till skolan i 
distriktet sammanskjutes, dock högst 1,200 kronor årligen 
för hvarje årsklass och för hvarje skola ej öfverskridande 
4,800 kronor om året, dels ock därutöfver två tredjedelar 
af de till lärarnes aflöning hörande ålderstilläggen. — 
Vidare kan kommun, som så önskar, under vissa föreskrifna 
villkor få högre folkskola erkänd som kommunal mellan-
skola. — I öfrigt gälla för högre folkskola fortfarande be
stämmelserna i K. kungörelsen den 28 Juni 1907. 

Enligt tab. 1 afse de till denna berättelse hörande 
pedagogiska uppgifterna från trettio högre folkskolor läs
året 1910—1911 och vid den återstående, Ytterlännäs högre 
folkskola, kalenderåret 1910. De ekonomiska uppgifterna 
afse vid samtliga skolor kalenderåret 1910. 

Af de 31 skolorna hafva 3 nytillkommit för året, 
nämligen i Åtvidabergs och Ludvika församlingar och i 

Foltitoloran 1910. 

Den inom departementet verkställda granskningen af 
de primäruppgifter, som ligga till grund för berättelsen, 
har föranledt utfärdandet af 1,226 anmärkningsskrifvelser 
till skolrådsordförande, föreståndare för högre folkskolor 
m. fl. 

I. Högre fo lkskolorna . 
Tab. 1. 

Malmö stad. Däremot har högre folkskolan i Borrby 
upphört. Vid skolorna voro anställda tillsammans 117 lä
rare, af hvilka 73 undervisade i läsämnen (ensamt eller 
i förening med öfningsämnen) och 44 endast i öfnings-
ämnen. Ar 1909 utgjorde antalet lärare 8G, af hvilka 52 
undervisade i läsämnen (ensamt eller i förening med öfnings
ämnen) och 34 endast i öfningsämnen. Den starka ökningen 
i lärames antal år 1910 beror dels på inrättandet af nya 
högre folkskolor, dels på utvidgningen af åtskilliga skolor, 
som äro under ombildning till kommunala mellanskolor, 
med ytterligare årsklasser. Bland lärarne i läsämnen voro 
23 och bland lärame i endast öfningsämnen 12 kvinnor. Lär-
jungarnes antal utgjorde 1,326, af hvilka 950 (533 gossar och 
417 flickor) voro under 15 år samt 376 (197 gossar och 179 
flickor) 15 år och däröfver. Omkostnaderna uppgingo till 
157,321 kr. 77 öre. Om man fördelar omkostnadsbeloppet 
på antalet lärjungar, finner man, att kostnaden för hvarje 
lärjunge uppgick till 118 kr. 64 öre mot 118 kr. 25 öre 
under närmast föregående år. 

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

Lärokursens längd uppgifves vid 1 skola till ett å två 
år, vid IG till två, vid 8 till tre år samt vid 6 till fyra år. 
— Läsveckornas antal har varit 25 vid en, 26 vid en, 28 vid 
tre, 29 vid en, 30 vid tio (däraf vid en 30°/-), 32 vid fem (däraf 
vid två 32y2 och vid en 324/-), 34 vid sex (däraf 34V2 vid 
två), 36 vid en, 38 vid två och 39 vid en. Läsdagarnas an
tal i veckan uppgick till 5 vid åtta och till 6 vid tjugutre 
skolor. — Hvad undervisningstimmarnas antal i veckan 
angår, hafva desamma utgjort 22 å. 33 vid en skola (med 
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2 FOLKSKOLORNA 1910: HÖGRE FOLKSKOLOR. 

321/, veckor), 27 vid en skola (med 30 veckor), 28 vid två 
(hvaraf en med 30 och en med 34 veckor), 30 vid tretton 
(hvaraf två med 28, en med 29, fyra med 30, en med 32, 
en med 321/,, två med 34, en med 34y2 och en med 38 
veckor), 31 vid en (med 28 veckor), 3iy2 vid en (med 30 
veckor), 32 vid tre (hvaraf en med 20, en med 32 och en 
med 38 veckor), 33 vid en (med 39 veckor), 34 vid fyra 
(hvaraf en med 25, två med 30 och en med 341/» veckor), 
35 vid två (hvaraf en med 32y7 och en med 34 veckor), 
36 vid en (med 30% veckor) och 39 vid en (med 36 veckor). 
I ofvanstående antal nndervisningstimmar inräknade tim
marna för såväl läsämnen, oheroende af om något ämne 
varit valfritt, som öfningsämnen.J) 

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

') Vid Arlöfs högre folkskola har dessutom undervisning i trädgårdsskötsel 
meddelats pa lämpliga tider ntom schemat. — 2) Ferier nnder tiden 1 Jnni — 
11 Oktober. 

Undervisningen har vid alla skolorna omfattat kristen
domskunskap, modersmålet, historia (vid 1 endast svensk 
historia), geografi, matematik, naturkunnighet (däraf vid 4 
biologi, vid 1 kemi, vid 2 fysik och vid 1 hälsolära) samt 
teckning. Vid 28 skolor har undervisats i tyska, vid 22 i 
bokföring, vid 11 i välskrifning, vid 15 i engelska samt vid 
1 i franska språket. Bland undervisningsämnena uppräknas 
dessutom vid 7 skolor statskunskap, vid 1 samhällslära, vid 
3 kommunalkunskap och vid 1 lagfarenhet. Vid 4 skolor 
hafva flickorna undervisats i hushållslära och matlagning. 
Sång har förekommit vid 26 skolor, gymnastik vid 22, 
slöjd för gossar vid 9 och slöjd för flickor vid 11 samt 
trädgårdsskötsel vid 3 skolor. 

Angående lärarne i läsämnen är, då afseende ej fästes 
vid aflagda undervisningsprof, i sammanhang härmed att 
nämna, att bland föreståndarne 1 (tillika folkskoleinspek
tör och extra ordinarie) aflagt teologie licentiatexamen, 
1 filosofie kandidatexamen och folkskollärareexamen, 1 filo
sofie kandidatexamen, teoretisk och praktisk teologisk 
examen och folkskollärareexamen, 1 filosofie kandidatexa
men och teologisk filosofisk examen, 6 (däraf 3 extra or
dinarie) filosofie kandidatexamen, 2 (däraf 1 extra ordi
narie) teoretisk och praktisk teologisk examen och folkskol
lärareexamen, 1 (extra ordinaire) teoretisk teologisk examen 
och folkskollärareexamen, 1 teoretisk teologisk examen, 
filosofie kandidatexamen och folkskollärareexamen, 1 teolo
gisk filosofisk examen och folkskollärareexamen, 1 juridisk 
preliminärexamen och folkskollärareexamen, 11 (däraf 1 vi
karie och 1 extra ordinarie) mogenhetsexamen och folkskol
lärareexamen, 1 mogenhetsexamen och 3 (däraf 1 vikarie) 
folkskollärareexamen. — Antalet 2:dre lärare eller biträ
dande lärare i läsämnen utgjorde 42, fördelade på 19 skolor. 
Af dessa hade 9 lärare och 3 lärarinnor aflagt folkskollärare
examen, 6 lärare och 5 lärarinnor mogenhets- och folkskol
lärareexamen, 1 lärare och 1 lärarinna mogenhetsexamen, 
1 lärare mogenhets- och juridisk preliminärexamen, 7 lära
rinnor genomgått lärarinneseminarium, 1 lärarinna genom
gått lärarinneseminarium och aflagt folkskollärareexamen, 
1 lärarinna genomgått lärarinneseminarium och aflagt mo
genhetsexamen, 1 lärarinna genomgått privat läroverk för 
flickor, 1 lärarinna genomgått fackskola för huslig ekonomi, 
1 lärare och 1. lärarinna aflagt filosofie kandidatexamen, 1 
lärare filosofie kandidat- och folkskollärareexamen, 1 lära
rinna filosofisk ämbetsexamen, 1 lärarinna var filosofie ma
gister. 

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

Tab. 2. 

Antalet skoldistrikt i riket uppgick enligt tab. 2 år 1910 
till 2,416 eller samma antal som år 1909. Ett nytt skol

distrikt har tillkommit under året, nämligen Tore i Norr
bottens län, som utbrntits ur Nederkalix församling och 
bildat egen kyrkoförsamling med särskildt skolråd, hvar-
emot Ljungarums skoldistrikt i Jönköpings län samman-
slagits med Jönköpings stads skoldistrikt. 
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År 1910 funnos i riket 6,151 folkskolor, hvaraf 5,911 
fasta och 240 flyttande, 2,397 minåre folkskolor, hvaraf 1,680 
fasta och 717 flyttande samt 6,352 småskolor, hvaraf 5,630 
fasta och 722 flyttande. Hela antalet folk- och småskolor 
uppgick sålunda år 1910 till 14,900 mot 14,683 år 1909. 
Af de nytillkomna 217 skolorna voro 96 folkskolor, 50 
mindre folkskolor och 71 småskolor. De fasta skolornas 
antal hade ökats från 12,942 till 13,221 eller med 279, 
hvaremot de flyttande skolornas antal minskats från 1,741 
till 1,679 eller med 62. — Vid fördelning af de i tabellen 
upptagna skolorna efter deras belägenhet på landsbygden 
eller i städerna finner man, att å landsbygden funnos 13,505 
och i städerna 1,395 folk- och småskolor. Motsvarande 
tal år 1909 voro respektive 13,324 och 1,359!). 

Antalet skolhus (skollokaler), egna eller förhyrda, uppgick 
enligt kolumnerna 19—21 af tab. 2 år 1910 till 13,300 mot 
13,146 år 1909. Af dessa 13,300 skollokaler voro 10,238 skol
distriktens egna, under det att 3,062 förhyrdes eller voro 
hyresfritt upplåtna; motsvarande tal år 1909 voro respek
tive 10,130 och 3,016. 

Antalet skoldistrikt, hvilka år 1910 erhöllo statsbidrag 
för den fortsatta undervisningen, uppgick till 1,079, hvaraf 
1,022 voro belägna å landsbygden och 57 voro städer. An
talet fortsättningsskolor, som under samma tid erhöllo dylikt 
bidrag, uppgick till 2,063, hvaraf 1,927 på landsbygden och 
136 i städerna. År 1909 meddelades statsbidrag för den 
fortsatta undervisningen åt 1,055 skoldistrikt, nämligen 996 
på landsbygden och 59 i städerna; antalet fortsättnings
skolor, som under samma tid erhöllo dylikt bidrag, uppgick 
till 2,013, hvaraf 1,878 å landsbygden och 135 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. 

Från och med år 1901 finnas i berättelserna om folk
skolorna intagna vissa uppgifter angående den i gällande 
folkskolestadgas § 5 och i 1900 års normalplan, sid. 52, 
omtalade folkskolans högre af delning. På grund af uppställ
ningen af de tabellformulär, som ligga till grund för be
rättelserna om folkskolorna, äro emellertid de uppgifter om 
folkskolans högre afdelning, som kunna inflyta i primär
uppgifterna, 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 folkskolans högre afdelningar, angående 
hvilka upplysningar ur primäruppgifterna kunnat erhållas. 
Att erhålla uppgifter angående antalet skolbarn i de olika 
klasserna har dock visat sig omöjligt. 

') I sammanhang härmed ma nämnas, att af rikets städer Skellefteå, med 
en folkmängd af 1,442 invånare, är förd till landsbygden, emedan den tillsam
mans med respekttre landsförsamling bildar ett skoldistrikt, hvaremot en socken
del och sei mindre landsförsamlingar med tillsammans 6,016 invånare af lik
artade skäl äro förda till städerna Valholm, Sigtona, Mariefred, Vadstena, Visby, 
Skara och Falköping. 

Anm. livar och en af klasserna eller afdelningarna i folkskolans högre af
delning hade sin särskilda lärare eller lärarinna, förntom i nedanstående, särskildt 
anmärkta fall. — ') En parallellafdelning af fi:te och en af 6:te klassen under
visades gemensamt af en lärare; fyra andra parallellafdelningar af 5:te klassen 
undervisades gemensamt med fyra parallellafdelningar af 4:e klassen; vid en skola 
nndervisades 5:e klassen gemensamt med 3:e och två parallellafdelningar af 4:e 
klassen. — s) Undervisningen bestreds af 4 lärare och 1 lärarinna från lägre 
klasser. — ") I gossafdelningen undervisade en hnfvndlärare med biträde af rek
tor. — 4) I en skola hafva 5 lärarinnor i lägre klasser jämväl undervisat i 
folkskolans högre afdelning. — 5) Undervisningen bestreds af 4 lärare och 1 
lärarinna från lägre klasser, dessutom undervisade skolläkaren i hälsolära 4 tim
mar i termin. — 6) Vid två skolor hade 5:e och 6:e kl. gemensamma lärare 
samt vid en skola två parallellafdelningar af 5:e kl. gemensam lärare. — ') Båda 
klasserna nndervisades af lärare och lärarinnor i lägre klasser. — 8) 10 lärare i 
lägre klasser hafva jämväl undervisat i folkskolans högre afdelning. — ") Dess
utom 5 lärare från lägre klasser. — 10) Två parallellafdelningar af ö:e och 6:e 
klasserna hade gemensamma lärare samt 2 parallellafdelningar af 5:e kl. hade 
likaledes gemensam lärare. — ") Dessutom hafva 1 lärare och 1 lärarinna från 
lägre klass undervisat ett fåtal timmar i högre afdelningen och högre afdelnin-
gens lärare och lärarinna i ntbyte undervisat i lägre klasser. 
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Antalet skoldistrikt, som år 1910 erhöllo statsbidrag 
för undervisning i slöjd för gossar, uppgick till 1,554, hvaraf 
l,46ö voro belägna på landsbygden och 88 voro städer; 
antalet slöjdafdelningar, för hvilka under samma år stats
bidrag utgick, utgjorde 5,257, hvaraf 3,839 å landsbygden 
och 1,418 i städerna. Ar 1909. utdelades statsbidrag för 
undervisning i slöjd för gossar åt 1,530 skoldistrikt, hvaraf 
1,449 voro belägna å landsbygden och 87 voro städer; an
talet slöjdafdelningar, för hvilka under samma år stats
bidrag utgick, utgjorde 5,089, hvaraf 3,734 å landsbygden 
och 1,355 i städerna. 

Antalet skoldistrikt, som år 1910 erhöllo statsbidrag 
för undervisning i slöjd för flickor, uppgick till 1,852, hvaraf 
1,759 voro belägna på landsbygden och 93 voro städer; 
antalet slöjdafdelningar, för hvilka under samma år stats
bidrag utbetalades, utgjorde 7,274, hvaraf 5,592 på lands
bygden och 1,682 i städerna. År 1909 utdelades statsbidrag 
för undervisning i slöjd för flickor åt 1,817 skoldistrikt, af 
hvilka 1,724 voro belägna å landsbygden och 93 voro städer; 
slöjdafdelningarnas antal utgjorde samma år 7,039, hvaraf 
5,395 å landsbygden och 1,644 i städerna. 

Antalet skolträdgårdar uppgick år 1910 till 2,672, af 
hvilka 2,163 voro för barnens undervisning särskildt anord
nade, under det att de öfriga 509 utgjordes af lärarens 
jordland, hans privata trädgård eller andra för tillfälligt 
bruk upplåtna jordområden. År 1909 uppgick antalet skol
trädgårdar till 2,659, hvaraf 2,167 voro för barnens under
visning särskildt anordnade. 

Skolornas anordning enligt normalplanens 
olika littera. 

Tab. 3—8. 
Folkskolor. Tab. 3 innehåller en öfversikt länsvis för 

år 1910 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-sJcolan, 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, undervisas 
här båda afdelningarna af samma lärare, ehuru 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 C-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 behandlingen af upp
gifterna i tab. 8. — Littera D-sTcolan omfattar endast tre års
klasser, hvilka samtidigt undervisas af samma lärare eller 
lärarinna. För denna form af skola förutsattes antingen en 
fast småskola med tre årsklasser, af hvilka den tredje klassen 
motsvarar folkskolans första årsklass, eller hellre första folk
skoleklassens 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
skollärare eller en ordinarie och en extra ordinarie, men 
examinerad folkskollärare o. s. v.), undervisar i littera D-
skolans första klass i regel en småskollärarinna såsom bi
trädande. — Littera E-skolan, som jämte littera C-skolan 
är 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 afdelningarna undervisas samtidigt, 
men 1900 års normalplan lämnar den anvisning, 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, hvanued 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 dessa littera inpressa mångfalden af 
skolformer gjort sig gällande likaväl år 1910 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 och 4 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 
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med undervisningen så inrättad, att de ej tillfullo passa in 
i den anordning af undervisningen, som normalplanen för 
den ifrågavarande skolformen angifver. Så t. ex. finnas 
fortfarande en mängd littera F-skolor, där småskole- och 
folkskoleafdelningen undervisas samtidigt, ehuru såsom ofvan 
är nämndt, 1900 års normalplan lämnar den anvisning, att i 
littera F-skolorna folkskole- och småskoleafdelningarna böra 
undervisas på skilda tider. Så finnes äfven ett antal folkskolor, 
hvilka, ehuru de hafva endast tre folkskoleklasser, 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 
angifver, hafva förts till underafdelningar under de littera, 
dit de närmast kunna anses höra1). 

Hela antalet folkskolor år 1910 utgjorde 6,151, hvaraf 
5,911 (96-1 %) voro fasta och 240 (3-9 %) flyttande. År 
1909 uppgick folkskolornas antal till 6,055, hvaraf 5,786 
(956 %) voro fasta och 269(4-4 %) voro flyttande. Vid en 
mycket stor del af de fasta folkskolorna undervisas, så
som ofvan är nämndt, de olika klasserna eller afdelningarna 
på skilda tider. Man plägar kalla en sådan anordning af 
undervisningen af delningsläsning. Då hvarje i en skola med 
afdelningsläsning intaget barn i allmänhet får deltaga i 
undervisningen endast hälften af den för barnen i folk
skolan föreskrifna undervisningstiden af åtta månader, blif-
ver i sådan skola effekten af den hvarje barn meddelade 
undervisningen ej mycket bättre än den effekt, som vinnes 
i skolor, flyttande på två stationer. I ett afseende stå 
de dock framför de senare, nämligen däri att en lärare 
eller lärarinna i skolor med afdelningsläsning i allmänhet ej 
har så många klasser att samtidigt undervisa som en lärare 
eller lärarinna i de flyttande skolorna. — I 1900 års normal
plan är undervisning på skilda tider (afdelningsläsning) känne
tecken på littera Byskolor, litteraC-skolor ochlitteraF-skolor. 
Littera Byskolorna uppgingo år 1910 till endast 112, hvaremot 
littera C-skolornas antal utgjorde ej mindre än 1,308. Hvad 
littera F-skolorna angår, hade af de 1,166 sådana, som år 
1910 funnos, 1,057 undervisningen meddelad på skilda tider. 
Men äfven i åtskilliga skolor med annan anordning ägde, såsom 
tab. 3 (med anm.) utvisar, ehuru normalplanen därom ingenting 
nämner, afdelningsläsning helt eller delvis rum, nämligen 
i 12 littera A-skolor, 2 littera Byskolor, 10 littera B4-skolor 
och 32 littera D-skolor. Af de 5,911 fasta folkskolorna 
hade således ej mindre än 2,533 eller 42-9 % (närmast före
gående år 43-3 %) undervisningen anordnad så, att de olika 
afdelningarna undervisades på skilda tider. 

