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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Sedan genom nådigt Cirkulärbref den 24 Februari 
1865 Eders Kongl. Maj:t täckts fastställa nya formalär 
för de berättelser skolråden, jemlikt 13 § 2 mom. 
af Stadgan angående folkundervisningen i riket den 
18 Juni 1842, böra årligen afgifva, och sedan dom
kapitlen, hvilka det åligger att med ledning af dessa 
berättelser hvart tredje år till Eders Kongl. Maj:t 
insända underdånigt utlåtande öfver folkundervis
ningens tillstånd, år 1869 inkommit med de enligt 
dessa formulär uppstälda uppgifter, har det blifvit 
möjligt att på dessa grunder sammanställa de upp
lysningar angående folkundervisningen, med dithö-
rande tabeller, hvilka härmed i underdånighet öfver-
lemnas. De hafva blifvit ordnade efter stiftsindel
ningen, hvarvid Stockholms stad upptagits såsom ett 
särskildt distrikt, och innehålla, med den fullständig
het och tillförlitlighet, som denna unga gren af den 
officiela statistiken ännu kunnat vinna, en öfversigt 
af folkskoleväsendets tillstånd vid slutet af år 1868. 
Jemte den ofvan angifna hufvudkällan för desamma 
hafva vid deras utarbetning blifvit begagnade såväl, 
hvad förhållandena i hufvudstaden angår, den redo
görelse Öfverstyrelsen för folkskolorna i Stockholms 
stad år 1869 afgifvit, som i öfrigt Folkskole-Inspek-
törernes samma år afgifna berättelser. 

Tabellerna äro ordnade i fyra följder. 
Den första följden utvisar de förhållanden, som 

stå i sammanhang med folkundervisningens yttre 
organisation. Den upplyser, huru stort antalet sko
lor är inom hvarje distrikt i förhållande till dess 
folkmängd, vidare huru många af dessa skolor som 
äro fasta, huru många flyttande och huru många 
småskolor, samt det antal barn, som undervisas i 
hvardera arten af skolor. Denna Tabell lemnar der-
jemte en öfversigt af förhållandet med undervisnin
gen för de i skolåldern befintliga barn, som icke äro 
intagna i folkskolorna. 

Slutligen upplyses af denna Tabell, dels huru 
lång tid af året folkskolornas undervisning verkli
gen begagnats, dels äfven huru många barn, som 
hafva en betydligare väglängd till skolan, och så
ledes i allmänhet, i hvad mån de hinder, som ställa 
sig i vägen för ett fullständigare begagnande af sko
lan, ännu hunnit besegras. 

Den andra Tabellföljden visar den förhanden-
varande tillgången på lärarekrafter för undervisnin
gens bestridande; deraf det visar sig, huru många 
lärare och huru många lärarinnor, som äro vid folk
skola anstälda, huru många bland dem, som äro exa
minerade och huru många, som ännu återstå af de 
oexaminerade; samt gifver tillika upplysning om lä
rares och lärarinnors lönevilkor. 

I den tredje följden redogöres för undervisnin
gens omfattning inom skolan; deri upptages antalet 
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af de barn, som åtnjutit undervisning i hvarje läro
ämne, och upplyses vidare, huru många bland folk
skolans lärjungar, som undergått den genom 1864 
års Cirkulär anbefallda afgångspröfning, samt slut
ligen huru många af de äldre lärjungar, som, efter 
det tiden för deras dagliga skolgång gått till ända, 
enligt föreskriften i samma Cirkulär, åtnjuta en fort
satt undervisning. 

Den fjeråe Tabellföljden utvisar kostnaderna för 
folkskoleväsendet. Den upplyser, dels för hvilka 
särskilda ändamål dessa kostnader blifvit bestridda, 
dels äfven hvarifrån de erforderliga medlen utgått, 
vare sig från staten, från kommunerna, eller från 
enskilda stiftelser. På samma Tabell är tillika an
märkt antalet af skolhus äfvensom af planterings
land tillhörande folkskolan. 

I . 

Antal barn i skolåldern. 