De flyttande folkskolorna voro år 1910 tillsammans 240, 

') De principer, hxilka hämdlag följts, finnas omnämnda i nid. 4 i be
rättelsen för folkskolorna för Sr 1902 samt till en del äfren i anmärkningarna 
nnder tabell 8. 

samtliga på två stationer. År 1909 uppgick antalet flyttande 
skolor till 269, samtliga likaledes på två 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 skolorna hvarje barn i allmänhet erhåller under
visning endast under hälften af den i folkskolestadgan be
stämda undervisningstiden. Härtill kommer, att skild tids 
undervisning enligt tabell 3 under år 1910 meddelades vid 
2 af de på två stationer flyttande folkskolorna. 

Enligt tab. 4 voro bland samtliga år 1910 verksamma 
6,151 folkskolor 5,559 (90-4 %), hvaraf 5,320 fasta och 
239 flyttande, belägna å landsbygden samt 592 (9'6 %), 
hvaraf 1 flyttande, i städer1). Om man fördelar littera A-
skolorna och littera B-skolorna på landsbygd och städer, så 
finner man, att utaf de år 1910 befintliga 821 A-skolorna 
538 (65-5 %) voro belägna i städer och 283 (34-5 %) å 
landsbygden samt att utaf de 783 B-skolorna 24 (3'i %) 
anträffades i städer och 759 (96-9 °4) å landsbygden. Af 
städernas 592 skolor voro, såsom nyss nämndes, de flesta, 
nämligen 538 (90.9 %) A-skolor och 24 (4-o %) B-skolor. 
De återstående skolorna i städerna (5'i %) utgjordes af 1 
littera C-, 2 littera D-, 19 littera E- och 7 littera F-skolor, 
hvarjämte 1, tillhörande Filipstads skoldistrikt, flyttade på 2 
stationer. 

För jämförelse med förhållandena under de närmast 
föregående åren meddelas här nedan en öfversikt öfver an
talet folkskolor, anordnade enligt normalplanens olika littera 
åren 1901—1910. 

I procent omsatta te sig talen i föregående tabell 
sålunda: 

') Observera» bör, att denna inom stadsområde belägna, flyttande folkskola 
är belägen i Värmlands län och i tabellen uppförd i kol. 19. 
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Talen i ofvanstående tabeller utvisa en visserligen lång
sam, men stadig ökning för de båda högre skolformerna 
litt. A och B samt en likaså stadig nedgång af de på två 
stationer flyttande folkskolorna, litt. G. Skolformen litt. 
G2 har ej förekommit sedan år 1908. 

Samtliga 1,1CG littera F-skolorna och 11 af littera G-sko-
lorna hafva med sig förenade småskole-afdelningar. En när
mare redogörelse för dessa småskoleafdelningar och deras 
olika arter skall lämnas i sammanhang med redogörelsen 
för småskolorna. 

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 5 finner man dock, att 
den mindre folkskolan utvecklat sig betydligt mångsidigare 
och framträder i en mängd olika former. 

De mindre folkskolornas antal uppgick år 1910 till 
2,397 mot 2,347 år 1909. Af dessa 2,397 mindre folksko
lor voro 1,G80 (70-i %) fasta och 717 (29-0 %) flyttande, 
hvaremot år 1909 funnos 1,639 (69-8 %) fasta och 70S 
(30'2 °4) flyttande mindre folkskolor. 

Af de 1,680 fasta mindre folkskolorna hade visserligen 
de allra flesta eller 1,620 (96.4 %), enligt normalplanens 
anvisning både småskole- och folkskoleafdelning, och endast 
60 (3'6 X) folkskoleafdelning ensamt; men anvisningen att 
vid mindre folkskola med både folkskole- och småskoleafdel
ning undervisningen skall äga rum på skilda tider, hade följts 
endast med afseende på 1,236 af dessa skolor (76-3 ,%'), 
under det att i 384 skolor (23.7 %) småskole- och folk-
skoleafdelningen undervisats samtidigt. Med afseende på 
organisationen i öfrigt af de med både småskole- och folk
skoleafdelning försedda fasta mindre folkskolonia må nämnas, 
att vid 1,414 af dem folkskoleafdelningens alla fyra klasser 
funnos, hvaremot folkskoleafdelningama vid 64 hade endast 
de tre lägsta, vid 133 endast de två lägsta klasserna och 

vid 9 endast den lägsta klassen. Tre skolor i kol. 2, 
en i kol. 9 och en i kol. 10 voro försedda med två lärare 
hvar. — Af de med endast folkskoleafdelning försedda 
fasta mindre folkskolorna hade 53 alla fyra folkskoleklas
serna, 5 de tre högsta och 2 de tre lägsta klasserna. Vid 
37 af skolorna ägde undervisningen rum samtidigt för alla 
klasserna, vid 23 af dem meddelades undervisning på skilda 
tider. Två skolor i kol. 13 voro försedda med två lärare 
hvar. 

I 1900 års normalplan lämnas, såsom ofvan är nämndt, 
den anvisning att vid de flyttande mindre folkskolorna under
visningen bör äga rum på två stationer. Af de 717 flyttande 
mindre folkskolorna läste också största delen eller 662 (92. 3 %) 
på två stationer, hvaremot undervisning vid 55 (7.7 %) 
meddelades på tre stationer. Angående denna undervisning 
på flera än två stationer må nämnas, att i 1889 års nor
malplan, som var gällande till och med år 1900, ingenting 
fanns angifvet därom, på huru många stationer undervis- • 
ningen vid de flyttande mindre folkskolorna borde äga rum. 
De på flera än två stationer flyttande mindre folkskolorna 
hafva också med tiden mer och mer försvunnit och finnas, 
såsom framgår af tabellen, hufvudsakligen i Västerbottens 
och Norrbottens län, där de i obygderna på många ställen 
ersatt den undervisning, som förut meddelats i hemmen. 

Vid ett närmare studium af anmärkningarna 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 4 sådana skolor. 
Endast en folkskoleklass hade 28 i kol. 23, 1 i kol. 24 
och 9 i kol. 28 uppförda skolor. Vid alla utom en af de 
på tre stationer flyttande skolorna undervisades alla lär-
jungarne samtidigt. Vid 628 (94.9 %) af de på två statio
ner flyttande skolorna undervisades alla klasserna samtidigt, 
vid 34 (5.1 %) ägde undervisningen rum på skilda tider. 

De mindre folkskolorna äro till sitt öfvervägande antal 
belägna på landsbygden; dock finnas 4 sådana, belägna 
inom stadsområden. Såsom af anmärkningarna till tabel
len framgår, äro dessa uppförda i kol. 2 och 3. 

Vid många af de mindre folkskolornas småskoleafdel
ningar är kursen tre-årig; om dessa småskoleafdelningar 
skall närmare talas här nedan i sammanhang med redogö
relsen för småskolorna. 

Småskolor . Såväl i 1889 som i 1900 års normalplaner 
upptagas bland de fasta 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 anvisningarna olika i de olika normalplanerna. 
I 1S89 års normalplan heter det, at t 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 harn 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 hellre 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 läsordningarna 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 tah. G uppgick hela antalet småskolor år 1910 
till 6,352 mot 6,281 år 1909. Af dessa 6,352 skolor voro 
5,630 (88-6 %) fasta och 722 (11-4 X) flyttande. Motsva
rande tal år 1909 voro 5,517 (87.8 %) fasta och 764 
(12-2 %) flyttande. 

Under tiden 1901—1910 fördela sig småskolorna på 
följande sätt: 

Uttryckt i procent förete talen i föregående tabell 
följande resultat: 

Talen visa någon ökning af litt. a-, b- och d-skolorna och 
minskning för de flyttande litt. g-skolorna, hvaremot de 
halftidsläsande litt. c-skolornas antal är tämligen konstant. 

Hvad de fasta småskolorna vidkommer, angifver 1900 
års normalplan, att i litt. b-skolorna undervisningen bör 
meddelas af samma lärarinna samtidigt i de båda klasserna, 
att i litt. c-skolorna undervisningen bör meddelas af samma 
lärarinna på olika tider för hvardera klassen samt att 
i litt. d-skolorna undervisningen bör meddelas af samma 
lärarinna antingen samtidigt för hela skolan eller på skilda 
tider för de olika afdelningarna. Såsom framgår af tab. 
6, förekom halftidsläsning vid 6 littera a-skolor i l:a klassen. 
Hvad beträffar litt. b-skolorna meddelades undervisning på 
skilda tider vid 4 skolor, och fanns vid dessa skolor jämväl 
folkskolans l:a klass. Skild tids undervisning meddelades 
slutligen vid 833 litt. c-skolor och 103 litt. d-skolor. Hela 
antalet fasta småskolor, där undervisningen år 1910 medde
lades på skilda tider, uppgick sålunda till 946 eller 16.8 % 
af hela antalet dylika skolor; motsvarande procenttal år 
1909 var 17-o. 

FOLKSKOLORNA 1910: OLIKA SLAG AF SKOLOR. 7 
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Littera d-skolorna äro, såsom redan ofvan är nämndt, 
treklassiga småskolor, där tredje årsklassen motsvarar folk
skolans l:a klass. Dessa slags skolor utgöra hufvudmassan 
af litt. d-skolorna, men de finnas äfven till ett antal af 27 
bland litt. b-skolorna, hvarjämte 8 dylika finnas jämväl bland 
litt. a-skolorna. Dessutom existera också, såsom af anmärk
ningarna under tabellen framgår, såväl bland litt. b- som 
litt. d-skolorna ett antal skolor, hvilka uppgifvas hafva 
folkskolans såväl l:a som 2:a årsklass. Detta slags skolor 
hafva i regel påbyggnad af en folkskola med 2:a, 3:e och 
4:e eller med endast 3:e och 4:e årsklasserna. 

Antalet flyttande småskolor uppgick år 1910 till 722 
eller 11-4 % af samtliga småskolor; år 1909 var antalet 
764 eller 12'2 %. Största delen af dessa skolor, eller 
675, flyttade på två stationer, 36 skolor flyttade på tre och 
11 på fyra eller flere stationer. Af de på tre stationer flyttande • 
småskolorna återfinnas de flesta eller 24 i Jämtlands skogs
bygder. De på fyra eller flere stationer flyttande småsko
lorna, samtliga s. k. kateketskolor, voro belägna i Norr
bottens län. Vid 10 af de flyttande småskolorna ägde un
dervisningen rum på skilda tider. 

Fördelningen under de senast förflutna åren af de flyt
tande småskolorna efter det antal stationer, mellan hvilka 
de flyttat, framgår af följande tabell: 

äfven i en mängd fall blifvit följd, ja vid 6 skolor var små
skolekursen under redogörelseåret till och med utsträckt 
till fyra år. 

Antalet småskolor eller småskoleafdelningar med tre
årig småskolekurs uppgick år 1910 till 1,202 (i hvilket antal 
jämväl inräknats nyssnämnda G skolor med fyraårig småskole
kurs), hvaraf 350 voro underlag till folkskolor, 324 till mindre 
folkskolor samt 528 voro själfständiga småskolor. I Stock
holms stad samt i Södermanlands och Norrbottens län 
finnas inga dylika skolor. På de olika länen fördelade de sig 
på sätt tabellen här nedan utvisar: 

Talen i ofvanstående tabell utvisa för de på två sta
tioner flyttande småskolorna i förhållande till hela antalet 
flyttande småskolor en stadig ökning och för de på 3 sta
tioner flyttande en stadig minskning, medan för de på 4 eller 
flera stationer flyttande småskolorna förhållandet är konstant. 

I 1900 års normalplan heter det, såsom ofvan är nämndt: 
»Om någon småskola, i följd af bristfällig organisation eller 
annan omständighet, icke skulle medhinna den bestämda 
kursen, bör anledningen därtill undanrödjas icke genom 
minskning af kursen, utan hellre genom förlängning af läro
tiden eller på annat lämpligt sätt.» Och littera c-skolorna 
definieras i samma normalplan sålunda, att med dem menas 
en småskola med två afdelningar, af hvilka den ena omfattar 
en årsklass och den andra en eller två årsklasser, båda af-
(jelningarna undervisade af samma lärarinna på skilda tider. 

Den anvisning, som härigenom blifvit gifven för in
rättandet af ett slags småskolor med treårig småskolekurs, har 

Vid jämförelse de olika länen emellan med afseende 
på de treklassiga småskolorna finner man, att största an
talet, eller 224, förekommer i Värmlands län; därnäst kom
mer Kronobergs län med 144, Gäfleborgs län med 142, 
Kopparbergs län med 117 och Jönköpings län med 113. 

Af de 1,202 treklassiga småskolorna eller småskoleafdel-
ningarna tillhörde S22 (68-4 %) de fasta och 380 (31-ö %) de flyt
tande skolorna. Treårig småskolekurs vid de fasta skolorna 
förekommer hufvudsakligast vid sådana med halftidsläsning. 
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Tab. 8. Redan förut är nämndt, att vid en mängd af 
de fasta folk- och småskolorna undervisningen är så an
ordnad, att barnen i de olika klasserna äro sammanslagna 
till afdelningar, hvilka af läraren eller lärarinnan under
visas på skilda tider. Man har plägat kalla denna anord
ning af undervisningen af delningsläsning, eller, med anled
ning däraf att hvarje barn vid sådan anordning i regel er
håller undervisning endast hälften af den föreskrifna tiden, 
halftidsläsning.1) Denna undervisning af barnen på skilda 
tider kan naturligtvis ordnas på en mängd olika sätt. 
Man kan dock härvidlag urskilja två hufvudgrupper af 
skolor: 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 periodläsning. 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, eller ock 
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 tidspeiäod 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. 8, anm. 
1—3.) — Den andra hufvudgruppen af skolor med skild tids 
undervisning består af sådana, där tidsperioderna, under 
hvilka hvarje afdelning undervisas, äro kortare, och är den 
vanligaste formen för dylika skolor den, att undervisningen 
för de olika afdelningarna äger rum hvarannan dag, s. k. 
hvarannanäagsläsning. Men dessutom räknas till denna grupp 
jämväl sådana skolor, där de olika afdelningarna undervisas 
hvarannan vecka eller där den ena afdelningen undervisas på 
förmiddagen, den andra afdelningen på eftermiddagen o. s. v. 

I tabell 8 redogöres för såväl den senare hufvudgrup
pen af skolor, de s. k. hvarannandagsskolorna, som de 
periodläsande skolorna, och omfattar tabellen alla slags 
fasta och flyttande skolor med skild tids undervisning. 

Vid ett närmare studium af tabellen finner man att half
tidsläsning förekommer ej blott vid de fasta skolorna, utan 
äfven vid åtskilliga af de flyttande, särskildt vid de flyt
tande mindre folkskolorna i de nordligaste länen, stundom blott 
på den ena stationen, men icke sällan på båda stationerna2). 

Hela antalet halftidsläsande skolor uppgick till 4,786, 
hvaraf 2,536 (53-0 %) voro folkskolor, 1,29-4 (27-o %) mindre 
folkskolor och 956 (20-o %) småskolor. — Vid jämförelse 
mellan de olika länen finner man, att de halftidsläsande 

skolorna voro talrikast i Älfsborgs, Skaraborgs och Öster
götlands län med respektive 547, 427 och 423 eller tillsam
mans 1,397 halftidsläsande skolor, hvilket utgör mer än 
en fjärdedel af hela antalet dylika skolor. — Vid jämförelse 
mellan de olika slagen af halftidsläsande skolor, folkskolor, 
mindre folkskolor och småskolor, visar sig, att bland folk
skolorna halftidsläsning förekommer oftast i Älfsborgs, Värm
lands, Skaraborgs, Östergötlands, Kalmar, Jönköpings, Göte
borgs och Bohus samt Gäfleborgs län, bland mindre folk
skolorna i Gäfleborgs, Västerbottens, Norrbottens, Värmlands 
och Västernorrlands län, samt bland småskolorna i Älfsborgs, 
Skaraborgs, Göteborgs och Bohus, Östergötlands, Jönkö
pings, Gäfleborgs och Värmlands län. 

För att få en öfverblick öfver samtliga de skolor i 
riket, där hvarje barn i skolåldern ej erhåller undervisning 
hela den tid af åtta månader årligen, som enligt folkskole
stadgan folk- och småskolorna böra vara i verksamhet, är 
dock ej tillräckligt att taga hänsyn endast till de skolor, 
som finnas upptagna i tab. 8, utan till dessa måste läggas 
jämväl de flyttande skolor, där alla barnen undervisas sam
tidigt på hvarje station. Om man således till de olika 
slagen af skolor i tab. 8 för hvarje län till de flyttande 
skolor, hvilka redan äro upptagna i tabellen, lägger de 
flyttande skolorna inom länet, som hafva samtidig under
visning på de olika stationerna, erhåller man följande öfver-
sikt öfver samtliga skolor i riket med för barnen af kortad 
undervisningstid. 

') I »jälfra Terket förekomma icke • ! fl ftll, dl nnderrUning meddelas pl kortare tid in hal/ra den i folkikoleitadgan föreikrifna tiden af 8 mlnader, 
hrarom närmare te tid. 10. — ; Halftidsläining förekom deiintom »id trl pl tre »tationer flyttande ikolor. 
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Äfven i denna tabell kommer Älfsborgs län främst 
med största antalet eller 651 halftidsläsande skolor, där
näst kommer Värmlands län med 581, Skaraborgs och Jön
köpings län hvartdera med 446, hvaremot Gottlands län har 
att uppvisa endast 6 och Uppsala län 36 dylika skolor. 

Bland de flyttande skolorna uppträda emellertid en 
mångfald former, som icke motsvara begreppet halftids
läsande skolor, ehuru de för öfverblickens skull blifvit dit 
hänförda. Vid en närmare granskning af tab. 3, 5 och 6 
finner man nämligen, att icke mindre än 147, eller 8" 8 pro
cent, af rikets samtliga 1,679 flyttande skolor meddelade 
undervisning under kortare tid än halfva den i folkskole
stadgan föreskrifna af 8 månader pr år. Sålunda under
visades under endast en tredjedel af den lagstadgade tiden 
vid 54 mindre folkskolor och 35 småskolor, endast en 
fjärdedel af tiden vid 2 folkskolor, 34 mindre folkskolor 
och 11 småskolor och under ännu kortare tid vid samman-
lagdt 11 skolor. 

Ofvanstående jämförelser med afseende på folkskole
väsendets ordnande i de olika länen är dock så till vida 
missvisande, som man härvidlag ej tagit hänsyn till, huru 
antalet halftidsläsande skolor i hvarje län förhåller sig till 
hela antalet skolor i länet. För anställande af jämförelser 
i detta hänseende lämnas här en öfversikt, dels i absoluta 
tal, dels i procent räknadt, utaf de olika slagen af skolor 
i de skilda länen, hvarvid i kolumnen halftidsläsande skolor 
nu upptagits jämväl de flyttande skolorna. 

Af samtliga 14,900 folk- och småskolor, som funnos i 
riket år 1910, voro således 8,482 (56-9 %) heltidsläsande, 
d. v. s. sådana skolor, där hvarje barn erhåller undervisning 
8 eller åtminstone 7 månader af året (jfr tab. S, anm. 1) 
samt 6,418 (43-1 %) halftidsläsande, d. v. s. sådana skolor, 
där hvarje barn erhåller undervisning kortare tid än 7 må
nader af året. Vid jämförelse mellan de olika länen finner 
man, att de halftidsläsande skolorna voro talrikast i Älfs
borgs län, där de utgjorde 81'5 ;«", därnäst kommer Värmlands 
län med 78-7 %, Jönköpings län med 74'2 % och Kro
nobergs län med 71.9 %. Sällsyntast voro de halftids
läsande skolorna i Gottlands län med endast 3'4 %, hvar-
efter kommer Malmöhus län med 52 %. I Stockholms 
stad förekomma inga halftidsläsande skolor. 
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Lärare och lärarinnor i folk- och 

småskolor. 

Tab. 9—10. 

Tab. 9 innehåller uppgift på antalet lärare och lära
rinnor vid folk- och småskolor, fördelade länsvis, år 1910 
äfvensom rikssummor för åren 1906—1910. Tabellens huf-
vudsakliga resultat återfinnas i nedanstående tabellariska 
öfversikt öfver antalet lärare och lärarinnor i läsämnen. 

Den för undervisning i läsämnen anställda personalen 
företer en ökning i antalet af 425 eller 2.1 %, däraf 18 
lärare och 407 lärarinnor. Vid fördelningen af denna ök
ning mellan de olika slagen af skolor komma på folksko
lorna 256, hvaraf 28 lärare och 228 lärarinnor, samt på 
de mindre folkskolorna och småskolorna resp. 50 och 119, 
livarvid lärarinnepersonalen företer en ökning af resp. 59 
och 120, men lärarepersonalen en minskning af resp. 9 
och 1. 

Förhållandet mellan antalen lärare och lärarinnor vid 
de olika slagen af skolor under de senast förflutna fem åren 
framgår af följande procentiska beräkning. 

Vid jämförelse mellan procenttalen för de olika åren 
i tabellen finner man, att förhållandet mellan antalen lärare 
och lärarinnor under perioden såväl vid folkskolorna, som 
vid de mindre folkskolorna och vid småskolorna företett 
en stadigt fortgående ökning af lärarinnepersonalen på 
lärarepersonalens bekostnad, samt att den manliga lärare
personalen vid mindre folkskolor och småskolor visar tendens 
att försvinna. 

En öfversikt för de särskilda länen år 1910 lämnas i 
följande tabell, i hvilken intet tal införts i kol. 3 för Stock
holms stad, såsom där utan betydelse. 

Tab. 10 innehåller uppgift angående lärare och lära
rinnor vid folk- och småskolor, fördelade efter landsbygd 
och städer. I tabellen här nedan återgifves det hufvudsak-
liga af detta innehåll i procent. 



FOLKSKOLORNA 1910: LÄRARE, LÄRARINNOR OCH LÄRJUNGAR. 

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

Tab. 11—13. 

De genom Kungl. cirkuläret af den 6 Oktober 1S93 
fastställda nya formulären för primäruppgifterna rörande 
folkundervisningen hafva, såsom i berättelsen för år 1893 
(sid. 7) närmare uppvisades, medfört några smärre förän
dringar i uppställningen af hit hörande tabeller. 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. 

Såsom framgår af dessa siffror äro år 1910 af skol
råden redovisade 98-1 procent af hela antalet barn i ålder 
7—14 år, under det att enahanda procenttal år 1909 
var 98-2. 

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. 11) finner man, 
att hela antalet redovisade barn i skolåldern vuxit med 
4,305, eller från 875,552 till 879,857, samt att antalet af dem. 
som enligt rad 1 under året åtnjutit undervisning, ökats 
med 5,782, hvaremot antalet af dem, som enligt rad 2 under 
året ej åtnjutit sådan undervisning, minskats med S77, och 
antalet af dem, om hvilka enligt rad 3 uppgifter saknas, 
minskats med 600. 

12 

Tah. 11 innehåller ett sammandrag länsvis af skol
rådens uppgifter beträffande antalet bam i ålder 7—14 år 
år 1910 samt öfver antalet i folkskolor, mindre folkskolor och 
småskolor under samma år undervisade barn, både inom 
och utom den egentliga skolåldern, äfvensom motsvarande 
rikssummor åren 1906—1909. En jämförelse för senaste 
två redogörelseår mellan hela antalet sålunda redovisade 
barn i ålder 7—14 år och barnantalet inom samma ålders
gränser enligt den officiella befolkningsstatistiken gestaltar 
sig på följande sätt: 
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Om man fördelar barnen å rad 1 i föregående tabell 
efter samma grunder, som användts för kol. 11—17 af 
tab. 11, så erhåller man följande öfversikt: 

Vid jämförelse mellan de två sista åren (tab. 11) finner 
man, att antalet bam i skolåldern, som undervisats i samt
liga folkskolor, mindre folkskolor och småskolor, ökats med 
5,347, samt att ökning inträdt äfven beträffande antalet i 
högre folkskolor, allmänna läroverk och fackskolor samt 
abnormskolor undervisade barn, hvaremot antalet barn, som 
åtnjutit undervisning i seminariernas öfningsskolbr, enskilda 
skolor samt i hemmen, minskats. — Om man såsom mått 
på folkskolefrekvensen under de två sista åren använder talet 
å rad 4, beräknadt i procent af hela folkmängden inom ål
dersgruppen 7—14 år, så är detta procenttal 84.8 för 1910 
(mot 84.7 för 1909). Om »hela antalet» i de allmänna folk
skolorna 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 1909 talet 784,974 
och för 1910 talet 790,573 (tab. 11, kol. 30), så blifva pro
centtalen i stället resp. 88-1 och 882. 

Bland de å rad 9 omtalade »enskilda skolor» äro icke 
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 afser 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 å 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 tre 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. 11), 
att antalet barn i samtliga fasta skolor ökats med 9,477, 
medan antalet i samtliga flyttande skolor minskats med 
4,170. 

Om man slutligen fördelar de å rad 2 af denna tabell
grupps första tabell (sid. 12) 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 å rad. 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 äro 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 
denna sida. 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 1909 utgjorde denna maximi
gräns 35,377 (= 15,615 + 4,725 + 15,037) och för år 1910 
åter 35,458 (= 10,854 + 4,125 + 14,479). Om dessa två 
tal förvandlas till procent af rikets folkmängd vid årets slut 
i ålder af 7—14 år, så får man respektive 4'0 och 4.o. Samman
håller man detta sista resultat därmed, att — såsom å sid. 12 



FOLKSKOLORNA 1910: LÄRJUNGAR. 15 

och i föregående berättelser visats — redovisningsprocenterna 
för gossar och flickor äro mycket höga och i allmänhet föga 
skiljaktiga, så inser man lätt, att någon synnerlig olikhet ej 
kan förefinnas i de båda könens skolfrekvens. 

En fördelning i relativa tal för hvarje särskildt län af 
summorna i kol. 27 af tab. 11 är införd å sid. 14 (kol. 
2—10). 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 1910 undervisats i allmänna folkskolorna 
samt seminariernas öfningsskolor (kol. 2), finner man för 
Stockholms stad, hvarefter följa Uppsala, Östergötlands, 
Stockholms, Jönköpings, Västmanlands och Västernorrlands 
län. Beträffande i högre folkskolor, allmänna läroverk och 
fackskolor samt skolor för abnorma barn undervisade barn 
återfinnes högsta procenttalet, 6.7, för Stockholms stad. 
Därnäst följa Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län 
med resp. 3.2 och 2.8 %. Hvad angår de i enskilda sko
lor undervisade barnen, återfinnes det högsta procenttalet, 
13.8, för Stockholms stad, hvarefter komma Göteborgs och 
Bohus län med 4.5 % och Stockholms län med 2'9 %. 
De lägsta procenttalen för undervisning i hemmen finner 
man för Stockholms stad, Göteborgs och Bohus, Örebro, 
Gäfleborgs, Gottlands, Kristianstads, Malmöhus, Hallands 
samt Kopparbergs län, inom hvilka de ej uppgå till 0 Ö %. 
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, emedan 
vid en på fullständig kännedom grundad fördelning antag
ligen såväl de barn, »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,Södermanlands,Gottlands och Malmöhuslän ej några 
flyttande skolor finnas. Däremot undervisas i Västerbottens 
län 39.8, i Jämtlands län 32.5, i Kronobergs län 28-2, i 
Värmlands län 19.3, i Norrbottens län 18-5, i Jönköpings 
län 16-8 samt i Västernorrlands län 16.2 procent af barnen 
i flyttande skolor. Ånmärkningsvärdt är, at t det delvis 
glest befolkade Kopparbergs län har endast 1.1 %. 

Af tabellens sista afdelning finner man, att den största 
lärarepersonalen i förhållande till lärjungeantalet träffas i 
Stockholms stad samt Kopparbergs, Norrbottens och Gott
lands län. De minst gynnsamma förhållandena träffar 
man däremot i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. — 
Det torde böra särskildt framhållas, att de i dessa kolumner 
stående talen endast angifva, huru många lärjungar i medel
tal 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, häri inräknade barnen i fortsättnings- och ersätt
ningsskolor samt i folkskolans högre afdelning, under år 
1910 varit fördelade på folkskolor, anordnade efter normal
planens littera A, samt på öfriga folkskolor. 

Enligt denna tabell voro af de år 1910 skolpliktiga, 
vid folkskolorna undervisade 466,466 barnen 141,854 (30-i %) 
undervisade i littera A-skolor och 324,612 (69-6 %) under
visade i öfriga folkskolor. Af de 141,854 i littera A-skolor 
undervisade barnen tillhörde 48,535 (34-2 %) landsbygden, 
under det att 93,319 (65-8 °4) tillhörde städerna; af de 
324,612 i öfriga folkskolor undervisade barnen tillhörde 
321,564 (99-1 %) landsbygden, men endast 3,048 (0'9 %) stä-
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derna. Af de enligt kol. 2 och 3 i tab. 12 i landsbygdens 
folkskolor undervisade 370,099 barnen gingo endast 48,535 
(13-1 %) i littera A-skolor, men 321,564 (86-9 %)'\ öfriga slag af 
folkskolor; af de enligt samma tabell och kolumner i städerna 
undervisade 96,367 barnen gingo 93,319 (96-8 %) i littera 
A-skolor, men endast 3,048 (3-2 %) i öfriga slag af folkskolor. 

Vid jämförelse de olika länen emellan finner man, att 
å landsbygden inga littera A-skolor funnos i Gottlands 
län. Däremot finner man vid jämförelse mellan här före
liggande tabell och tab. 4, att dylika slag af skolor 
hufvudsakligen förekomma i län med större städer och 
talrikare industricentra. Så förekommo i Malmöhus läns 
landsbygd 33 littera A-skolor med tillsammans 5,562 barn, 
i Stockholms läns landsbygd 31 littera A-skolor med 4,610 
barn, i Kopparbergs läns landsbygd 25 littera A-skolor med 
tillsammans 5,077 barn, i Norrbottens läns landsbygd 19 
littera A-skolor med tillsammans 2,809 barn samt i Göte
borgs och Bohus läns landsbygd 17 littera A-skolor med 
tillsammans 3,178 barn, o. s. v. 

Tab. 12 innehåller en redogörelse för de skolpliktiga 
barnens undervisning särskildt för latidsbygden och särskildt 
för städenia. 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. 14. För landsbygden har man 
579,796 lärjungar i fasta skolor och 61,083 i flyttande, 
medan antalet af lärare och lärarinnor i läsämnena utgör 
14,033 vid de fasta skolorna och 1,677 vid de flyttande. 
För städerna äro de motsvarande lärjungeantalen 149,639 
och 55 samt de motsvarande lärareantalen 4,064 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 
medeltal 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
dervisningstimmar förenade, är förut anmärkt å sid. 15. 

Folkundervisningen i rikets större städer. 
(Tab. 13.) 

I tabell 13 lämnas för år 1910 en öfversikt angående 
lärare, lärarinnor och lärjungar i rikets 30 större städer, 
upptagna i ordning efter sin storlek. 

Om man fäster afseende endast vid de fyra största af 
våra städer, visar tabellen, att under år 1910 vid folk- och 
småskolorna i Stockholm undervisade 167 lärare och G85 
lärarinnor eller tillsammans 852, i Göteborg 134 lärare och 
372 lärarinnor eller tillsammans 506, i Malmö 57 lärare 
och 230 lärarinnor eller tillsammans 287 samt i Norrköping 
38 lärare och f6 lärarinnor eller tillsammans 134. Extra-
ordinarie lärare eller lärarinnor funnos i samtliga de 30 stä
derna utom i Sundsvall, biträdande i 15. — Antalet skolplik-
tiga barn utgjorde år 1910 i Stockholm 35,030, i Göteborg 
23,906, i Malmö 11,732 och i Norrköping 6,467, af hvilka res
pektive 34,011, 22,737,10,862 och 5,890 erhållit undervisning. 
Af dessa senare barn undervisades i Stockholm 26,680 
(78.4 X) i f°lk- o c h småskolor, 2,384 (7-o %) i allmänna läro
verk, seminarieskolor och fackskolor, 65 (0.2 %) i skolor för 
abnorma barn samt 4,882 (14.4 %) i enskilda skolor eller hem
men. För Göteborg voro motsvarande tal 19,270 (84.7 %), 
1,164 (5-1 %), 84 (0-4 %) och 2,219 (98 %), för Malmö 9,477 
(87-2 %), 715 (6-6 %), 8 (0-1 %") och 662 (6-1 %) samt för 
Norrköping 5,157 (87-5 %), 328 (5-6 %), 28 (0-5 %") och 
377 (6.4 %). Af de öfriga skolpliktiga barnen, som under 
året icke deltagit i skolgång, hade en del befriats från un
dervisning på grund af sjukdom, naturfel eller af annan anled
ning, en del hade fullbordat sin skolkurs redan före fyllda 
14 år, angående en del saknades uppgifter. — Med afseende 
på de här ofvan upptagna barn, hvilka redovisats såsom un
dervisade i skolor för abnorma barn, må nämnas, att dessa 
tal utan tvifvel äro för låga, i det .att många dithörande 
barn redovisats antingen såsom undervisade i hemmen eller 
såsom sådana, hvilka på grund af sjukdom, naturfel eller 
af annan anledning ej åtnjutit undervisning. 

Antal folkskolebarn i olika slag af skolor. 
(Tab. 14—18.) 

Tab. 14—18 innehålla uppgifter angående antalet barn, 
som under år 1910 undervisats enligt de olika skolanordningar 
(littera), som 1900 års normalplan nämner, samt i en mängd 
underafdelningar, som i verkligheten utbildat sig under eller 
vid sidan af dessa, samt upptaga äfven redogörelser för det 
antal barn, som under år 1910 undervisats i fortsättnings-
och ersättningsskolor. De innehålla dessutom en öfversikt 
af motsvarande rikssummor för åren 1906—1909 samt inne
fatta ej blott de i skolåldern varande barnen, såsom fallet 
är med tabellen å sid. 15, utan samtliga i fortsättnings- och 
ersättnings- samt i folk-, mindre folk- och småskolor under 

år 1910 undervisade barnen, vare sig de befunno sig inom 
eller utom den egentliga skolåldern och innehålla således 
en uppdelning på de olika skolformerna af de i sista 
kolumnen af tabellerna 11 — 13 i denna och motsvarande 
kolumn i föregående berättelser upptagna barnen. 

Tab. 14 redovisar barnen i folkskolorna samt i fortsätt
nings- och ersättningsskolorna, fördelade länsvis, ocli tab. 15 
inom hvarje län efter landsbygd och städer, tab. 16 redo
gör för barnens fördelning länsvis på de olika formerna af 
mindre folkskolor, tab. 17 för barnen i småskolorna med 
fördelning länsvis samt tab. 18 inom hvarje län efter lands
bygd och städer. — Tabellerna äro, i den mån sådant låtit 
sig göra, uppställda efter samma grunder som tabellerna 
angående skolornas fördelning på de olika skolformerna. 

Tab. 14 sysselsätter sig, såsom nämndt, med barnen i 
folkskolorna, fördelade på de olika skolformerna inom de 
särskilda länen. Om man, börjande med år 1901 eller det 
år, då de olika slagen af skolor i departementets berättelser 
började fördelas efter normalplanens olika littera och dess 
underafdelningar, sammanställer rikssummorna för åren 
1901—1910 och tager hänsyn endast till de i 1900 års 
normalplan upptagna skolformerna, erhåller man följande 
öfversikter, af hvilka den första upptager de absoluta talen, 
den senare procenttalen: 

Folkskolorna 1910. 
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Den första tabellen visar, att det relativt största an
talet af de år 1901 i rikets folkskolor undervisade 428,914 
barnen eller 93,461 tillhörde littera C-skolorna eller de 
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egentliga halftidsläsande skolorna; det största barnantalet 
därefter eller 90,097 barn tillhörde dock den bästa skol
formen, nämligen littera A-skolorna; därefter komma de 
egentliga fyraklassiga folkskolorna med heltidsläsning, näm
ligen littera E-skolorna med 73,518 barn, littera F-skolorna 
(både småskole- och folkskoleafdelning) med 55,581 barn 
samt littera B-skolorna med 50,574. I littera D-skolorna 
(med endast folkskolans kl. 2—4) undervisades 10,908 barn. 
I de på två stationer flyttande folkskolorna, littera G-sko-
loma, crhöllo ej mindre än 40,975 barn sin undervisning, 
och i de folkskolor, som flyttade på tre stationer, och hvilka 
1900 års normalplan ej ens omnämner, mottogo 2,800 barn 
undervisning. Vid periodens slut eller år 1910 visa dock 
förhållandena en ej obetydlig förbättring. Barnantalet i 
rikets folkskolor hade nu stigit till 403,815. Af dessa un
dervisades numera det relativt största antalet barn eller 
140,310 i littera A-skolorna, hvaremot barnantalet i littera 
C-skolorna nedgått t ill 84,726. I littera E-skolorna hade 
barnantalet stigit till 80,504, i littera B-skolorna till 75,305, 
i littera F-skolorna till 56,878 och i littera D-skolorna till 
11,823. Antalet i de på två stationer flyttande folkskolorna 
däremot hade nedgått till 14,209 och de på tre stationer 
flyttande folkskolorna hade sedan år 1909 alldeles försvunnit. 

I den andra af de båda ofvanstående tabellerna om 
folkskolebarnens undervisning eller procenttabellen kan 
man iakttaga liknande företeelser. Vid ett närmare studium 
af denna tabell finner man, a t t i littera A-skolorna en stadig 
ökning af barnantalet under hela perioden ägt rum, från 
22-4 % år 1901 till 30'2 % af samtliga i folkskolorna un
dervisade barn år 1910. Äfven i littera B-skolorna visar 
barnantalet, relativt taget, en ganska kraftig ökning från 
11-8 % år 1901 till 10i> % år 1910. Däremot företer barn
antalet i littera C-skolorna ett ständigt nedgående från 23 % 
år 1901 till 18-3 % år 1910. Hvad angår barnantalet i 
littera E-skolorna, visar detta under perioden en obetydlig till
växt, nämligen från 17i % år 1901 till 17-4 % år 1910, hvar
emot barnantalet i littera D-skolorna vid periodens slut 
1910 visar samma procenttal, 2.5, som vid periodens bör
jan. Barnantalet i littera F-skolorna, som vid periodens 
början utgjorde 13 %, hade vid periodens slut nedgått till 
12.T %. Barnantalet i de på två stationer flyttande folksko
lorna, littera G-skolorna, minskades stadigt under hela perio
den, från 9-eX år 1901 till 3'1 •„' år 1910. 