Enligt Folkskolestadgan af den 18 Juni 1842 
är bestämmandet af den ålder, vid hvilken skol
gången bör taga sin början, öfverlåtet åt hvarje för
samling i samråd med vederbörande skolstyrelse. 
Den enda närmare föreskrift, denna stadga i nämnda 
hänseende innehåller, är den »att skolgången ej bör 
uppskjatas längre än till slutet af det nionde året». 
Ehuru således den tid, som vore att hänföra under 
uttrycket »skolålder», kan inom olika församlingar 
blifva mer eller mindre olika, så kan densamma dock 
i allmänhet anses innefattad mellan gränserna af 
sjunde och fjortonde året. Om man utgår från denna 
förutsättning, finnes antalet »barn i skolåldern», hvil-
ket år 1868, enligt sammandraget för första serien 
af hosföljande bilagor, pag. 22 och 23, utgjorde för 
hela riket 679,128, belöpa sig till 95 % af antalet 
barn mellan sju och fjorton års ålder, hvilket an
tal enligt annan officiel källa har varit 714,705, samt 
till 16 % af hela folkmängden vid samma års slut, 
hvilken uppgifves till 4,178,080. 

Öfver och under detta medeltal af 16 % för ri
ket i dess helhet fördelade sig de särskilda stiften 
i berörda hänseende uti tvenne till antalet lika stora 

grupper, så att inom sex stift antalet barn i skol
åldern uppgick till en större procent af hvarje 
stifts folkmängd än den nyss anförda medelprocen
ten för hela riket, under det att för de sex öfriga 
stiften ett omvändt förhållande egde rum. Främst 
inom den förra gruppen träffas Carlstads stift med 
20 %, »barn inom skolåldern», i förhållande till stiftets 
folkmängd och dernäst följa i ordningen: Calmar, 
Wexiö, Göteborgs, Westerås och Hernösands stift, 
med hvart och ett omkring 17 %. I den sednare 
gruppen är ordningsföljden denna: Skara och Lunds 
stift, med hvartdera 16 %, Strengnäs, Upsala och 
Linköpings med hvartdera 15 % samt Wisby med 14 
%, hvartill såsom särskildt skoldistrikt ytterligare 
kommer Stockholms stad med 13 % af folkmängden. 

Jemför man härmed förhållandet år 1865, så 
visar sig, att Carlstads stift då intog det högsta 
och Linköpings stift det lägsta rummet med respek
tive 19 och 13 %, under det att medeltalet för riket 
utgjorde 15 %, kring hvilket medeltal de öfriga stif
ten grupperade sig på nästan alldeles enahanda sätt, 
som för år 1868 blifvit ofvan anfördt. 

Dessa förhållanden finnas närmare angifna uti 
nedanstående öfversigt för åren 1865 och 1868. 

Tab. Litt. A. 
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Hvad åter beträffar förhållandet mellan antalet 
»barn i skolåldern» och antalet »skolbesökande barn», 
tillhörande vare sig folk- eller småskolan, så hade, 
för hela riket, de skolbesökande barnens antal, hvii-
ket år 1865 utgjorde 76 %, år 1868 stigit till 77 % 
af antalet skolpligtige. Lägges dertill antalet af dem, 
som bevistade andra läroverk, äfvensom af de barn, 
som undervisades i hemmet, så uppgick hela antalet 
till 97 % af antalet barn i skolåldern. Förhållandet 
i nämnda hänseende inom de särskilda stiften under 
de båda nyss anförda åren framgår närmare af efter
följande tabellariska sammanställning. 

Tab. Litt. B. 

Jemförda i afseende på antalet barn, som under
visats i folk- eller småskolor, i förhållande till sam
manlagda antalet barn i skolåldern under sistnämnda 
begge år, förete de särskilda stiften således det förhål
lande, att, för hvartdera året, ej blott maximum och 
minimum infalla på samma stift, utan äfven att, emel
lan dessa gränsvärden, de öfriga stiften intaga en all
deles oförändradt lika ordningsföljd det förra året som 
det sednare. 

I I . 