Tab. 15 fördelar de i folkskolorna åren 1900—1910 under
visade barnen efter landsbygd och städer. I vidstående två 
sammanställningar, begynnande med år 1901, redovisas riks-
summorna för åren 1901—1910, framställda såväl i absoluta 
som i relativa tal. Som endast en obetydlig del af städernas 
folkskolebarn undervisas i andra slags skolor än littera A-
och B-skolor, hafva skolformerna blifvit fördelade endast 
på littera A-skolor, littera B-skolor och »öfriga skolor», 
hvarmed menas littera C-, D-, E-, F- och G-skolorna. 

De båda tabellariska sammanställningania visa, att af 
de i landsbygdens folkskolor år 1901 undervisade 350,070 
barnen den stora massan eller 280,828 barn (80-2 %) un
dervisades i dessa »öfriga skolor» med endast en lärare, 

hvaremot 47,647 barn (13-6 %) undervisades i littera B-
skolor och endast 21,595 (6-2 %) i littera A-skolor. Dessa 
förhållanden hade vid periodens slut förändrat sig därhän, 
att af de i landsbygdens folkskolor år 1910 undervisade 
368,332 bamen 247,015 eller 07-i % tillhörde de »öfriga 
littera», hvaremot 73,448 (19.9 %) tillhörde littera B-sko
lorna och 47,869 (13o %) littera A-skolorna. Anmärknings
värd är härvid tillökningen af barnantalet till öfver det dubbla 
i littera A-skolorna, hvilket visar att denna skolform börjat 
vinna större utbredning äfven på landsbygden, där den är 
till finnandes i industridistrikten och kommunikationscentra. 
— Af de i städemas folkskolor år 1901 undervisade 78,844 
barnen tillhörde den öfvervägande största delen eller 74,502 
(94-5 °i) littera A-skolorna, hvaremot littera B-skolorna 
räknade endast 2,927 barn (3-7 %) och öfriga skolformer 
endast 1,415 (1-8 %). Folkskolor med endast en lärare 
tyckas ock mer och mer försvinna i städerna. Antalet i 
sådana skolor undervisade barn hade år 1910 nedgått till 
1,185 eller endast något mer än en procent af hela barn
antalet. Däremot hade antalet barn i littera A-skolorna 
under hela perioden ökats och uppgick år 1910 till 92,441 
eller 90-8 % af hela barnantalet i städernas folkskolor. 
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Denna ökning af barnantalet i städernas littera A-skolor 
står i samband med folkmängdens omflyttning från lands
bygden till städerna, särskildt storstäderna, hvarigenom 
de i de sämre folkskolorna på landsbygden undervisade bar
nen öfverflyttas till städernas littera A-skolor. Hvad anta
let barn i städernas littera B-skolor angår, aftog detta un
der periodens första år såväl absolut som relativt, ökades 
de därpå följande åren t. o. m. år 1907 på de >öfriga» 
skolformernas bekostnad, men har sedan åter sjunkit. 

Tab. 14 och 15 innehålla jämväl uppgift om antal barn 
i fortsättnings- och ersättningssholorna, i den förra ordnade 
länsvis för hela riket, i den senare därjämte med fördelning 
efter landsbygd och städer. Nedanstående tabell upptager 
antalet barn år 1910 i fortsättnings- och ersättningsskolor, 
med fördelning efter län samt inom länen efter landsbygd 
och städer samt därjämte rikssummorna för åren 1901— 
1909. I anslutning till de uppgifter, som återfinnas i tab. 2, 
kol. 22—27, äro, med undantag af den fortsatta undervis
ningen i Stockholm, i allmänhet här endast barnen i sådana 
fortsättningsskolor redovisade, som erhållit statsbidrag. 

Af tabellen här nedan framgår, att år 1901 under
visades i fortsättningsskolor 24,637 barn, hvaraf 19,483 å 
landsbygden och 5,154 i städerna. Antalet barn i dessa 
fortsättningsskolor uppgick år 1910 till 30,038, hvaraf 24,156 
a landsbygden och 5,882 i städerna. Såväl landsbygdens 
som städernas barnantal i fortsättningsskolor visa sedan fö
regående år minskning. — Antalet barn i ersättningssko
lorna uppgick år 1901 till 3,165, hvaraf 508 å lands

bygden och 2,057 i städerna. Detta antal hade år 1909 
nedgått till 1,072, hvaraf 139 å landsbygden och 933 
i städerna, utvisande sedan föregående år någon ökning för 
städerna, men minskning för landsbygden. — Under det att 
med statsmedel understödda fortsättningsskolor år 1910 
funnos i alla län såväl å landsbygden som i städerna (med 
undantag för Kristianstads län), voro ersättningsskolor un
der samma år inrättade på landsbygden i endast 5 län, 
nämligen Östergötlands, Göteborgs och Bohus, Örebro, 
Gäfleborgs och Norrbottens län, samt, för städernas vid
kommande, i Stockholms stad samt S län. 

Tab. 16 redovisar barnen i de mindre folkskolorna, för
delade på de olika skolformerna inom de särskilda länen. 
Af de i detta slags skolor under år 1901 undervisade 83,831 
barnen tillhörde, såsom nedanstående två rikssammandrag 
i absoluta tal och procenttal utvisa, mer än halfva antalet 
eller 46,250 (55-2 %) de fasta mindre folkskolorna med 
både småskole- och folkskoleafdelning, därnäst följde barn
antalet i de på två stationer flyttande mindre folkskolorna 
med både småskole- och folkskoleafdelning, utgörande något 
mer än en fjärdedel eller 23,650 barn (28.2 %) af hela barn-



20 FOLKSKOLORNA 1910: LÄRJUNGAR. 

antalet. Närmast i antal komma de på tre stationer flyttande 
mindre folkskolorna med 10,617 barn eller 12'7 % af hela 
barnantalet. I de fasta mindre folkskolorna med endast 
folkskoleafdelning undervisades 2,598 barn (3i %), i de på 
fyra eller flera stationer flyttande mindre folkskolorna 495 
barn (0'6 %) samt i de på två stationer flyttande mindre 
folkskolorna med endast folkskoleafdelning 221 barn (0-2 %). 
Under perioden hade barnantalet i de fasta mindre folk
skolorna med både småskole- och folkskoleafdelning ökats, 
hvaremot barnantalet i ungefär motsvarande grad sjunkit i 
de på tre eller flera stationer flyttande mindre folkskolorna. 

Vid periodens slut eller år 1910 undervisades i de fasta 
mindre folkskolorna med både små- och folkskoleafdelning 
56,060 barn eller 66-9 % af hela barnantalet, i de på två 
stationer flyttande mindre folkskolorna med både små- och 
folkskoleafdelning 22,986 barn (27-s %), i de fasta mindre 
folkskolorna med endast folkskoleafdelning 2,707 barn 
(3-2 %) samt i de på tre stationer flyttande mindre folk
skolorna med både små- och folkskoleafdelning 2,012 
(2'4 %). De på fyra eller flera stationer flyttande mindre 
folkskolorna hade försvunnit. 

De mindre folkskolorna äro på några få undantag när 
belägna på landsbygden. 

Tab. 17 redovisar barnantalet i småskolorna, fördelade på 
de olika skolformerna i de särskilda länen. Om man, begyn
nande med år 1901, sammanställer rikssummorna för åren 
1901—1910 och tager hänsyn endast till de i 1900 års normal
plan upptagna skolformerna, erhåller man följande två 
tabeller, af hvilka den förra upptager de absoluta talen 
den senare procenttalen. Härvid är att märka, att de barn, 
hvilka här redovisas såsom undervisade i småskolorna, afse 
endast de barn, hvilka undervisats i de fristående småsko
lorna, men ej de barn, hvilka undervisats i littera F- och 
G-skolornas och i de mindre folkskolornas småskoleafdel-
ningar. Dessa barn hafva på grund af primäruppgifter-

nas beskaffenhet måst redovisas tillsammans med barnen i 
folkskolor och mindre folkskolor. 

Uttryckt i procent förete talen i förestående tabell 
följande resultat: 

Samma företeelser, som visade sig med afseende på 
barnen i folkskolorna, återfinner man äfven här, nämligen 
en långsam men stadig ökning af barnantalet i de bättre 
skolformerna på de sämre skolformernas bekostnad. Af de 
204,054 år 1901 i de fristående småskolorna undervisade 
barnen tillhörde något mer än en fjärdedel eller 54,485 
(26'i %) littera a-skoloma, nära en tredjedel eller 66,466 
(32-6 %) littera b-skolorna, 27,571 (13-5 %)dehalftidsläsande 
littera c-skolorna, 10,880 (5-3 %) de ofta halftidsläsande 
littera d-skolorna (med folkskolans första, stundom äfven 
andra klass) samt ej mindre än 44,652 (21.9 %) de flyttande 
littera g-skolorna. Af dessa sistnämnda undervisades 36,024 
i de på två stationer flyttande småskolorna, 7,898 i de på tre 
stationer och 730 i de på fyra stationer flyttande småskolorna. 
—Vid periodens slut däremot,eller år 1910,undervisades af de 
211,877 småskolebarnen 79.29S (37.4 %) i littera a-skolor, 
73,245 (34-6 %) i littera b-skolor, 27,020 (128 %) i littera 
c-skolor och 11,315 (5s %) i littera d-skolor, samt i flyttande 
småskolor 20,999 eller 9; 9 % af hela barnantalet i småskolorna. 
Af sistnämnda 20,999 barn undervisades, såsom af tabell 17 
framgår, 19,801 i de på två stationer flyttande småskolorna, 
984 i de på tre stationer flyttande och 214 i de på fyra 
stationer flyttande småskolorna. Dessa senare skolor till-
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höra (såsom redan å sid. 8 är nämndt) Norrbottens län 
och utgöras hufvudsakligen af s. k. kateketskolor. —Barn
antalet i såväl littera a- som littera b-skolorna har under 
perioden stadigt tillväxt, hvaremot det i de flyttande små" 
skolorna företer en ständigt fortgående minskning. Äfven 
synes antalet barn i littera c-skolorna vara i nedgående, 
hvaremot antalet barn i littera d-skolorna icke under peri
oden undergått några väsentligare förändringar. 

I följande två tabeller redogöres i såväl absoluta som 
relativa tal för småskolebarnens fördelning på landsbygd 
och städer: 

Tabellerna visa, att utaf de i landsbygdens småskolor' 
år 1901 undervisade 105,447 barnen något mer än hälften 
eller 82,976 (50-2 %) tillhörde »öfriga skolor», hvarmed 
här menas litt. c-, d- och g-skolorna, hvaremot 65,017 
(39-3 %) tillhörde littera b-skolorna och 17,454 barn (10-5 %) 
littera a-skolorna. De båda sistnämnda skolformerna, sär-
skildt littera a-skolorna, förete med afseende å barnantalet 
en kraftig ökning, hvaremot barnantalet i öfriga slag af 
skolor stadigt minskats. — Hvad angår barnen i städernas 
småskolor, tillhöra dessa, likasom barnen i folkskolorna, 
till öfvervägande delen littera a-skolorna, d. v. s. skolor 
med en lärare för hvarje klass. Af de i städernas småskolor år 
1901 undervisade 38,607 barnen tillhörde således ej mindre 
än 37,031 (9fro %) a-skolor, hvaremot i littera b-skolor 
undervisades endast 1,449 (3'8 %) och i > öfriga skolor» 

127 (0-3 %\ Under det barnantalet i littera a-skolorna 
under perioden ständigt ökats och barnantalet i »öfriga 
skolor» såväl absolut som relativt vid periodens midt visar 
någon stegring, företer däremot antalet i littera b-skolorna 
någon minskning. 

I de föregående tabellerna hafva barnen blifvit redo
visade efter som de undervisats i de olika slagen af skol-
anordningar, som 1900 års normalplan omnämner. För att 
få en fullständig kännedom om, hurudan undervisning barnen 
erhålla i de olika länen, försåvidt detta kan framgå af under
visningens yttre anordning, är det dock nödvändigt att sam
manställa barnen med hänsyn till, huruvida de erhålla un
dervisning under hela den enligt folkskolestadgan för un
dervisning afsedda tiden af 8 månader om året, eller huru
vida de fått nöja sig med en afkortad tids undervisning 
årligen. Fördelning efter sådan grund har i början af 
denna berättelse ägt rum med afseende på skolorna (sid. 
9—10) och samma principer med afseende på tabellernas 
uppställning har äfven följts vid barnens fördelning på hel-
och halftidsläsande skolor. Nedanstående tabell visar så
ledes en sammanställning af barnen, undervisade i fasta 
halftidsläsande skolor samt i flyttande skolor. Här erhåller 
man således en fullständig öfversikt öfver det antal barn, 
som erhållit undervisning mindre än 8 månader på året. 
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Likasom ined afseendc på skolorna kommer äfven med 
afseende på barnantalet Älfsborgs län främst med 29,384 

barn i halftidsläsande skolor, därnäst kommer Värmlands 
län med 25,752 barn, Göteborgs och Bohus län med 22,806, 
Östergötlands län med 21,573, Skaraborgs län med 21,337 
och Västernorrlands län med 20,598. Det minsta antalet 
barn i halftidsläsande skolor visar Gottlands län med 282, 
därnäst kommer Uppsala län med 1,832. 

För att erhålla en riktig föreställning angående antalet 
barn i halftidsläsande skolor är dock nödvändigt att sam
manställa antalet barn länsvis i såväl heltids- som halftids
läsande skolor. För att ernå denna jämförelse äro i nedan
stående två tabeller för såväl folkskolor som mindre folk
skolor och småskolor i den ena kolumnen upptagna barn
antalen länsvis i de heltidsläsande skolorna, i den andra barn
antalen i de halftidsläsande skolorna, hvarmed här menas 
ej blott fasta halftidsläsande skolor, utan äfven flyttande 
skolor. Den förra tabellen upptager de absoluta talen, 
den senare procenttalen. Under hvardera tabellen finnas 
jämväl rikssummorna för de nio närmast föregående åren. 
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De båda tabellerna visa följande resultat: Af samtliga 
de år 1901 i rikets folkskolor, mindre folkskolor och små-
skolor undervisade 716,79!) barnen erhöllo 350,320 (48-0 %) 
sin undervisning i heltidsläsande och 306,473 barn eller 
mer än hälften (51-1 %) i halftidsläsande skolor. Bai-n-
antalet i de halftidsläsande skolorna sjönk dock med hvarje 
år under hela perioden, så att vid dess slut eller år 1910 
af de då i rikets folkskolor, mindre folkskolor och små
skolor undervisade 759,463 barnen 461,785 (60.8 %) till
hörde heltidsläsande och 297,078 (39-2 %) halftidsläsande 
skolor. — Om man fäster sig endast vid folkskolorna, finner 
man, att vid periodens början, år 1901, ungefär lika stort 
antal barn undervisades i heltids- som i halftidsläsande 
skolor. Af de 428,914 folkskolebarnen år 1901 tillhörde 
nämligen 215,780 (503 %) heltidsläsande och 213,134 (49-7 %) 
halftidsläsande skolor. Vid periodens slut hade förhållan
dena ändrat sig därhän, att af de då, år 1910, i rikets folk
skolor undervisade 463,815 barnen 291,394 (62-8 %) till
hörde heltidsläsande och 172,421 (372 %) halftidsläsande 
skolor, utvisande en förskjutning till de heltidsläsande sko
lornas fördel. — I de mindre folkskolorna visar halftids-
läsningen en betydande utbredning, i det att vid periodens 
början af de 83,831 i mindre folkskolor undervisade barnen 
endast 6,621 (7o %) tillhörde heltidsläsande, men 77,210 
(92. i %) halftidsläsande skolor. Äfven här minskades dock 
under perioden barnantalet i de halftidsläsande skolorna, 
så att vid dess slut, år 1910, 10,392 (12-4 %) tillhörde hel
tidsläsande och 73,379 (87.6 %) halftidsläsande skolor. — 
I småskolorna undervisades redan vid periodens början det 
öfvervägande flertalet barn 127,925 (62-7 %) i heltidsläsande 
skolor, under det att endast 76,129 barn (37.3 %) under
visades i halftidsläsande sådana. Äfven här skedde under 
perioden en förskjutning till ytterligare fördel för de hel
tidsläsande skolorna, i det att år 1910 159,999 (75'5 %) 
barn eller mer än tre fjärdedelar tillhörde dessa skolor, me
dan i de halftidsläsande skolorna undervisades 51,878 
(24-5 %) barn. 

Till ytterligare belysning af de framsteg, som folk
skoleundervisningen gjort under ofvan afhandlade period 
1901—1910, må framhållas den minskning af barnantalet i 
de halftidsläsande skolorna, som gjort sig särskildt gällande 
med afseende på de sämre skolformerna. Hela antalet un
dervisade barn i de flyttande skolorna uppgick år 1901 till 
123,410, bland hvilka åt 27,735 meddelades undervisning 
under kortare tid än halfva den i folkskolestadgan fast
slagna tiden af 8 månader, under det att motsvarande tal 
år 1910 nedgått till resp. 60,206 och 5,178 eller med resp. 
51.2 och 8T3 %. Af nyssnämnda 27,735 barn erhöllo 
5,219 undervisning i folkskolor, 13,036 i mindre folkskolor 
och 9,480 i småskolor. År 1910 hade antalet sjunkit till 
resp. S8, 3,614 och 1,476 eller med resp. 98'3, 72-3 och 
84-4 %. 

Om man fäster sig vid förhållandena i de olika länen 
år 1910, finner man, när man tager samtliga skolor i be
traktande, det relativt största antalet barn i halftids
läsande skolor vara till finnandes i Älfsborgs län med 

74.7 % af samtliga barnen i länets folk- och småskolor, 
därnäst kommer Kronobergs län med 73-G %, Värmlands län 
med 73.3 %, Skaraborgs län med 70s % och Jönköpings 
län med 65-6 %. Det relativt minsta antalet barn i half
tidsläsande skolor företedde Malmöhus län med 4-o %, 
Gottlands län med 4-1 % samt Uppsala län med 11-2 % 
barn i halftidsläsande skolor. — Hvad särskildt folkskolorna 
angår, var halftidsläsningen där mest utbredd i Kronobergs 
län med 77-8 % barn i halftidsläsande skolor, därnäst 
kommo Värmlands, Skaraborgs och Älfsborgs län med resp. 
77M, 76.5 och 75'9 % barn i dylika skolor. I de mindre 
folkskolorna undervisades i halftidsläsande skolor i Älfs
borgs län 99-o °/i, Jönköpings län 98.9 %, Östergötlands 
län 97-7 X. Kalmar län 97T, %, Kronobergs län 96-7 %, 
Västerbottens län 96-4 %", Värmlands län 96-1 %, Göte
borgs och Bohus län 95-5 % samt Västernorrlands 95i % 
barn. Beträffande slutligen småskolorna finner man half
tidsläsningen mest utbredd i Älfsborgs län med 67-o % 
barn i halftidsläsande skolor, därnäst kommer Jämtlands 
län med 66.6 X, Skaraborgs län med 57-4 % och Krono
bergs län med 56-5 °4 barn i halftidsläsande skolor. I 
Stockholms stad undervisades inga barn i halftidsläsande 
skolor, i Uppsala och Malmöhus län inga småskolebarn i 
dylika skolor. 

Undervisning i slöjd. 
Sedan 1906 års riksdag med anledning af Kungl. Majrts 

därom gjorda framställning godkänt nya grunder för stats
anslagets utgående äfvensom beviljat de äskade förhöjnin
garna i slöjdanslagen, utfärdades den IG Juni 1906 ny kun
görelse angående statsbidrag för undervisning i slöjd att lända 
till efterrättelse från och med år 1907. I denna kungörelse 
stadgades, att skoldistrikt, som i folkskola, mindre folkskola 
eller särskild slöjdskola anordnat undervisning i slöjd, äger 
att för hvarje sådan skola, i hvilken under ett kalenderår 
minst tio gossar eller tio flickor varit för deltagande i un
dervisningen vid hvarje läsetermins början inskrifna och, 
så länge de under året tillhört skolan, i allmänhet deltagit 
i denna undervisning, af statsmedel erhålla till lärarens 
eller lärarinnans aflöning ett bidrag för samma år, när 
fråga är om slöjd för gossar, efter 60 öre för slöjdtimme 
med högst 81 kronor och, när fråga är om slöjd för flickor, 
efter 30 öre för slöjdtimme med högst 40 kronor 50 öre. 
Såsom villkor för åtnjutande af detta statsbidrag återfinnas 
i det hela samma stadganden som i 1900 års kungörelse, 
dock med betydande förenklingar med afseende på före
skrifterna om de tidsperioder slöjdundervisningen skulle 
hafva pågått. I detta hänseende stadgas nu såsom villkor 
för statsbidrags åtnjutande, att undervisningen i slöjd under 
det år, för hvilket statsbidrag erhålles, skulle hafva pågått 
minst etthundra timmar, fördelade på minst tjugusex veckor 
med två till sex timmar i veckan och högst fyra timmar 
om dagen. 
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I 1906 års kungörelse stadgas därjämte, att, om i 
folkskola, mindre folkskola eller särskild slöjdskola, för 
hvilken statsbidrag sökcs, antalet af de i slöjdundervisnin
gen deltagande varit så stort, att de för denna undervis
ning fördelats på två eller flera afdelningar, skoldistriktet 
skulle äga att för livarje slöjdafdelning, i hvilken antalet 
slöjdande uppgått till minst femton, erhålla understöd af 
statsmedel efter de gällande beräkningsgrunderna och un
der de fastställda villkoren. Statsbidraget skulle äfven utgå, 
om antalet slöjdande gossar och flickor i en folkskola eller 
mindre folkskola icke uppgått till tio, såvida samtliga i 
folkskolan eller i folkskoleafdelningen inskrifna gossar eller 

') Häri ingår ett antal af 6,365 gossar, L?ilta deltagit i undervisningen 
i slöjd fur flickor. 

flickor deltagit i undervisningen, så länge de under året 
tillhört skolan och skäligen pröfvats kunna deltaga i 
densamma, eller på vissa villkor, om i skola, där slöjd
undervisningen meddelats i särskilda slöjdafdelningar, någon 
eller några sådana haft ett mindre antal än femton. — Om 
slöjdundervisning anordnats å endast en af de stationer, 
mellan hvilka en ambulatorisk skola flyttar, eller endast i 
en afdelning af sådan fast skola, hvilkens särskilda afdel
ningar undervisas å olika tider, äger dock skoldistriktet 
erhålla statsbidrag, såvida undervisningen pågått minst 50 
timmar, fördelade på minst tretton veckor. Samma är för
hållandet, om i folkskola, mindre folkskola eller särskild 
slöjdskola eller i särskild afdelning af dylik skola slöjd
undervisningen begynt vid så framskriden del af ett ka
lenderår, att densamma af denna anledning ej kunnat un
der samma år meddelas så lång tid, som i här ifrågavarande 
kungörelse är föreskrifvet. 

Vidstående tabell lämnar uppgifter såväl länsvis som 
särskildt för landsbygd och särskildt för städer på antalet 
barn, som under år 1910 undervisats i gosslöjd och i flick-
slöjd, samt på medeltal barn i hvarje slöjdafdelning. An
talen slöjdafdelningar, för hvilka statsbidrag åtnjutits, åter
finnas i kol. 31—33 och 37—39 i tabell 2. 

Af tabellen synes, att under år 1910 de slöjdande gos-
sarnes antal uppgick till 98,632, af hvilka 68,893 tillhörde 
landsbygden och 29,739 städerna, samt att de slöjdande 
flickornas antal uppgick till 176,593, af hvilka 110,027 till
hörde landsbygden och 66,566 städerna. Ar 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—1910 
ökats med 54,244 eller 122-2 % och antalet slöjdande flickor 
under samma tid med 91,117 eller 106-6 %. I jämförelse 
med nästföregående år utgjorde ökningen för slöjdande 
gossar 3,562 eller 3' i % och för slöjdande flickor 5,904 
eller 3.5 %. — Medeltalet barn i hvarje slöjdafdelning ut
gjorde år 1910 för slöjdande gossar 1S#6 samt för slöjdande 
flickor 22-8. 

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 
18 och i städenia 20 samt medeltalet för flickorna å lands
bygden 20 och i städerna 31. Det högre talet för städerna 
har till en del sin förklaring däri, att en mängd barn från 
småskolorna, hvilka ej få medräknas vid statsbidrags sö
kande, inräknats bland de slöjdande barnen. Medeltalen 
för antalen slöjdande barn kunna höjas på sina ställen 
äfven därigenom, att undervisning i slöjd meddelats, ehuru 
intet statsbidrag kunnat erhållas. — Bland de för Stock
holms stad upptagna 4,017 slöjdande gossarne äro ej in
räknade 6,365 gossar i de lägsta årsklasserna, hvilka un
dervisats i flickslöjd (stickning och sömnad). Äfven på 
några andra ställen äro gossar frånräknade, om hvilka det 
uppgifvits, att de undervisats i flickslöjd. 
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Undervisning i trädgårdsskötsel och träd-
plantering. 

Ofvanstående tabells sista afdelning innehåller uppgif
ter 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 1910 
till 97,290, hvaraf 92,174 tillhörde landsbygden och 5,116 
städerna. Från år 1894, då antalet i trädgårdsskötsel och 
trädplantering undervisade barn uppgick till 80,676, hade 
antalet till år 1910 således ökats med 16,614 eller 20.G %. — 
Hela antalet af de för barnens undervisning ordnade skol
trädgårdarna uppgick år 1910 enligt tab. 2 till 2,163, af hvilka 
dock 167 af en eller annan anledning (jfr berättelsen för år 
1894, sid. 17) ej voro under året för sitt ändamål använda. 
Men därjämte användes 509 jordland, hvilka ej voro till 
skolträdgårdar afsedda, under år 1910 såsom sådana. Af 
dessa senare utgjordes, såsom af anmärkningarna under 
tab. 2 närmare framgår, 380 af lärarens jordland, 26 voro 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 980 (vid 23 skolor), som er
hållit undervisning endast teoretiskt, d. v. s. endast efter en 
lärobok eller lärarens muntliga föredrag. — Enligt 1900 års 
normalplan skall undervisning i trädgårdsskötsel och träd
plantering 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. 

Undervisning i huslig ekonomi. 

I 1897 års folkskolestadga säges i § 12 mom. 7, att 
där omständigheterna sådant medgifva, tillfälle till under
visning i huslig ekonomi må beredas de flickor, som be
gära och erhålla tillstånd att deltaga däri. Och i 1900 års 
normalplan för undervisningen i folk- och småskolor heter 
det med afseende på detta ämne, att det bör omfatta 1) mat
lagning och bakning, afseende att med iakttagande af nödig 
sparsamhet, renlighet och klok uträkning tillreda en på 
samma gång närande, hälsosam och välsmakande hvar-
dagskost för ett allmoge- eller arbetarehem, 2) öfningar i 
skötsel af spiseln, dess eldning och rengöring, vård och 
renhållning af kökskärl, diskning, skurning och städning 
samt 3) praktisk hushållslära i korthet med anvisningar om 
de särskilda födoämnenas tillvaratagande, lämplighet och 
betydelse för hushållningen. 

Då emellertid ej några särskilda medel voro anslagna 
för denna undervisning, och då ett praktiskt anordnande 
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af densamma kräfde betydande kostnader, hade skolkök 
kunnat upprättas vid endast ett mycket obetydligt an
tal skolor. 

Med anledning häraf och i anslutning till Kungl. Maj:ts 
proposition angående höjande af anslaget till högre skolor 
för kvinnlig ungdom, hvilket anslag delvis jämväl afser be
främjandet af undervisningen i huslig ekonomi, väcktes vid 
1902 års riksdag utaf två ledamöter af riksdagens andra 
kammare en motion, hvari hemställdes, att för främjande 
af undervisningen i huslig ekonomi äfven vid folkskolor, 
högre folkskolor och folkhögskolor måtte på extra stat för 
1903 uppföras ett anslag å 50,000 kronor. Sedan stats
utskottet framhållit det behjärtansvärda i syftet med denna 
motion, anhöll riksdagen i en skrifvelse den 15 Maj 1902, 
att Kungl. Maj:t ville låta verkställa en utredning, om och 
på hvilka villkor statsunderstöd för beredande af under
visning i huslig ekonomi skulle kunna tilläggas de ofvan-
nämnda slagen af skolor samt inkomma med ett förslag, 
hvartill en sådan utredning kunde gifva upphof. 

Med anledning af denna riksdagens skrifvelse föreslog 
Kungl. Maj:t 1906 års riksdag att på de grunder, som fun-
nos angifna i det bilagda utdraget ur statsrådsprotokollet, 
på ordinarie stat under riksdagens åttonde hufvudtitel be
vilja ett förslagsanslag af 90,000 kronor för anordnande af 
undervisning i huslig ekonomi i folkskolor, högre folk
skolor och folkhögskolor. Sedan riksdagen dels nedsatt 
anslaget till 60,000 kronor, dels vidtagit vissa ändringar 
med afseende på grunderna för anslagets utgående och 
Kungl. Maj:t godkänt dessa ändringar, utfärdades den 16 
Juni 1906 en Kungl. kungörelse angående statsbidrag för 
undervisning^ i huslig ekonomi att träda i kraft den 1 Ja
nuari 1907. Härigenom förordnades, att skoldistrikt eller 
skolstyrelse, som i folkskola, högre folkskola eller folk
högskola eller i särskild anstalt anordnat i skolkök med
delad undervisning uti huslig ekonomi, skulle äga att för 
hvarje kurs, som omfattade minst trettio arbetsdagar, för
delade på flera eller färre veckor med en eller flera arbets
dagar i veckan, af statsmedel erhålla 100 kronor, däraf 75 
kronor såsom bidrag till lärarinnans aflöning samt 25 kro
nor såsom bidrag till bestridande af öfriga löpande utgifter, 
dock ej för lokal och bränsle. 

Såsom villkor för åtnjutande af statsbidrag af ofvan-
berörda slag stadgades, att undervisningen skulle hafva den 
i normalplanen för folk- och småskola angifna uppgiften; 
att undervisningen skulle handhafvas af en duglig, för ifråga
varande befattning särskildt utbildad eller eljest af skol
rådet lämplig befunnen lärarinna; att skolköket skulle vara 
tillräckligt rymligt och ändamålsenligt inrättadt samt ut-
rustadt med lämplig, i förhållande till elevantalet tillräck
lig materiell; att undervisningen, som hufvudsakligen borde 
vara praktisk, påginge under tillsammans minst fyra tim
mar om dagen; att undervisningen, för såvidt den med
delades i folkskola eller särskild anstalt, ej skulle meddelas 
åt andra elever än flickor, som antingen vore intagna i 
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folkskola och vare sig där uppflyttats till fjärde årsklassen 
eller uppnått tolf års ålder eller ock afslutat sin skolgång 
och icke vore öfver 18 år gamla; att antalet elever i hvarje 
kurs vore minst åtta och högst tjugu; att undervisningen 
icke vore förenad med servering till flera främmande mat
gäster än som motsvarade elevernas antal, och att såsom 
matgäster hörde mottagas i främsta rummet elevernas skol
kamrater och, endast då sådana ej till det fastställda antalet 
anmälde sig, äfven andra personer; att af eleverna ej upp-
toges annan afgift än ersättning för spisning i skolköket, 
ocli att sådan afgift icke sattes högre än medelpriset 
för de använda matvarorna; att undervisningen enligt 
intyg af vederbörande folkskoleinspektör eller i Stockholm 
af stadens konsistorium varit anordnad på ändamålsenligt 
sätt; samt att, därest i samma skolkök flera kurser vore 
anordnade under samma kalenderår, statsbidrag dock icke 
finge utgå för mer än högst sex kurser årligen. 

I ett tillägg till 1901 års instruktion för folkskole
inspektörerna stadgades i sammanhang härmed, att det 
skulle åligga vederbörande folkskoleinspektör att utöfva 
inspektion med afseende på undervisning i huslig ekonomi 
i de folkhögskolor, högre folkskolor och folkskolor samt 
för sådan undervisning inrättade särskilda anstalter inom 
inspektionsområdet, hvilka enligt ofvan omtalade grunder 
kommo i åtnjutande af statsbidrag för dylik undervisning. 

Genom Kungl. kungörelsen den 11 Juni 1909 hafva 
nu nämnda i Kungl. kungörelsen den 10 Juni 1906 stad
gade grunder för åtnjutande af statsbidrag för undervis
ning i huslig ekonomi så tillvida ändrats, att för åtnjutande 
af dylikt statsbidrag undervisningen, såvidt den meddelas 
i folkskola eller särskild anstalt, ej skall meddelas åt andra 
elever än flickor, som antingen äro intagna i folkskola och 
vare sig där uppflyttats till fjärde årsklassen "eller uppnått 
12 års ålder eller ock afslutat sin skolgång och, där under
visningen meddelas i folkskola, icke äro öfver aderton år 
gamla. Härigenom hafva i förevarande afseende de sär
skilda anstalter, hvari meddelas af skoldistriktet ordnad 
undervisning i huslig ekonomi, likställts med högre folk
skolor och folkhögskolor. 

De för afgifvandc af statistiska uppgifter angående 
folkundervisningen nu gällande tabcllformulären gifva ingen 
anledning till meddelande af några upplysningar angående 
undervisningen i huslig ekonomi. Däremot skola Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande före April månads utgång hvarje 
år inkomma med uppgift å de belopp, som för det näst
föregående året blifvit till hvarje skoldistrikt eller skol
styrelse af dem utbetalade. Enligt dessa till ecklesiastik
departementet inkomna uppgifter för år 1910, utbetalades 
för nämnda år till 897 skolkökskurser sammanlagdt 89,183 
kronor 20 öre. 

Undervisningen af abnorma barn. 
I berättelsen om folkskolorna för år 1893 kunde 

för första gången intagas en redogörelse för antalet, ab
norma barn i skolåldern. I de nya tabellformulär för 

uppgifter om folkundervisningen, som med detta år trädde 
i kraft, fanns nämligen en föreskriftj att uppgifter för 
hvarje skoldistrikt skulle lämnas dels angående antalet 
vid årets slut till vederbörande skoldistrikt hörande barn, 
som voro behäftade med något af lytena döfstumhet, blindhet 
eller sinnesslöhet, dels om antalet barn af samma kategori, 
som voro behäftade med mer än ett af förutnämnda lyten. 

De inkomna primäruppgifterna synas ännu ganska brist
fälliga, hvarför de i ofvanstående tabell lämnade talen äro 
att anse såsom rena minimital. 

26 FOLKSKOLORNA 1910: UNDERVISNING AF ABNORMA BARN. 
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De i kol. 6 upptagna fallen innefatta följande förening 
af lyten: 

1) Döfstumhet och blindhet 9 
2) Döfstumhet och sinnesslöhet 4.0 
3) Blindhet och sinnesslöhet 28 
4) Döfstumhet, blindhet och sinnesslöhet 2 
5) Ej uppgifna fall 1 

Summa 80 
Bland de å rad 1 inräknade uppgifvas 2 vara blinda 

och döfva och en vara nästan döf och se dåligt; af de å 
rad 2 upptagna uppgifvas 8 vara stumma och idioter, 6 
döfstumma och idioter samt 4 sinnesslöa och stumma; af 
de å rad 3 upptagna 3 blinda och idioter och 1 idiot och 
hafva dålig syn; samt det ena af de å rad 4 upptagna bar
nen vara döfstumt, idiot och hafva dålig syn. 

Ekonomiska förhållanden. 
(Tab. 19—21.) 

Tab. 19—21. Tabellerna äro uppställda efter samma 
grunder, som de motsvarande i berättelserna för åren 
1893—1909, hvarför det med afseende härå är tillräckligt 
hänvisa till berättelsen för år 1893 (sid. 13 och 14). 

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 litt. 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 undervisningsmateriell, äro däremot ej inräknade. Be
loppet af donationer för folkskoleväsendet är här inräk-
nadt, äfven om särskilda räkenskaper föras öfver desamma 
eller de stå under särskild förvaltning. 

Kol. 4 och 5. Bidrag af skoldistrikten: Här äro inräknade 
icke blott värdet af de naturaprestationer, som jämte bidragen 
till den egentliga lönen utgått till lärare och lärarinnor, utan 
äfven af öfriga sådana bidrag, vare sig att de utgått af distrik
tet i dess helhet eller af de särskilda rotarna. Äfven kontanta 
bidrag af de särskilda rotarna inräknas här. 

Kol. 6. Bidrag af staten: Distriktets afgifter till folkskol-
lärarnes pensionsinrättning äfvensom afgifternatillderas änke-
och pupillkassa äro här ej frånräknade. Detsamma gäller om 
distriktets afgifter till ålderdomsunderstödsanstalten. 

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-
skollärarnes 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 folkskollärar-
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 1906—1910 återfinnes i tabellbilagorna under tab. 19. 
Skoldistriktens räntebärande tillgångar utgjorde vid 1910 
års början 11,869,768 kronor, och hade vid dess slut ökats 
till 12,666,440 kronor, eller med 796,672 kronor. En 
betydande del af dessa tillgångar utgöres af donationer 
till folkskoleväsendet, hvilka under året ökats från 7,164,668 
till 7,330,169 eller med 165,501 kronor. Bland till
gångarna vid årets slut inräknas äfven de resterande 
beloppen af under samma eller föregående år upptagna 
lån, hvilka ännu ej blifvit för sitt ändamål använda. Gifvet 
är, att härigenom dessa tillgångar vissa år komma att förete 
betydande förändringar. — Skoldistriktens skulder uppgingo 
vid 1910 års början till 45,776,192 kronor och vid dess slut 
till 47,934,463 kronor och visa således en ökning af 2,157,971 
kronor. Till allra största delen hafva dessa skulder upp
kommit genom lån, upptagna för skolhusbyggnader. 

Skoldistriktens inkomster hafva under året ökats från 
38,120,389 kronor till 40,144,861 eller med 2,024,472 kronor. 
Utaf denna betydande ökning komma de väsentligaste pos
terna på skoldistriktens kontanta bidrag, hvilka ökats från 
23,258,793 till 25,003,550 kronor samt på statens bidrag, som 
ökats från 11,893,304 till 12,129,119 kronor. Af dessa 
40,144,861 kronor utgöra 576,106 (1-4 %) räntor, arrenden 
och afkomst af donationer, 26,356,359 kronor (65'7 %) 
bidrag af skoldistrikten (däraf 1,352,809 kronor det beräk-



28 FOLKSKOLORNA 1910: EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN. 

nade värdet af de från skoldistrikten utgående naturapresta
tionerna), 12,129,119 kronor (30.i> %") bidrag af statsmedel, 
175,102 kronor (0i %) bidrag af landsting och hushållnings
sällskap m. fl. samt 908,115 kronor (2.3 %) öfriga inkomster. 