Förhållandet mellan fasta och flyttande 
folkskolor; antalet i dessa särskilda slag af 

skolor undervisade barn. 

Den egentliga folkskolan i Sverige är delad i 
tvenne hufvudarter, nemligen den fasta och den 
flyttande. På grund deraf att den fasta skolan, ge
nom den större enhet och sammanhållning, som ut
märker dess verksamhet, måste kunna utöfva en 
vida kraftigare inflytelse än den flyttande, har Folk
skolestadgan som allmän regel uppstält, att »i hvarje 
stadsförsamling och hvarje socken på landet bör fin
nas minst en, helst fast skola med vederbörligen 
vid ett seminarium godkänd lärare». 

Lokala förhållanden och svårigheter af flera slag 
hafva förorsakat, att man mångenstädes ännu måste 
betrakta det sålunda utmärkta förhållandet såsom ett 
önskningsmål. Emellertid närmar man sig detsamma 
alltmer; under det att hela antalet församlingar i riket 
år 1868 uppgick till omkring 2,500, utgjorde de fasta 
skolornas antal 2,303. Der medellöshet eller en olän-
dig natur hindrat inrättandet af fasta skolor, har un
dervisningen tills vidare besörjts i flyttande skolor, 
af hvilka dock småningom allt flera öfvergått till 
att blifva fasta. Så hade de flyttande skolornas an
tal, som år 1865 utgjorde 1,247 eller 36 % af hela 
antalet folkskolor, år 1868 nedgått till 1,206 eller 
34 % af samma antal, under det antalet fasta skolor 
ökats från 2,197 till 2,303. 

Dervid bör likväl icke lemnas oanmärkt, att in
om en del af riket en rörelse i motsatt riktning egt 
rum. Sådant har t. ex. förhållandet varit i Norrland, 
der man i stället att, såsom förut varit brukligt, in
ackordera de aflägse boende barnen i de intill den 
fasta skolan närmast belägna gårdar, allt mer trott 
sig finna en öfvervägande fördel vid att dela skolans 
verksamhet på flera stationer eller rotar, och således 
förändra den till flyttande. Ehuru skenbart en till
bakagång, är detta likväl i sjelfva verket att anse 
som ett framsteg till något bättre, ty med uttrycket 
»fast skola» har skolstadgan tydligtvis afsett en 
sådan fast skola, som verkligen kan upptaga och 
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undervisa den omgifvande bygdens barn. Då nu 
de äldre fasta skolorna i Norrland — vanligen icke 
mera än en för hvarje af de vidsträckta och folkrika 
församlingarna — blott förmådde sörja för den när
maste byns barn och för ett litet fåtal af de öfriga, 
för hvilket kunde betalas underhåll och bostad i sko
lans närhet, så är det uppenbart, att församlingens 
behof i det hela blir bättre tillgodosedt, om skolan 
på vissa tider flyttar sig ut ibland befolkningen på 
aflägsnare trakter. När sedermera allt flera flyttande 
skolor hunnit uppkomma, skall utan tvifvel genom 
dessas fortsatta verksamhet vägen banas till upp
rättande på lämpliga ställen af ett flertal fasta sko
lor, då denna sistnämnda skolart först kan i dessa 
orter rätt uppfylla sin bestämmelse. 

Sammanlagda antalet fasta och flyttande folk
skolor år 1868 utgjorde 3,509, hvaraf, såsom nyss 
anförts, 2,303 eller 66 % voro fasta och 1,206 eller 
34 % voro flyttande. Antalet barn åter, som år 1868 
undervisades i fasta folkskolor, utgjorde för riket i 
dess helhet 200,339 och uti flyttande skolor 157,616 
eller tillsammans 357,955. Således funnos, mot 
100 barn, som åtnjöto undervisning i fast folk
skola, 79, som undervisades i flyttande. Samman
ställer man detta förhållande med det, som samma 
år egde rum mellan antalet fasta och flyttande sko
lor, och hvilket var såsom 100 till 52, så framgår 
deraf, att lärjungeantalet vid de flyttande skolorna 
varit i medeltal betydligt större än vid de fasta, 
ett förhållande, som äfven visar sig vid en direkt 
jemförelse mellan antalet skolor af hvartdera slaget 
och antalet i desamma undervisade barn. Under det 
att år 1868 för hvarje fast skola funnos i medeltal 
87 lärjungar, så kommo deremot på hvarje flyttande 
131. Naturligtvis ligger anledningen härtill i de flyt
tande skolornas rörliga beskaffenhet, hvarigenom de 
sättas i tillfälle att låta undervisningen komma ett 
relativt större antal lärjungar till godo, ehuru, från 
en annan sida sedt, en motsvarande inskränkning 
i läroitden för hvarje lärjunge deraf måste blifva 
en följd. 