Skoldistriktens utgifter hafva däremot under året mins
kats med 714,471 kronor eller från 42,220,031 till 41,500,100 
kronor. Minskningen faller hufvudsakligen på utgifter för 
de till skolorna hörande byggnader, för skolplatserna och 
för inventarier, hvilka utgifter i förhållande till föregående 
redogörelseår sjunkit med 1,093,320 kronor eller från 
9,330,437 till 7,037,111 kronor. Minskning visa äfven ut
gifterna för undervisningsmateriel!, som sjunkit från 749,110 
till 085,844 kronor, livad skoldistriktens utgifter i öfrigt 
angår, hafva utgifterna för lärares och lärarinnors kon
tanta afiöning ökats från 22,341,894 till 22,930,740 kronor 
eller med 594,852 kronor (2.7 %), utgifterna för lärares 
och lärarinnors ailöning, värdet af naturaprestationer, ökats 
från 1,934,349 till 1,988,778 kronor eller med 54,429 kro
nor (2-8 %) samt »öfriga utgifter» (å tillsammans 8,257,081 
kronor) ökats med 392,846 kronor (5-o %). 

Vid jämförelse af »Värdet af naturaprestationer» i 
kol. 5 och 15 finner man beloppet vara väsentligt 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. 

De i efterföljande tabell upptagna statsbidragen inne
fatta för år 1910 sju sjuida hufvudposter, nämligen det 
allmänna lönetillskottet åt lärare och lärarinnor, lönetill
skott för den fortsatta undervisningen, bidrag för under
visning i slöjd för gossar, bidrag för undervisning i slöjd 
för flickor, bidrag till undervisning i huslig ekonomi, bidrag 
till aflönande i vissa fall af vikarier för lärare och lära
rinnor vid folk- och småskolor och bidrag till uppfostran 
åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn. 

I tabell 19 äro dessa sju 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 sex senare posterna specificerats, 
deras summa dragits från hela summan af statsbidraget i 
kol. 0 af tab. 19, och såsom det allmänna lönetillskottet 
uppförts den sålunda uppkomna resten. 

Det allmänna lönetillsJcottet för år 1910 skulle således 
efter det här ofvan omnämnda förfarandet uppgå till 
10,958,499 kronor; enligt de nyssnämnda från statskontoret 
och Kungl. Maj:ts befallningshafvande inkomna uppgifterna 
uppgick det dock till endast 10,891,375 kronor, således till 
07,124 kronor mindre. I anledning af denna skiljaktighet må 
erinras om åtskilliga förhållanden, som vålla, att full öfver-
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 två anslag, nämligen anslagen »Till befrämjande 
af folkundervisningen bland de i rikets nordligare trakter 
bosatta finnar» samt till »Lappmarks ecklesiastikverk». 

Om VönetUlslcottet för den jortsatta undervisningen år 
1910, 139,500 kronor, tankes lika fördeladt på de 2,003 
»fortsättningsskolor», som däraf kommit i åtnjutande (se 
tab. 2, kol. 27), så får man 07 kronor 05 öre på hvarje. 
Sammanhålles detta resultat med bestämmelserna (se be
rättelsen 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 mer än 4 af samtliga de 
0 undervisningsveckorna varit sålunda förlagda. Om man 
åter skiljer på landsbygd och städer, så får man följande 
resultat. Till livar och en af de 136 fortsättningsskolorna 
i städerna, hvarest för öfrigt den fortsatta undervisningen 
ofta meddelas i aftonskola, hade lönetillskottet utgått med 
75 kr. med undantag endast för 4, som fått efter 50 kr., 
hvadan dit utgått tillsammans 10,100 kronor eller i medel
tal 74 kronor 26 öre för hvarje fortsättningsskola. — På 
landsbygdens 1,927 fortsättningsskolor, bland hvilka 1,403 
fått lönetillskott med 75 kr., 1 med 00 kr., 444 med 50 
kr. och 79 med 25 kr., komina således 129,400 kr., eller i 
medeltal 07 kr. 18 öre på hvarje sådan skola. Det må 
tilläggas, att äfven på landsbygden den fortsatta undervis
ningen stundom meddelas i aftonskola. 

För undervisning i slöjd för gossar utdelades år 1910 
statsbidrag med 402,459 kronor till 5,257 slöjdskolor eller 
slöjdafdelningar, hvaraf 3,839 å landsbygden och 1,418 i 
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städerna. — För undervisning i slöjd för flickor utdelades 
år 1910 statsbidrag med 279,181 kronor till 7,274 slöjdskolor 
eller slöjdafdelningar, hvaraf 5,592 å landsbygden och 1,682 
i städerna. — Från och med år 1895 har utgått stats
bidrag till aflönande af vikarie för sådan lärare eller 
lärarinna vid folkskola, som af sjukdom urståndsättes 
att fullgöra sin tjänst. Från och med år 1901 utgick 
statsbidrag till dylik vikarie äfven vid småskola. För år 
1910 uppgingo statens bidrag till 190,119 kronor och an
talet lärare, för hvilka de vikarierande tjänstgjort, till 1,048-
För år 1909 uppgingo statens bidrag till 179,565 kronor 
och antalet vikarier, för hvilka de utbetalats, till 970. — 
Från och med år 1903 har statsbidrag utgått till uppfost
ran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn. 
För år 1910 utgjorde statsbidraget 70,118 kronor. — 
Slutligen må nämnas, att bland de statsbidrag för slöjd
undervisningen, som i föregående tabell intagits, icke äro 
inräknade de smärre belopp, som för samma ändamål ut
gått af anslagen »Till befrämjande af folkundervisningen 
bland de i rikets nordligare trakter bosatta finnar» och till 
»Lappmarks ecklesiastikverk». 

De medel, hvilka utgått af landsting och hushållnings
sällskap, hafva till största delen afsett 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-
skollärarnes 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 1910 till 860,671 kr. 81 öre enligt den 
till Kungl. Maj:t af direktionen för pensionsinrättningen för 
samma år afgifna berättelsen. — Enligt den till Kungl. 
Maj:t af samma direktion för år 1910 afgifna berättelsen 
rörande ålderdomsunderstödsanstalten uppgingo de under 
nämnda år från skoldistrikten influtna afgifterna till 203,632 
kronor. Af detta belopp skulle enligt å sid. 28 i 1909 års be
rättelse angifna grunderna 124,442 kr. (0.6) falla på skoldi
strikten och 79,190 kronor (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 ut
taga den andel, som ålegat lärarepersonalen. 

En öfversikt i vissa hänseenden för de särskilda länen 
år 1910 lämnas af nedanstående tabell: 

Förhållandet mellan landsbygd och städer med afse
ende på skoldistriktens ekonomiska förhållanden utvisas af 
följande tabell: 

Anm. Med afseende på uppgifterna om Stockholms stad i kol. 4 och 
5 må erinras därom, att Stockholm utgör ett enda skoldistrikt. 
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Anslag t i l l folkundervisningen. Såsom tillägg till före
gående framställning af de ekonomiska förhållandena läm
nas här en förteckning öfver hithörande anslag enligt riks-
staten för år 1910. 

Under åttonde lmfvudtiteln och »Folkundervisningen» 
upptagas å ordinarie stat för år 1910: 

Kronor. 

1) Seminarier för folkskollärares bildande 547,770 
2) Stipendier för seminarieelever 87,500 
3) Arfvoden å t folkskoleinspektörer 45,000 
4) Undervisningsmateriel! in. m. för folkskolor... 30,000 

eller ett gemensamt reservationsanslag 710,270 
5) Till resekostnadscrsättning åt folkskoleinspek

törer, förslagsanslag 93,000 
(i) Understöd åt högre folkskolor, förslagsanslag 58,000 
7) Bidrag till aflönande af vikarie under öfnings-

lärares vid folkskollärarseminarium sjuk
dom, förslagsanslag 4,000 

S) Bid rag till aflönande af lärare och lärarinnor 
vid seminarier för småskollärares och små
skollärarinnors bildande, förslagsanslag 26,000 

9) Till befrämjande af folkundervisningen bland 
de i rikets nordligare trakter bosatta finnar, 
förslagsanslag 90,000 

10) Lönetillskott åt lärare vid folkskolor och små
skolor, förslagsanslag 9,456,000 

11) Understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag ... 140,000 
12) Stipendier åt elever vid folkhögskolor 35,000 

Transport 10,612,270 

Transport 10,612,270 
13) Understöd för aflönande af lärare vid fort

sättningsskolan, förslagsanslag 110,000 
14) För anordnande af manlig slöjd i folkskola, 

mindre folkskola eller särskild slöjdskola, 
förslagsanslag 345,000 

15) För anordnande af kvinnlig slöjd i folkskola, 
mindre folkskola eller särskild slöjdskola, 
förslagsanslag 205,000 

16) För anordnande af undervisning i huslig 
ekonomi i folkskola, högre folkskola och 
folkhögskola, förslagsanslag 60,000 

17) Bidrag till aflönande i vissa fall af vikarie 
för lärare eller lärarinna vid folkskola eller 
småskola, förslagsanslag 146,000 

18) Bidrag till aflönande af vikarie för lärare vid 
småskollärareseminarium, förslagsanslag 2,000 

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

20) Sällskapet för folkundervisningens befräm
jande 4,500 

21) Folkskolan i Västerlösa, ersättning att utgå 
enligt hittills gällande grunder, förslagsvis 83 

Summa 11,486,853 
Samtliga dessa anslag återfinnas å ordinarie stat jäm

väl i riksstaten för år 1909. Följande anslag hafva blifvit 
förhöjda: Det första anslaget har ökats från 540,485 kronor 
till 547,770 kronor, hvilken ökning tillkommit på grund af 
riksdagens i hufvudsak lämnade bifall till Kungl. Maj:ts för
slag om ökade anslag till materiell, ved och ljus m. m. vid 
vissa folkskoleseminarier, samt för anordnande af undervis
ning i huslig ekonomi för en klass af folkskoleseminariets 
i Kalmar elever. 

Det sjätte anslaget har höjts från 32,000 till 58,000 
kronor. Ökningen skedde på grund af enskilda motioner 
i samband med riksdagens beslut om inrättandet af kom
munala mellanskolor, för att ej de högre folkskolorna skulle 
komma i ogynnsammare ställning än de kommunala mel-
lanskolorna och för att möjliggöra öfvergång från högre 
folkskola till kommunal mellanskola, utan att under öfver-
gången statsunderstödet förlorades. 

Ökning i anslag påkallades däremot icke af riksdagens 
beslut på grund af enskild motion, att för åtnjutande 
af statsbidrag för af skoldistrikt ordnad undervisning i 
huslig ekonomi i särskild anstalt gällande villkor, att un
dervisning ej finge meddelas till elever, som vore öfver 
aderton år gamla, skulle utgå, så att dessa anstalter i 
förevarande afseende blefve likställda med högre folk
skolor och folkhögskolor, ej heller på grund af riks
dagens medgifvande likaledes på grund af enskild motion, 
att läraren vid Jämshögs högre folkskola i Blekinge, fil. 
kand. Nils Bengtsson, skulle för erhållande af ålderstillägg 
i nuvarande anställning få räkna sig till godo tjänstgöring 
vid Palmgrenska samskolan i Stockholm. 

Under åttonde lmfvudtiteln och folkundervisningen» 
upptogs å ordinarie stat år 1909 ett belopp af 11,453,568, 
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livadan sålunda tillökningen å ordinarie stat år 1910 upp
går till 33,285 kronor. 

Enligt Statskontorets af trycket utgifna »Kapital-konto 
till rikshufvudboken för år 1910» utvisade de 4 första an
slagen eller det gemensamma reservationsanslaget från 
år 1909 ingen reservation; vid 1910 års slut fanns ej 
heller någon sådan. Det 5:e anslaget utvisade en besparing 
för året af 4,737 kronor 81 öre, det 7:e hela anslaget å 
4,000 kronor besparadt, det 18:e en besparing af 1,895 kro
nor 83 öre, det 19:e och 21 :a en besparing af hela anslaget 
2,000, resp. 83 kronor. 

Under åttonde hufvudtiteln finnes dessutom å ordinarie 
stat uppfördt ett anslag, som bör här omnämnas, nämligen 
förslagsanslaget till »Lappmarks ecklesiastikverk». Detta 
anslag, som i riksstaten för år 1910 — likasom i riksstaten 
för år 1909 — är uppfördt med 100,000 kronor, hvarå enligt 
nämnda kapitalkonto uppkommit en brist af 8,628 kronor 
47 öre, användes dels till aflöning af »skolmästare, skol
lärare och kateketer» samt till arfvode för undervisning 
i slöjd, dels till bestridande af kostnaderna för ett lapskt 
småskollärareseminarium, för stipendier åt seminarie-elever 
samt för underhåll och inackordering af lapska skolbarn. 

Riksstaten för 1910 upptager under åttonde hufvud
titeln såsom extra ordinarie anslag till »Folkundervisningen»: 

1) För tillfällig löneförbättring till lärare och lära- Kronor, 
rinnor vid folkskoleseminariernas öfningsskolor 7,G00 

2) Till uppförande af nya byggnader för folk
skoleseminariet i Växjö 116,000 

3) Till inredning och möblering af de nyuppförda 
byggnaderna vidfolkskoleseminariet iVäxjö m.m. 33,000 

4) Till uppförande af erforderliga byggnader för 
folkskoleseminariet i Göteborg m. m 150,000 

5) Till uppehållande af undervisningen vid folk
skoleseminariet i Göteborg under höstterminen 
1910 i förhyrda lokaler m. m 10,700 

6) Till uppehållande af undervisningen vid folk
skoleseminariet i Luleå under år 1910 36,717 

7) Till uppförande af nybyggnader för folkskol
lärareseminariet i Luleå m. m. 250,000 

8) Till uppehållande af undervisning uti folk
skolans högre afdelning vid de med folkskole
seminarierna i Kalmar, Landskrona, Strängnäs, 
Härnösand, Skara och Växjö förenade öfnings-
skolorna 13,091 

9) Till beredande af ökade anslag dels under år 
1909 till materiell, ved och ljus m. ni. åt folk
skoleseminarierna i Lund, Göteborg, Kalmar, 
Umeå, Strängnäs, Karlstad, Uppsala och Skara, 
dels ock under åren 1909 och 1910 till mate
riell, ved och ljus m. m. vid seminariet i Växjö 12,285 

10) Till anordnande af repetitionskurser i gymna
stik för folkskollärare och folkskollärnrinnor 12,000 

11) Till anordnande af kurser i trädgårdsskötsel 
för folkskollärare vid Adelsnäs trädgårdsskola 
under år 1910 1,300 

Transport 642,693 

Transport 642,693 
12) Till beredande af möjlighet till skolgång för 

fattiga, på längre afstånd från skolorna boende 
barn inom Vilhelmina, Risbäcks, Stensele, Sor-
sele, Tärna, Arjepluogs och Mala församlingar 15,000 

13) Till beredande af möjlighet till skolgång för 
fattiga, på längre afstånd från skolan boende 
barn inom Hotagens församling 1,000 

14) Till resestipendier åt rektorer samt öfriga lärare 
och lärarinnor vid folkskoleseminarierna 2,000 

15) Till resestipendier åt folkskollärare och folk
skollärarinnor 4,000 

Summa 664,693 

Beträffande det andra anslaget utgör detsamma åter
stoden af förut beviljade anslag. För år 1909 utgick det
samma med 25,000 kronor. Det tredje anslaget, som är 
nytt, är en konsekvens af det andra anslaget. Det bevilja
des med något lägre belopp än Kungl. Maj:t äskat. 

Det sjätte anslaget utgick år 1909 med 28,445 kronor. 
Ökningen beror på beviljandet af arfvoden till 4 extra or
dinarie adjunkter efter 2,600 kronor för läsår eller 600 
kronor högre än det till extra lärare i allmänhet utgående 
arfvodet, beroende på de höga lefnadsomkostnaderna i Luleå, 
anslag till stipendier åt seminariets elever m. m. Det sjunde 
anslaget, som år 1909 utgick med 100,000 kronor, är ett 
af riksdagen anvisadt belopp af ett anslag å 392,750 kronor, 
som för ändamålet beviljades af 1908 års riksdag. Det åt
tonde anslaget var å 1909 års stat uppfördt med 11,623 
kronor. Ökningen 1910 beror hufvudsakligen på anordnan
det af undervisning jämväl i folkskolans högre afdelning 
vid med folkskoleseminariet i Växjö förenade öfningsskolan. 

Utom det tredje äro af de ofvan uppräknade anslagen 
äfven det fjärde, femte, nionde, elfte och trettonde nya. 
Det trettonde anslaget tillkom på grund af enskild motion. 

Då den ordinarie staten för folkundervisningen, såsom 
ofvan är nämndt, ökades med 33,285 kronor, och den extra 
ordinarie staten med 394,946 kronor, förete således de för 
år 1910 på ordinarie och extra ordinarie stat uppförda an
slagen tillsammans en ökning af 428,231 kronor. 

Under riksstatens tionde hufvudtitel finnas för år 1910 
å ordinarie stat uppförda två anslag, hvilka i detta sam
manhang äfven böra omtalas, nämligen: 

Kronor. 
1) Bidrag till folkskollärares pensionering 681,092 
2) Bidrag till folkskollärarnes änke-och pupillkassa 71,730 

Summa 752,822 

Båda dessa anslag funnos, ehuru med något lägre belopp, 
uppförda i riksstaten för 1909 på ordinarie stat. Förhöj
ningarna bero på riksdagens bifall till Kungl. Maj:ts fram
ställningar dels angående rätt till delaktighet i folkskollä
rarnes pensionsinrättning för lärare och lärarinnor vid pri
vata småskoleseminarier dels angående rätt till delaktighet 
i folkskolärarnes änke- och pupillkassa för lärarne vid fri
stående statsunderstödda landtmannaskolor, häri dock ej 
inbegripna särskilda lärare i öfningsänmen eller slöjd. 
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Under riksstatens tionde hufvudtitel finnes dessutom 
på extra stat för år 1910 liksom föregående år uppfördt 
ett förslagsanslag å 20,000 kronor för extra pensionsafgif-
ter till folkskollärarnes pensionsinrättning. Detta anslag 
har tillkommit genom riksdagens bifall till Kungl. Maj:ts 
vid 190G års riksdag framställda förslag, att staten skulle 
öfvertaga utgifterna för de extra pensionsafgifter, som utgå 
på grund af stadgandena i § 8 i reglementet för folkskol
lärarnes pensionsinrättning eller komma att utgå till följd 
af de af 1906 och 1907 års riksdagar beslutade ändrade 
bestämmelser om delaktighetsbeloppen i nämnda inrättning. 

Slutligen må äfven erinras därom, att i det å riks
staten för år 1910 under tionde hufvudtiteln uppförda an
slaget till »Allmänna indragningsstaten» äro inräknade föl
jande tre poster: 

Kronor. 