Om man vidare betraktar förhållandet mellan 
de båda ifrågavarande skolarterna inom de sär

skilda delarne af landet, så kan man på förhand 
vänta, att stora skiljaktigheter dervid skola hafva 
gjort sig gällande. Detta är äfven hvad som verk
ligen finnes ega rum, såsom man ser af följande 
tabell, på hvilken, för vinnande af mera fullständig 
öfversigt, äfven småskolornas antal utmärkts. 

Tab. Litt. C. 

I Wisby stift utgör således de flyttande skolornas 
antal blott 5 % af de fastas, men deremot uppgår i Lin
köpings stift de förras antal till ej mindre än 82 % 
af de sednares; i tre stift, Wexiö, Carlstads och 
Hernösands, är de flyttande skolornas antal större 
än de fastas, nemligen i Hernösands stift nära dub
belt, i Wexiö stift mer än tre gånger och slutligen 
i Carlstads stift mer än tio gånger så stort. Af de 
öfriga stiften intaga de kring Mälaren belägna: 
Strengnäs, Westerås och Upsala, hvilkas flyttande 
skolor utgöra respektive 29, 35 och 40 % i förhål
lande till de fasta, mellanrummet mellan, å ena si
dan, Göteborgs och Kalmar, det förra med 70, det 
sednare med 64 % flyttande skolor, samt å den an
dra, Skara och Lunds, det förra med 28, det sed
nare med 11 % flyttande skolor i förhållande till 
antalet fasta. Äfven om man härvid bortser från 
den särskilda anledning till någon felaktighet hos 
sjelfva uppgifterna, som möjligen ännu kan ligga 
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deri, att uti åtskilliga af dem antalet flyttande sko
lor blifvit förvexladt med antalet stationer eller ro
tar, mellan hvilka de varit flyttbara, så visar sig 
dock af denna sammanställning tydligt, hvilket vä
sentligt inflytande lokala förhållanden uti ifrågava
rande hänseende utöfva, och huru i främsta rummet 
å de orter, der befolkningen bor spridd på en skog-
beväxt, bergig eller af sjöar genomskuren mark, be-
hofvet af flyttande skolor gör sig med styrka gäl
lande. 

Likasom alltså, efter hvad som blifvit anfördt, 
stora afvikelser till följd af dessa förhållanden förete 
sig mellan de särskilda orterna i afseende på antalet 
fasta och flyttande skolor, så visa sig äfven samma 
orsaker verksamma i fråga om lärjungeantalet vid 
de båda ifrågavarande skolarterna. Ty under det 
att antalet barn, undervisade vid flyttande folk
skolor, år 1868, för riket i dess helhet, uppgick till 
79 % af det antal, som undervisades i fasta sko
lor, så utgjorde inom den grupp af stift, der an
talet barn, undervisade i fasta skolor, öfversteg 
antalet af dem, som undervisats i flyttande, de sist
nämnda i förhållande till de förra 99 % (maximum) 
i Linköpings stift och 5 % (minimum) i Wisby stift. 
Närmast Linköpings kom i detta hänseende Kalmar 
stift. Dessa maximi- och minimivärden förekomma i 
samma stift, som, vid jemförelsen i afseende på 
det relativt större antalet fasta eller flyttande sko
lor, funnits intaga de hvarandra mest motsätta 
rummen. 

Vidare, och likasom, vid nyss nämnda jemförelse, 
antalet flyttande skolor fanns vara öfvervägande in
om Carlstads, Wexiö och Hernösands stift, så var 
äfven antalet i flyttande skolor undervisade barn 
inom dessa stift öfverlägset antalet af barn, som 
undervisats i fast skola, nemligen så, att de sedna-
res antal i förhållande till de förras utgjorde i Her
nösands stift under ifrågavarande år 55 %, i Wexiö 
17 % och i Carlstads, som härutinnan intager det si
sta rummet, endast 6 %. I Göteborgs stift eger det 
förhållande rum att, under det de flyttande skolorna 
utgöra till antalet blott 70 % af de fasta, äro de 
barn, som undervisas i flyttande skolor, fiera än de, 
som undervisas i fasta, så att antalet af de i dessa 

sednare skolor undervisade barn utgör endast 95 % af 
dem som undervisats i de förra — ett förhållande, 
hvilket, efter hvad redan anförts, häntydet på en 
relativt stor rotefördelning och dermed sammanhän
gande ökad rörlighet hos de flyttande skolorna. 

Hvad de öfriga stiften beträffar, så är antalet 
barn, som undervisats i flyttande skolor, i Skara 
stift blott 32 % af antalet barn, som undervisats i 
fasta, i Upsala stift 36 %, i Strengnäs stift 37 % 
och i Westerås stift 46 %. Den fördelaktigaste 
ställningen intaga här, likasom i fråga om antalet 
fasta och flyttande skolor, Wisby och Lunds stift, 
det förra med 5 %, det sednare med 16 % barn, un
dervisade i de flyttande skolorna, i förhållande till 
antalet barn, som åtnjutit undervisning i de fasta. 

I I I . 

Förhållandet emellan egentliga folkskolor 
och småskolor. 

Genom 1856 års riksdags beslut tillades för 
första gången de s. k. småskolorna anslag af all
männa medel. Ändamålet med detta slags skolor, 
sådant detsamma finnes angifvet i Kongl. Kungö
relsen den 23 April 1858, är hufvudsakligen att åt 
nybörjaren bereda tillfälle, så nära hemmet som 
möjligt, till inbemtande af det första förberedande 
kunskapsmåttet, under det att den egentliga folk
skolans uppgift är att inom ett vidsträcktare om
råde besörja de mera försigkomna barnens under
visning. Genom Kongl. Cirkuläret den 22 April 1864 
är åt Domkapitlen uppdraget att vidtaga tjenliga åt
gärder för ordnande af förhållandet mellan småsko
lan och den egentliga folkskolan på ett ändamåls
enligt och efter hvardera skolartens bestämmelse 
lämpadt sätt, äfvensom att vaka deröfver att lärare 
och lärarinnor i småskolorna innehafva de för be
stridande af detta kall erforderliga egenskaper. 

2 
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Antalet småskolor uppgick år 1868 för hela 
riket till 3,410, hvilket antal med blott 99 skolor 
understiger sammanlagda antalet af fasta och flyt
tande folkskolor. 

Betraktar man småskolornas antal inom de sär
skilda stiften i förhållande till de fasta och flyttan
de folkskolornas, så visar sig, att år 1868, i halfva 
antalet stift, småskolornas antal öfversteg det sam
manräknade antalet fasta och flyttande folkskolor, 
under det att deremot inom de återstående stiften 
ett motsatt förhållande egde rum. I den förstnämnda 
gruppen, som kan sägas hufvudsakligen omfatta 
de mera skogiga och bergiga delarne af landet, 
nemligen Westerås, Wexiö, Göteborgs, Carlstads, 
Hernösands och Kalmar stift, utgjorde folkskolorna 
respektive 40, 63, 85, 86, 89 och 93 procent af 
småskolornas antal. I omvändt förhållande var in
om den sednare gruppen folkskolornas samman
lagda antal större än småskolornas, nemligen in
om Skara, Lunds, Strengnäs, Linköpings, Upsala 
och Wisby stift, så att småskolorna utgjorde re
spektive 88, 75, 71, 70, 66, och 26 % af folksko
lornas antal. 