1) Understöd af högst 400 kronor åt behöfvande 
folkskollärare, som tagit afsked före år 1867... 4,400 

2) Ålderdomsunderstöd af högst 150 kronor år
ligen åt behöfvande lärare och lärarinnor vid små
skola eller mindre folkskola samt biträdande 
och e. o. lärare och lärarinnor vid folkskola, 
hvilka efter minst 15 års oförvitlig tjänstgöring 
afgått från tjänsten utan att erhålla understöd 
enligt Kungl. reglementet den 22 Juni 1892 ... 24,000 

3) Understöd af högst 50, kronor åt behöfvande 
lärare och lärarinnor vid småskola eller min
dre folkskola samt biträdande och e. o. lärare 
och lärarinnor vid folkskola, hvilka erhållit 
understöd från småskollärares m. fl:s ålderdoms-
understödsanstalt enligt Kungl. reglementet 
den 22 Juni 1892, men erhållit afsked före ut
gången af år 1900, dock att understödet till
sammans med det från nämnda anstalt utgå
ende må komma att utgöras af högst 150 kronor 8,000 

Summa 36,400 

För att bereda understöd åt äldre behöfvande folk
skollärare, hvilka oförvitligt skött sin tjänst, men därifrån 
erhållit afsked före år 1867, har det första af dessa anslag 
beviljats för hvart och ett af åren 1885—1904 med 10,000 
kronor. För åren 1905—1909 bestämde riksdagen anslagets 
storlek till resp. 7,000, 6,650, 4,900, 4,900 och 5,600 kronor. 
P å Kungl. Maj:ts framställning nedsattes anslaget för år 
1910 till 4,400 kronor, under hvilket år understöd däraf 
beviljats åt 9 f. d. folkskollärare med 400 kronor åt livar 
och en. 

Hvad beträffar de öfriga två anslagen, så har för åren 

1902—1905 å allmänna indragningsstaten anvisats ett an-

Stockholm den 4 juli 1912. 

slag af 19,400 kronor för att, under vissa angifna villkor 
och bestämmelser i öfrigt, bereda ålderdomsunderstöd åt 
sådana lärare och lärarinnor vid småskola eller mindre 
folkskola samt biträdande och extra ordinarie lärare och 
lärarinnor vid folkskola, hvilka, efter att hafva i minst 15 
års tid oförvitligen tjänstgjort, afgått från tjänsten utan 
att erhålla understöd enligt nådiga reglementet den 22 Juni 
1892. För hvartdera af åren 1906—1908 anvisade riks
dagen för samma ändamål 18,000 kronor. 

I anledning af Kungl. Maj:ts framställning och inom riks
dagen väckta motioner beslöt 1908 års riksdag dels att för år 
1909 å allmänna indragningsstatcn anvisa ett belopp af 
24,000 kronor för beredande af ålderdomsunderstöd — å 
högst 150 kronor årligen och under vissa villkor och bestäm
melser i öfrigt — åt sådana småskollärare m. fl., hvilka, 
efter 15 års oförvitlig tjänstgöring, afgått från tjänsten utan 
att erhålla understöd enligt Kungl. reglementet den 22 Juni 
1892, dels ock för år 1909 å allmänna indragningsstaten anvisa 
ett anslag å 8,000 kronor att, enligt de grunder Kungl. Maj:t 
kunde finna lämpligt meddela, användas till understöd af högst 
50 kronor till sådana äldre småskollärare m. fl., som, efter 
oförvitlig tjänstgöring, erhållit understöd från småskollärares 
m. fl:s ålderdomsunderstödsanstalt enligt nådiga reglementet 
den 22 Juni 1892, men erhållit afsked före utgången af 
år 1900, dock att understödet tillsammans med det från 
nämnda anstalt utgående må komma att utgöra högst 150 
kronor. Enahanda belopp anvisades af 1909 års riksdag för 
år 1910. — Från det förra af dessa anslag anvisade Kungl. 
Maj:t medel åt 137 understödstagare med 150 kronor åt 
livar och en eller tillsammans 20,550 kronor samt från det 
senare åt 82 understödstagare å tillsammans 3,340 kronor. 

Stadsfullmäktige och folkskoleväsendet i v issa stader. 
Enligt lag den 25 juni 1909 jämte Kungl. kungörelse den 
11 september s. å. kunna från och' med år 1910 i stad med 
stadsfullmäktige, och sedan Konungen på framställning af 
stadsfullmäktige eller kyrkostämma därom förordnat, folk
skoleväsendet samt frågor om uppfostran åt vanartiga och 
i sedligt afseende försummade barn öfverflyttas på den 
borgerliga kommunen. Hithörande ärenden skola då när
mast handhafvas af en folkskolestyrelse som verkställande 
och ekonomiskt förvaltande myndighet. Från och med år 
1910 har denna öfvernyttning ägt rum i Linköping och 
Västerås. Före år 1910 har skoldistriktets beslutanderätt 
utöfvats af stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg, i 
förstnämnda stad sedan 1904 och i sistnämnda stad ända 
sedan 1S58. 

F.. f. 

J o h a n W a l l n e r . 
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') Skolans namn är Malmköpings högre folkskola; den tillhör köpingen, 
icke församlingen. — s) En vikarierande föreståndare nnder höstterminen (or
dinarie föreståndaren tjänstledig, tjänstgjort vid Marstrands högre folkskola noder 
samma termin), en ordinarie 2:e lärare och en e. o. lärare, de bida sistnämnda 
kvinnor. — 8) En i slöjd för gossar och en i slöjd för flickor (kvinna). — 
4) Skolan började sin verksamhet 'V« 1909, men erhöll först den u / 4 1910 »f 
K. M:t godkändt reglemente. Antalet lärjungar höstterminen 1909 utgjorde 8. 
— 6) En e. o. föreståndare, två biträd, lärare och lärarinnor. — 6) En i sång, 
en i teckning, en i gymnastik och en i slöjd för flickor (kvinna). — ') Skolans 
namn är Huskvarna högre folkskola, den tillhör Huskvarna köping. — 8) En 
ordinarie föreståndare (tjänstledig), en ordinarie 2:e lärare (kvinna), en e. o. 
lärare samt en biträd, lärare och lärarinna. Därjämte hafva 2:ne vikarier tjänst
gjort nnder föreståndarens tjänstledighet. — s ) En i metallslöjd, en i gymnastik, 
en i sång, en i handarbete och teckning samt en i hnslig ekonomi; de bida sist
nämnda kvinnor. — 10) En vikar, föreståndare, en ordinarie 2:e lärare och tre 
biträd, lärarinnor. — ") Lärarinna i välskrifning. — , s ) Skolans namn är Tranås 
högre folkskola; den tillhör Tranås köping. — ") En e. o. föreståndare, en e. o. 2:e 
lärare (kvinna), tre biträd, lärare och en biträd, lärarinna. — ") En i gymnastik och 
en i slöjd för gossar.— 15) En ordinarie föreståndare och en e. o. lärare och lärarinna. 
— 1G)lsång; har ej åtnjutit särskildt arfvode. — ") E. o. föreståndare. — , 9 )Eni 
sång och en i slöjd för gossar. — 19) En ordinarie föreståndare och en ordinarie 2:e 

lärare. — so) En ordinarie föreståndare (tjänstlediga, en ordinarie 2:e lärare (t. t. före
ståndare) och en e. o- lärarinna. — ") En i teckning och trädgårdsskötsel, en i gym
nastik, en i sång, två i slöjd för gossar, två i slöjd för flickor och en i hnslig 
ekonomi, de tre sistnämnda kvinnor. — sä) En ordinarie föreståndare, en ordinarie 
2:e lärare och en e. o. lärarinna. — ") En ordinarie föreståndare och en biträd, 
lärarinna. — S1) Skolan, som är nyinrättad, började sin verksamhet "j, 1910. 
Den är en högre folkskola vid Malmö Borgarskola. — ") Tre ordinarie lärare, 
däraf en föreståndare och två biträd, lärare. — !6) En i teckning och en i gym
nastik. — S7) Skolans namn är Götiska förbundets högre folkskola. — 2S) En 
ordinarie föreståndare och en biträd, lärarinna. — 9) En i teckning, en i »ånz, 
en i slöjd för gossar och en i slöjd för flickor (kvinna). — s0) I slöjd för flickor 
(kvinna) — 31) En t. f. föreståndare nnder höstterminen (föreståndare vid Lilla 
Mal ma h. folkskola) och en ordinarie 2:e lärare (kvinna). — ") En ordinarie 
föreståndare, en ordinarie 2:e lärare (kvinna) och en e. o. lärarinna. — ") Skolan, 
som är nyinrättad, började sin verksamhet '/a 1910. — 3I) En e. o. föreståndare 
och en biträd, lärare. — , s ) En i sång och en i sång och gymnastik. — ,e) 
Skolans namn är Sandvikens högre folkskola. — a7) En vikarierande förestån
dare och en e. o. lärarinna. — 19) En i teckning, en i sang och en i slöjd. — 
') En e. o. föreståndare och två e. o. lärarinnor. — 40) I sång. Dessntora under 

vårterminen 1911 en lärare i teckning. — 41) En ordinarie föreståndare, en 
ordinarie 2:e lärare och en biträd, lärarinna. — ") I teckning. 

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 1910—11. 

Anm. Vid Ytterlännäs högre folkskola sammanfaller kalenderåret med läsåret, hvaremot vid de öfriga kalenderåret skär läsåret. 



Tab. 1 (forts.). H ö g r e f o l k s k o l o r . 
2:o. Omkostnader under kalenderåret 1910. 
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Lilla Malma. Till hnfvndläraren 2,400 kr.; till 2:e läraren (kvinna) 1,550 
kr.; till e. o. lärarinnan 6l)0 kr.; till slöjdläraren 200 kr.; till »löjdlärarinnan 
90 kr. Kol. 24, 29—31: Dessa bidrag läranas af köpingen Malmköping. — 
Kol. 26: 600 kr. af landstinget, 80 kr. bidrag af 4 församlingar, 100 kr. från 
Devinska fonden orh 460 kr. i terminsafgifter. 

Åtvidaberg. Till hnfrndläraren 964 kr. i arfvode. Till 2:ne biträd, lärare 
resp. 178 kr. och 19 kr. 50 öre; till 2:ne biträd, lärarinnor resp. 590 och 166 
kr.; till sängläraren 72 kr.; till läraren i teckning 81 kr.; till slöjdlärarinnan 
20 kr.; till gymnastikläraren 16 kr. 50 öre. — Kol. 26: af frih. Th. Adelswärd 
600 kr., återstoden elevafgifter. Af i kol. 24—26 upptagna belopp har uppstått 
en behållning af 1,013 kr., beroende pä, att planerna att höstterminen 1910 
vid skolan inrätta en 2: a klass ej knnde realiseras. 

Haharp. Till hnfvudläraren (tjänstledig) 2,750 kr.; till 2:e läraren (kvinna) 
1,700 kr.; till en Tikarie 126 kr.; till en e. o. lärare 1,146 kr. 37 öre; till 
en biträd. lärare 180 kr. 25 öre; till en biträd, lärarinna 105 kr.; till gymna-
stikläraren 52 kr. 50 öre; till sängläraren 127 kr. 75 öre; till teckningslärarin
nan 150 kr.; för undervisningen i metallslöjd och handarbete ntgår aflöning nr 
folkskolans ilöjdanslag; undervisningen i hnslig ekonomi bekostas af Huskvarna 
aktiebolag med understöd af »tatsbidrag. 

Ihellanda. Kol. 24—26: Till hnfrndläraren 2,000 kr.; till 2:e läraren 
1,800 kr.; till tvenne biträd, lärarinnor 1,200 kr. hvardera; till en biträd, lära
rinna 500 kr.; öfningslärarinnan åtnjuter lön »om lärarinna i tamskola. — 
Kol. 26: Terminsafgifter. 

Säby. Till hnfrndläraren 3,055 kr. 54 öre; till 2:e läraren (kvinna) 1,650 
kr.; till tre biträd, lärare resp. 1,848 kr. 88 öre, 372 kr. och 453 kr. 66 öre; 
till tre biträd, lärarinnor (häraf 2 endast för vårterminen) resp, 162 kr. 50 öre, 
490 kr. och 711 kr. 11 öre; till gymnastikläraren 160 kr.; arfrodet till slöjd
läraren bestrides nr folkskolekassan. 

Fltnninge. Kol. 24—28: Till hnfvndläraren 1,974 kr. 94 öre; till en 
vikar, lärare 500 kr. 25 öre; till sångläraren 100 kr.; till slöjdläraren 100 kr. 

Raus. Kol. 24—25: Till hnfvndläraren 2,250 kr.; till 2:e läraren 1,950 kr. 
BurlSf. Kol. 24—28: Till hnfvndläraren 3,200 kr. kontant och 600 kr. in 

natara; till 2:e läraren 2,200 kr.; till e. o. lärarinnan 850 kr.; till sånglärarcn 
45 kr.; arfvode till öfriga öfningslärare ntgår nr folkskolekassan. Skolan be

gagnar kostnadsfritt folkskolans lokaler och inventarier samt delvis dess under
visningsmateriel. 

Svedala. Kol. 24—25: Till hnfvndläraren 2,398 kr. 80 öre, däraf 300 kr. 
ersättning för bostad och bränsle; till 2:e läraren 1,815 kr.; till e. o. lärarin
nan 802 kr. 50 öre; till'sångläraren 66 kr. 

Andertlåf. Kol. 24—28: Till hnfvndläraren 2,300 kr. kontant och 350 
kr. in natnra; till biträd, lärarinnan 525 kr. kontant och 75 kr. iu natnra. 

MalmS. Kol. 24—28: Till hnfrndläraren 1,750 kr. kontant och 400 kr. 
in natara; till 2:ne ordinarie lärare resp. 1,750 kr. och 1,500 kr.; till 2;ne 
biträd. lärare resp. 57 kr. 75 öre och 55 kr. 52 öre; till teckningsläraren 198 
kr.; till gymnastikläraren 162 kr. 83 öre. 

Fäuberg. Kol. 24—28: Till föreståndaren 2,500 kr. kontant o. 400 kr. 
in natura; till biträd, läraren 1,250 kr.; till slöjdläraren 600 kr.; till slöjd
lärarinnan 350 kr.; till teckningsläraren 250 kr.; till sångläraren 125 kr. 

Lyseiil. Kol. 24: Till slöjdlärarinnan 65 kr. 
Marttrand. Kol. 24—27: Till hnfvudläraren 2,000 kr. kontant och 300 

kr. in natara; till 2:e läraren (kvinna) 1,246 kr. 64 öre; till slöjdlärarinnan 60 
kr. Slöjdlärarens arfvode ntgår nr folkskolekassan. 

Ludvika. Kol. 24—2C: Till hnfvudläraren 1,263 kr. 15 öre; till biträd, 
läraren 48 kr.; till sångläraren 24 kr.; till läraren i sång oeh gymnastik 10 kr. 

Högbo. Kol. 24—27: Till föreståndaren 2,750 kr. kontant, däraf 150 kr. 
ersättning för bränsle samt 300 kr. in natnra; till 2:e läraren 1,800 kr., däraf 
300 kr. i ersättning för bostad och bränsle; till slöjdläraren 108 kr.; sångläraren 
har atlönats af föreståndaren, hvaremot teckningsläraren ej åtnjntit särskildt 
arfvode. 

Ljusdal. Kol. 24: Till hnfvndläraren 1,950 kr. kontant och 150 kr. in 
natnra; till 2:ne lärarinnor resp. 1,275 och 450 kr.; till sångläraren 43 kr. 50 öre. 

Gudmundrå. Kol. 24—28: Till hnfvndläraren 1,835 kr. kontant o. 400 kr. 
in natnra; till 2:e läraren 2,435 kr.; till biträd, lärarinnan 750 kr. kontant (jämte 
fria middagar i skolköket). — Kol. 26: 1,000 kr. af landstinget och 300 kr. 
af hushållningssällskapet. 

Vtterlännät. Kol. 24—25: Till hnfvndläraren 2,000 kr. i lön, däraf 200 
kr. i ersättning för bostad och bränsle; till 2:e läraren 1,500 kr. och till öf-
ningsläraren 140 kr. 
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Tab. 2. Antal skoldistrikt och 

Anm 1. Fast folkskola med både folk- och småskoleafdelning samt med två 
eller 11 ert lärare räknas såsom två skolor, en folkskola (eller mindre folkskola) och en 
småskola. — Anm. 2. Littera G-skola (se tab. 3) räknas, äfren om af tillfällig anledning 
nnder ett Sr undervisning meddelats endast på en statioD, likväl som flyttande skola. — 

Anm. 3. Flvttande skola, som på en eller två stationer är mindre folkskola, på den 
återstående stationen småskola, räknas såsom mindre folkskola. — 1) Hela antalet 
slöjdafdelningar uppgick till 275 (jfr 1907 års berättelse). — 2) Hela antalet slöjd-
afdelnbgar nppgick till 690 (jfr 190T års berättelse). — 3) Af dessa skolträdgårdar 



skolor m. m. länsvis år 1910. 
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hafva under året endast 1,996 Tarit för sitt ändamål använda. — ') Dessa trädgårdar 
äro ej afsedda för barnens undervisning, utan hafva endast tillfälligt varit för detta 
ändamål använda. Sålnnda utgjordes 3S0 af lärarens jordland, 20 roro gemen

samma för skola och lärare, 6 utgjordes af lärarens privata trädgård, 8 af jord
område, upplåtet af enskild person, o. s. v. 
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Tab. 3. Antal och fördelning enligt normal-

Anm. *) Här äro inräknade några få folkskolor med ett mindre antal klasser 
än fyra; dess» skolor äro i noterna särskildt angifna. — **) Största delen a{ dessa 
skolor äro så organiserade, att kl. 1 och 2 undervisa» af nvar sin lärare, hvaremot 
kl. 3 och 4 undervisas af samma lärare antingen samtidigt eller på skilda tider. — 
') Däraf 1 skola med endast kl. 1—2. — 3) Däraf 3 skolor (egentligen 1 skola med 

parallellafdelningar) med endast kl. 1—3. — ') Däraf 1 skola med 5 årsklasser. — 
4) Däraf 1 skola med I:a klassen delad i parallellafdelningar, som undervisas hvar-
annan dag. — 5) Däraf 1 skola med endast kl. 2—4. — 6) Däraf 4 skolor med en
dast kl. 2—4. — 7) Däraf 1 skola med endast kl. 2—4. — ") Däraf 3 skolor 
med 5 årsklasser. — ") Däraf 1 skola med kl. 1—3. 10) Denna skola omfattar 
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planens littera af folkskolorna länsvis år 1910. 

kl. 1—3. — ") Denna »kol» omfattar kl. 1—2. — ") Däraf 1 »kol» med kl. 1 — 2. 
— ") Däraf 2 akolor med 5 irakla»»er. — 14) Däraf 1 »kola med end».t kl. 2—3. 
— ") Däraf 1 miaaionsikola. — ") Denn» »kola omfattar en ö:te ir»klai». — ") 
Däraf 1 »kola med 2 lärare. — ") Däraf 2 mlaaiomakolor, den ena med endut 

kl. 1—2. — ") Mi.aions.kola. — ") Denna »kola omfattar kl. 2—4. — "; Vid 
denna »kola »akna» »maikoleafdelningen» kl. 1. — ") Vid en af dessa akolor om
fattar folkikoleafdelningeo endaat kl. 1—3. 
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Tab. 4. Folkskolornas fördelning efter 

Anm. *) En af de här nedan npptagna skolorna är flyttande och återfinnes i kol. 
19 (anm. 22). — ') Däraf 1 skola upptagen i kol. 4 af tab. 3. — 2) Dessa skolor 
äro upptagna ! kol. 4 af tab. 3. — ') Denna skola är ! tab. 3 upptagen i kol. 4. 
— 4) Däraf 2 skolor npptagna i kol. 4 af tab. 3. — 5) Däraf 1 skola upptagen 
i kol. 10 af tab. f. — •) Däraf 2 ikolor upptagna i kol. 8 af tab. 3. — 7) Däraf 1 

skola upptagen i kol. 8 af tab. 3. — 8) Däraf 2 skolor npptagna i kol. 10 af 
tab. 3. — °) Däraf 5 skolor upptagna i kol. 10 af tab. 3. — l0)~Däraf 13 skolor 
upptagna i kol. 8 och 2 skolor i kol. 10 af tab. 3. — ") Däraf 1 ikola npplagen 
kol. 8 och 1 i kol. 10 af tab. 3. — ") Däraf 2 skolor npptaena i kol. 8 och 4 i 
kol. 10 af tab. 3. — ") Däiaf 1 »kola upptagen i kol. 11 af Ub. 3. — ") Diraf 



landsbygd och städer år 1910. 
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2 skolor npptagna i kol. 11 if Ub. 3 . — ") Däraf 3 skolor npptagna i kol. 11 »f 
tab. 3. — 16) Dår»f 1 akola nppta?en i kol. 9 mf Ub. 3. — ") Denna ikol» är i 
tab. 3 upptajteo ' kol. 10. — ") Denna skola tillhör litt. F (t»b. 3, kol. 22) i 
normalplanen. — ") Dessa skolor tillhöra litt. Y (tab. 3, kol. 22) i normalplanen. — 
— 70) Senna skola tillhör litt. D (tab. 3. kol. 16) i normalplanen. — ") Af dessa 

Folktlolorna 1910. 

skolor tillhör 1 litt. D (tab. 3, kol. 14), och 1 litt. F (tab. 3, kol. 23) i normal
planen. — ") Denna skola, som tillhör litt. G (tab. 3, kol. 32) i normalplanen, nr 
beläeen inom Filipstads skoldistrikt. — ") Denna skola tillhör lilt. C (tab. 3, kol. 13) 
i normalplanen. 