Hela det antal bara, som år 1868 besökte folk
skolor och småskolor, var nemligen 520,546, hvaraf 
200,339 eller 39 % kommo på den fasta folkskolan, 
157,616 eller 30 % på den flyttande och 162,591 
eller 31 % på småskolorna. I förhållande till sam
manlagda antalet lärjungar i såväl fasta som flyt
tande folkskolor uppgick antalet barn, som nämnda 
år undervisades i småskolor, i medeltal till 45 %, 
ett medeltal, som dock visar sig ligga mellan 
ganska skiljaktiga gränsvärden, om man under
söker de olikheter, som förete sig inom de sär
skilda stiften. 

Pä förhand kan man förmoda, att just de stift, 
i hvilka småskolorna befunnits vara fiera an folk
skolorna, jemväl skola hafva ett större antal barn 
undervisade i de förra än i de sednare skolorna. 
Med undantag af Carlstads stift, visar sig ock detta 
vara händelsen, ehuru ordningsföljden, stiften emel
lan, i kvartdera afseendet icke ar fullt densamma. 
Under det att den i förra fallet var: Westerås, Wexiö, 

Göteborgs, Hernösands och Kalmar stift, är den i 
det sednare åter: Westerås. der lärjungeantalet är 
större i små- än i folkskolan (det sednare nemligen 
blott 89 % af det förra), Göteborgs, der småskolans 
lärjungar utgöra 64 % af lärjungeantalet i folkskolan, 
Wexiö och Hernösands stift, der det är 60 %, samt 
slutligen Kalmar stift, der det är 58 % af nämnda 
antal. Som man finner, intager Westerås stift i 
begge serierna första rummet och är tillika det 
enda, der antalet barn i småskolorna öfverstiger 
antalet af folkskolornas lärjungar. För de öfriga 
stiften i riket är procentförhållandet mellan lär
jungeantalet i småskolan och det i folkskolan mera 
till folkskolans fördel. Inom denna sednare grupp 
är ordningen nemligen som följer: Carl-stads stift 
med 40 % barn i småskolan i förhållande till an
talet barn i folkskolan, Lunds med 37 %, Skara 
med 36 %, Upsala med 31 %, Strengnäs med 30 %, 
Linköpings med 28 % och slutligen Wisby med 
18 %. 

IV. 

Jemförelse med föregående år i afseende på 
antal barn, som undervisats i skolan och i 
hemmet samt dem, som saknat undervisning. 

Om det befinnes att antalet skolor oafbratet 
stigit, men alt tillväxten i antalet skolbesökande barn 
varit i en ännu hastigare utveckling, så måste detta 
beteckna antingen ett ökadt intresse for skolan 
eller en ökad folkmängd eller båda delarne, och 
det är i detta sistnämnda gynnsamma förhållande, 
som man på goda skal kan antaga att Sverige un
der sistförflutna årtionden inträdt. Visserligen har, 
hvad den sednaste tiden vidkommer, ett afbrott för 
första gången sedan år 1810 egt ram i den förut 
ständiga folkmängdstillvexten, så att, vid 1868 
års utgång, rikets folkmängd med 22,601 perso
ner understeg beloppet deraf vid nästföregående 
års slut; men enar orsakerna till denna afvikelse 
ksnna antagas vara af en mera tillfällig natur, så 
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torde den icke vara att anse såsom antydande någon 
förändring i afseende på den hittills oafbrutna fort-
gången i undervisningens spridning till ett allt större 
antal af det uppväxande slägtet. För så vidt af det 
förflutna kunna dragas några säkra slutsatser i af-
seende på framtiden, skulle tvärtom en borgen för 
ett orubbadt fortgående i nämnda riktning kunna 
finnas i det tillfredsställande förhållandet, att på 
samma gång som alltifrån år 1840 — den tidpunkt, 
till hvilken de första, om ock temligen osäkra uppgif
terna gå tillbaka — antalet skolor varit i oafbruten 
tillväxt, har tillika sammanlagda antalet skolbesö-
kande barn stigit i ännu starkare proportion. Från 
år 1840 till oeh med 1868 utgör nemligen den 
årliga medelprocent-tillväxten i förra hänseendet 6 % 
(deraf före 1847 omkring 5 % och efter samma år 
mellan 7 och 8 %), medan den deremot i det sed-
nare uppgår till omkring 13 %. 

Denna tillväxt framträder i synnerhet från och 
med år 1865, då uppgifterna äfven börja vinna en 
högre grad af tillförlitlighet. Under det nemligen 
från och med år 1850 till och med år 1859 antalet 
barn, som undervisats i folkskolan utgjorde, i för
hållande till hela antalet barn i skolåldern, i me
deltal 63 %, så uppgick det, då barnen i de efter 
denna tid bildade småskolorna äfven inberäknas, för 
år 1862 till 70 % samt för tiden från och med år 
1865 till och med år 1868 till 77 %. 

Hvad åter beträffar antalet barn, som undervi
sats dels i andra offentliga eller enskilda läroanstal
ter, dels i hemmet, har förhållandet varit följande. 
Så väl för perioden 1850—59, som för 1862—68 
ådagalägga uppgifterna att, ett jemnt nedgående 
egt rum i förhållandet mellan antalet barn, som 
undervisats i hemmet och hela antalet barn i skol
åldern, under det att åter förhållandet mellan anta
let barn, som undervisats vid offentliga eller enskil
da läroverk och antalet barn i skolåldern varit i det 
närmaste stationärt, allt medan samtidigt hela anta
let barn i skolåldern befunnit sig i en oafbruten till
växt. Man finner således äfven häraf, att folk- och 
småskolan tillsammans under dessa åren dragit till 
sig ett allt större antal barn. 

Hvad slutligen vidkommer antalet barn, som vare 
sig till följd af naturfel eller af annan anledning sak
nat undervisning, så bar förhållandet mellan detta 
antal och antalet barn i skolåldern under hvardera 
af perioderna 1850—59 och 1862—68 utgjort i me
deltal tre procent. 

År 1868 utgjorde, enligt sammandraget af första 
serien af hosföljande bilagor, antalet barn, som un
dervisats i folk- och småskolor, 520,546, och om 
dertill vidare lägges: dels antalet barn, som bevi

stade andra allmänna eller enskilda läroverk, hvil-

ket antal för samma år uppgick till 42,298 
dels antalet barn, som undervisades i hem

met, hvilket utgjorde 99,243 
så erhålles ett sammanlagdt belopp af 662,087. 

Af hela antalet barn i skolåldern utgör detta 
belopp, såsom redan är nämndt, 97 %. 

Skolvägens längd. 

En följd, bland andra, deraf att antalet folk-
och småskolor mer och mer ökats, måste naturligt
vis blifva den, att afståndet till skolan för flertalet 
barn i motsvarande förhållande förkortats. De uti 
de båda sista kolumnerna af Tab. N:o I förekom
mande uppgifter i detta hänseende, utvisande an
talet barn, som haft längre väg till skolan än dels 
1/4, dels 1/2 mil, gifva vid handen, i hvad mån för
delen af en större närhet till skolan kommit sko
lans lärjungar i allmänhet tillgodo. Vid en jemförelse 
mellan dessa uppgifter för året 1865, det första, för 
hvilket dylika uppgifter äro att tillgå, och för år 1868, 
visar sig att under denna tid ett väsentligt framsteg 
i berörda hänseende egt rum. Åf hela antalet barn, 
som år 1865 besökte folk- eller småskola, hade nem
ligen 81 % en skolväg kortare än en 1/4, mil, 4 % längre 
än 1/4, men kortare än 1/2 mil, och slutligen ej min
dre än 15 % en skolväg öfverstigande en half mil. 

V . 
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År 1868 deremot hade antalet barn, hvilkas skol
väg var kortare än 1/4 mil, ökats till 83 %, och an
talet barn, hvilkas skolväg utgjorde mellan 1/4 och 
1/2 mil, ökats till 13 %, men antalet af dem, som 
hade en skolväg längre än V» mil, minskats till 
endast 4 %, allt i förhållande till hela antalet barn 
i så väl folk- som småskolor. Det hinder för en 
mera oafbraten skolgång, som ligger i ett alltför 
stort afstånd mellan skolan och hemmet, har så
lunda, från och med år 1865, blifvit mer och mer 
undanröjdt. 