2* 
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Tab. 5. Antal och fördelning efter normalplanens 
Alla dessa skolor äro, med undantag af de här 

Anm. Skolor, där smäskolekursen krafter tre är, angifras antingen i sär
skilj kolumn eller i noterna. — *) Häri äro inräknade ett antal, i noterna särskildt 
angifna skolor med endast folkskoleafdelningens l-.a klass. — T) Skolor, där smäskoie-
nfdelningen saknas, äro särskildt angifna i noterna.— ') Af dessa skolor är 1 belägen 
inom Sigtuna stads skoldistrikt. — 7) Denna skola har 3-5rig småskoleknrs.— 3) Af 
dessa skolor är 1 belägen inom Karlskrona stads skoldistrikt. — 4) Däraf -i skolor med 

3-ärig smäskoleknrs. — ') Däraf 5 skolor med 3-årig smäskoleknrs samt 3 andra 
med 2 lärare. — 6) Däraf 1 skola med 3-ärig smäskoleknrs. — ') Af dessa skolor 
är 1 belägen inom Vimmerby stads »koldistrikt. — 8> Af dessa skolor är 1 belägen inom 
Araäls stads skoldistrikt. — ') Vid denna skola har folkskoleafdelningen endast kl. 1. 
— 10) Däraf 1 missionsskola med 2 lärare; rid 8 andra skolor omfattar folkskole
afdelningen endast kl. 1. — ") Däraf 1 skola med 2 lärare. — lä) Däraf 3 skolor 



littera af de mindre folkskolorna länsvis år 1910. 
nedan särskildt angifna, belägna på landsbygden. 

med 3-årig sniåskoleknrs. — ") Däraf 2 skolor med 2 lärare. — ") Vid alla dessa 
skolor omfattar folkskoleafdelningen kl. 2—4. — '"} Denna »kola saknar småskole-
afdelning. — 16) Däraf 2 skolor med 3-årig småskolekurs. — '') Däraf 8 skolor 
med 3-åriz småskolekars. — ") Vid 3 af dessa skolor saknas småskolenfdelningen; 
T!<1 1 af dem har folkskoleafdelningen endast kl. 1—3. — ") Vid 1 af dessa 
skolor har folkskoleafdelningen endast kl. 1. —: ,0) Vid 13 af dessa skolor är 

småskoleknrsen 3-årig; rid 14 andra skolor har folkskoleafdelningen endast kl. 1. 
— ") Vid 12 af dessa skolor har folkskoleafdelningen endast kl. 1. — 22) Vid 
denna skola har folkskoleafdelningen endast kl. 1. — ") Vid 1 af dessa skolor äger 
undemsningen rum på skilda tider å en station. — ",) Vid 10 af dessa skolor är 
småskoleknrsen 3-årig; tid 7 andra skolor har folkskoleafdelningen endast kl. 1. — 
"; Vid 2 af dessa skolor har folkskoleafdelningen endast kl. 1. 

11* 
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Tab. 6. Antal och fördelning enligt normalplanens 
Bland småskolorna äro äfven de s. k. lappkateketskolorna inräknade. — De fall, då småskolekursen kräfver 

Anm. Skolor med folkskoleafdelningens l:sla årsklass samt skolor, där små-
skoleknrsen kräfver 3 Sr, angifras antingen i särskild kolumn eller i noterna. — 
*) Skolor med folkskoleafdelningens ]:sta och 2:dra årsklass äro särskildt an&ifna. 
— **) Föraåiidt ej särskildt är anmärkt, nnderrisas alla klasserna samtidigt. — 
') Däraf 1 skola med 3-årig småskolekurs. — 2) Däraf 1 skola med folkskolans kl. 1 
samt 2 skolor med 3-årig smiskoleknrs. — 3) Däraf 1 skola med för- och e. in

läsning i l:sta klassen samt en skola med folkskolans kl. 1. — 4) Däraf 2 skolor 
med folkskolans kl. 1 samt i skolor, där l:sta kl. undervisas endast 3 timmar 
dagligen. — 3) Däraf 3 skolor med 3-årig småskoleknrs. — ') Däraf 4 skolor med 
folkskolans kl. 1. — ') Däraf 1 skola med hrarannandagsläsning i lrsta klassen. — 
8) Däraf 1 kateketskola. — 9) Däraf 2 skolor med folkskolans kl. 1 och 2. — 10) 
Denna skola har 3-årig smiskoleknrs. — ") Däraf 2 skolor med 4-årig amåskole-



littera af småskolorna länsvis år 1910. 
tre eller fyra år, men därom intet finnes angifvet i kolumnhufvudet, återfinnas i anmärkningarna. 
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kor». — ") Vid 1 af dessa »Volor undervisas l:a klassen hvarje dag. — ") Däraf 
2 skolor med 3-årig småskoleknrs. — ") Däraf 4 skolor med 4-årig småskolekurs. — 
") Däraf 1 skola med folkskolans kl. 1 och 2. — 18) Däraf 4 skolor med folkskolans 
kl. 1 och 2 samt 1 af dessa med 3-årig småtkolekurs. — 1:) Däraf 7 skolor med 
3-årig småskoleknrs samt 12 andra skolor med folkskolans kl. 1 och 2, hraraf 4 
med 3-årig imåskolekurs. — ") Däraf 3 kateketskolor, hraraf 1 med folkskolans 

kl. 1—3 samt 1 med folkskolans kl. 1 — 2. — ") Denna skola har hvarannandags-
läsning a en station. —20) Däraf 2 kateketskolor samt 7 skolor med folkskolans 
kl. 1 och 2. — ") Kaleketskola med folkskolans kl. 1 — 3. — ") Samtliga äro 
kateketskolor, 1 af dem flyttar på 6 och 1 på 7 stationer. — ") Samtliga äro kate
ketskolor och flytta på ett stort antal stationer; 4 af dessa hafva folkskolans kl. 1—3, 
de öfriga endast folkskolans l:a klass. 
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Tab. 7. Småskolornas fördelning efter landsbygd och städer år 1910. 

Ann. *) I kol. 11 (not. 3) har upptagits 1 inom stadsområde belägen 
flyttande skola. — **) Alla i denna kol. upptagna skolor Sterfinnas i kol. 3 
af tab. 0. — ') Denna skola tillhör litt. d (tab. 6, kol. 11) i normalplanen. — 

') Samtliga dessa skolor tillhöra litt. c. (tab. 6, kol. 8) i normalplanen och äro 
belägna inom Falköpings stads skoldistrikt. — ') Denna skola tillhör litt. g 
(tab. 6, kol. 19) i normalplanen och är belägen inom Filipstad skolområde. 
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Tab. 8. Fördelning länsvis år 1910 af sådana skolor, där olika afdelningar undervisas 
på skilda tider (s. k. halftidsläsande skolor). 

Anm. 1. Vid fördelning af skolorna i sädana, där läraren undervisar alla 
klasserna samtidigt, och sådana, där klasserna eller afdelningarna af läraren under
visas pi skilda lider (hel- och halftidsläsande skolor), har den principen tillämpats, 
att sådana skolor, där afdelningarna undervisats på skilda tider endast två månader 
af lästiden och därunder ansetts såsom heltidsläsande skolor, hvaremot skolor, där 
undervisning meddelats på skilda tider mer än två månader af lästiden, räknats till 
halftidsläsande. — Anm. 2. Skolor, där undervisningen varit så anordnad, att hvarje 
afdelning undervisats högst fyra dagar i veckan, hafva förts till halftidsläsande skolor; 
skolor, där en afdelning erhållit undervisning på f. m. och den andra afdelningen 
på e. m., men där hvardera afdelningen undervisats åtminstone fyra timmar om 
dagen, hafva förts (ill heltidsläsande »kolor. — Anm. 3. Med periodläsande skolor 
menas sådana, där hvar afdelning undervisas en längre tidrymd, vanligen fyra må
nader i följd; under rubriken »öfriga» skolor (i kol. i, 7, 12, 15 och 20) äro, för 
så vidt ej annorlunda finnes angifvet i särskilda anmärkningar, sådana skolor upp
tagna, där den ena afdelningen undervisas på f. m. och den andra på e. m. — 
f ) För så vidt ej annorlnnda är angifvet, undervisas på hvardera stationen de olika 
afdelningarna hvarannan dag. — 1) Vid 1 af dessa skolor undervisas de olika afdel
ningarna hvarannan vecka. — 2) Vid denna skola undervisas de olika afdelningarna 
hvarannan vecka. — 3) Vid dessa skolor undervisas de olika afdelningarna hvarannan 
vecka. — 4) Vid ö af dessa skolor undervisas de olika afdelningarna hvarannan 

vecka — ") Vid denna skola undervisas den ena afdelningen på f. m. och den andra 
på e. in. — 6) Vid denna skola undervisas på den ena stationen alla klasserna sam
tidigt. — ') Vid 4 af dessa skolor undervisas de olika afdelningarna hvarannan 
vecka. — 8) Dessa skolor äro periodläsande. — 9 ) Dessa skolor äro periodläsande 
med samtidig undervisning å ena stationen. — '") Vid 1 af dessa skolor undervisas 
den ena afdelningen på f. m. och den andra på e. m. och 1 skola är pcriodläsande; 
vid 3 skolor undervisas på den ena stationen alla klasserna samtidigt. — ") Däraf 
4 skolor med samtidig undervisning å ena stationen och 1 flyttande på 3 stationer 
med samtidig undervisning å 2 stationer. — " ) Däraf 2 periodläsande skolor och 
vid 1 skola undervisas de olika afdelningarna hvarannan vecka; vid 2 skolor under-
vijas på den ena stationen alla klasserna samtidigt. — ") 4 af dessa skolor äro period
läsande och vid 1 skola undervisas den ena afdelningen på f. m. och den andra på 
e. m.; vid samtliga skolor undervisas på den ena stationen alla klasserna sam
tidigt. — " ) Vid dessa skolor undervisas den ena afdelningen på f. m. och den andra 
på e. m. — 15) Vid 2 af dessa skolor undervisas de olika afdelningarna hvar
annan vecka. — " ) Denna skola är periodläsande med samtidig undervisning å ena 
stationen. — ' ' ) Vid 1 af dessa skolor undervisas på den ena stationen alla klas
serna samtidigt. — l s ) Denna skola Öyttar på 3 stationer med samtidig undervisning 
å 2 stationer. — '") Denna skola är periodläsande. 
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Tab. 9. Lärare och lärarinnor vid folk-

Anm. Några lärarinnor Tid mindre folkskolor eller småskolor, hrilka samtidigt tjänstgöra såsom biträdande lärarinnor rid folkskola, äro i tabellen Inräknade 
lärarinnor (jfr kol. 25), hvaremot ämneslärarinnor till ej nppgifret antal nnderriss i dylik slöjd i de lägre klasserna. 



och småskolor länsvis år 1910. 
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bland lärarinnorna rid mindre folkikolor och imaakolor. — ') Samtliga dem lärarinnor underriaa i pappilöjd; i flirkilöjd nndervitaa i de högre klanerna af särskilda 

Folkslolorna 1910. 3* 
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Tab. 10. Lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor 

Anm. Jfr t»b. 9. anm. 



19* 

år 1910 med fördelning efter landsbygd och städer. 
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Tab. 11. Antal skolpliktiga barn (i åldern 7—14 år) samt hela 

') Häri äro jämväl inräknade sidan» barn, som undervisats i littera 
F-skolornas sraåskoleafdelningar (jfr not 3). — ') Häri äro jämväl inräknade sidana 
barn, som undervisats i de mindre folkskolornas tm&skoleafdelningar (jfr not 3). — 

3) I hithörande kolumner äro inräknade endast sldana barn, som undervisats i de 
fristående småskolorna, men ej sådana, hrilka undervisats i littera Fskolornas och 
de mindre folkskolornas småskoleafdelningar. PS grund af primärnppgifternas be-
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antalet i folk- och småskolor undervisade barn länsvis år 1910. 

skaffenhet har det nämligen ej rarit möjligt att särskilja de i dessa smiskoleafdel-
ningar nnderriiade barnen och föra dem tillsammans med de i de fristående små
skolorna nnderrisade barnen, där de dock i själfca »erket böra redorisas. — 

4) Dåraf 23 i kommnnal mellantkola. — 5) Däraf 75 i högre folkskola och 93 i 
kommunal tnellanskola. 
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Tab. 12. Antal skolpliktiga barn m. m. år 1910 

') Däraf 23 i kommunal mellanskola. — ') Däraf 75 i högre folkskola och 93 i kommunal mellanakola. 



med fördelning efter landsbygd och städer. 

23* 



24* 

Tab. 13. Folk- och småskollärare samt lärarinnor jämte skolpliktiga 

Ann. *) Samtliga lärarinnor, utom 1 i Göteborgs stad och 2 i Karlstad 
anställda, hvilka äro lärare. — ') Här inga såväl Karlskrona stadsförsamlings som 

Karlskrona amiralitetsförsamlings skoldistrikt. — 2) Häraf 1 Tid miadre folkskola. — 
3> Angående dessa lärarinnor te not 1) i tab. 9. 



25* 

barn (i åldern 7 -14 år) i de större städerna år 1910. 

l) Diraf 2.1 T!1 mindre folkskola. — 5) Diraf 75 i högre folkskol» och 93 i kommunal mellanikola. 

Fotkslotorna 1910. 4* 



26* 

Tab. 14. Antal i rikets folkskolor år 1910 undervisade 

Anm. Alla i kol. 8 upptagna barn hafva nndervisats samtidigt med andantag i skilda tider. — 
af 81 barn i Skaraborgs och 119 barn i Kopparbergs län, hrilka undervisats på visats på skilda 

skilda tider. — ') Däraf 44 barn pä skilda tider. — ') Dessa barn hafva nnder-
visats på skilda tider. — 5) Däraf 119 barn undervisade pl skilda tider. 



27* 

barn, fördelade länsvis på de olika slagen af skolor. 



28* 

Tab. 15. Antal i olika slag af folkskolor år 1910 under-

') Däraf 44 barn nnderTi»ade på skilda tider. 



29* 

visade barn, fördelade länsvis efter landsbygd och städer. 

*) Såsom af anmärkningarne närmare framgår, hafra en de! af barnen i denna 
kolumn undervisats samtidigt, en del pä »kilda tider. — ') Dessa barn haffa under

visals samtidigt. — 8) Dessa barn hafra undervisats pä skilda tider. — 9) Dessa barn 
tillhöra Kilipstads skoldistrikt. 



30* 

Tab. 16. Antal i rikets mindre folkskolor år 1910 under-
Alla mindre folkskolorna, med undantag af de här 

') Af deasa bara hafra 27 undervisat! i en mindre folkskola, belägen Inom 
Sigtnna stad» skoldistrikt. — ') Af dosa barn häfta 32 nnderrisats i en mindre 
folkskola, belägen inom Karlskrona stads skoldistrikt. — 3) Af dessa barn hafra 21 

undervisats i en mindre folkskola, belägen inom Vimmerbr stads skoldistrikt. — 
') Af dessa barn hafra 21 undervisats i en mindre folkskola, belägen inom Åmåls 
stads skoldistrikt. — 5) En del af dessa barn hafra undervisats på skilda tider. 



visade barn, fördelade länsvis på de olika slagen af skolor. 
nedan särskildt angifna, äro belägna på landsbygden. 

31* 



32* 

Tab. 17. Antal i rikets småskolor år 1910 undervisade 

') Däraf 71 barn undervisade på aVilda tider. — 2) Däraf 127 barn undervisade på skilda tider. — ') Däraf 54 barn nndemaade på skilda tider. 



barn, fördelade länsvis på de olika slagen af skolor. 

33* 

') En del af deisa bara haffa snderriiaU pa ikilda tider. 

FoUakolorna 1910. 5* 



34* 

Tab. 18. Antal i olika slag af småskolor år 1910 under-



35* 

visade barn, fördelade länsvis efter landsbygd och städer. 

') En del »f desia barn hafVa undervitaU pa ikilda tider. 



36* 

Tab. 19. Skoldistriktens ekonomiska 

) Detta belopp utgöres af tillgångar, brilka först nu npplagits > Örebro skoldistrikts skolräkenskaper. 



förhållanden länsvis år 1910. 

37* 



38* 

Tab. 20. Skoldistriktens ekonomiska förhållanden 

') Skillnaden mellan denna samma och rooUvarande sniuma vid 1909 i n siat beror därpå, att Ljuogarums skoldistrikt fr. o. m. 1910 ars början blifiit införlifvadt 



år 1910 med fördelning efter landsbygd och städer. 

39* 

med Jöat6piigt itad. 



40* 

Tab. 21. Folkskoleväsendets ekonomiska 

') Detta belopp ntgöres »f tillgångar, hvilka först nn npptagits i Örebro (koldistrikts räkenskaper. 



41* 

förhållanden år 1910 i rikets större städer. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
BIBLIOTEKET 

STOCKHOLM, 27 
FoJiatcolorna 1910. 6* 
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