Vid en jemförelse af samma förhållanden in
om hvarje särskildt stift visar sig följande resultat. 
Fördelaktigast framstår i detta hänseende Lunds 
stift, med ej mindre än 92 % af skolbarnen, som 
hafva kortare skolväg än 1/4 mil, 7 % som hafva ett 
afstånd till skolan mellan 1/4 och 1/2 mil, samt blott 

1 %, som hafva öfver 1/2 mil, hvaremot Hemösands 
stift intager sista rummet, med 79 % skolbarn till
hörande den första, 10 % tillhörande den andra och 
11 % tillhörande den tredje af ifrågavarande kate
gorier. Detta sistnämnda stift är tillika det enda, 
der, ännu år 1868, antalet barn med en skolväg 
längre än 1/2 mil fortfor att vara större än antalet 
barn, med en skolväg mellan 1/4 och 1/2 mil. Öfriga 

Tab. Litt. D. 

närmare uppgifter i berörda hänseenden innefattas 
i den å första spalten stående tabellariska samman
ställning för åren 1865 och 1868. 

Antal lärare och lärarinnor. 

Antalet af lärare vid de egentliga folkskolorna 
år 1868 var 3,354, och af lärarinnor 408, tillsam
mans 3,762. Vid småskolorna åter tjenstgjorde 1,676 
lärare och 1,707 lärarinnor, eller tillsammans 3,383. 
Sammanlagda antalet lärare och lärarinnor var så
ledes 7,045. 

Detta antal är betydligt större än föregående 
år. Om man, enär uppgifterna i detta hänseende 
för åren före 1865 förefalla mindre noggranna än 
önskvärdt varit, blott utsträcker jemförelsen till ti
den efter 1865, så visar sig att sammanlagda anta
let lärare och lärarinnor ökats med ej mindre än 
27 % (deraf i folkskolan 24 % och i småskolan 29 %). 

Denna tillväxt i lärareantalet under tiden från 
och med 1865 till och med 1868 har i en betydligt 
öfvervägande grad egt rum i afseende på de qvin-
liga lärarekrafterna inom så väl folk- som småskolan, 
nemligen med ej mindre än 46 % inom så väl den 
förra som den sednare skolarten, under det att sam
tidigt antalet manliga lärare stigit, inom folkskolan 
med blott 2 % samt inom småskolan med 11 % af 
det antal, som förefanns år 1865. 

Om således antalet lärarinnor under denna tid 
såväl inom folk- som småskolan stigit, är detta 
dock i vida högre grad fallet inom den sistnämnda, 
År 1868 var inom småskolan för första gången an
talet lärarinnor större än antalet lärare. Folkskolan 
hade år 1865 mot 94 % lärare 6 % lärarinnor, och 
år 1868 92 % lärare mot 8 % lärarinnor, men inom 
småskolorna uppgick lärarinnornas antal år 1865 
till 44 % af hela antalet och år 1868 till ej mindre 
än 51 %, under det lärarnes antal utgjorde 49 % af 
det hela. 

V I . 
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Dessa medeltal för hela riket förete naturligt
vis åtskilliga olikbeter, om man ser på förhållan
dena inom de särskilda stiften. Så hade år 1866 
Kalmar stift inom den egentliga folkskolan 99 % lä
rare mot 1 % lärarinnor och Lunds stift 83 % lärare 
mot 17 % lärarinnor. 

Det inom riket i dess helhet rådande, nyss anförda 
förhållandet af ett större antal lärarinnor än lärare 
inom småskolan, hade sin fulla motsvarighet inom 
sju af de särskilda stiften, nemligen Göteborgs, 
med 74 % (maximum) lärarinnor mot 26 % lärare, 
oeh vidare i ordningsföljd: Linköpings med 70 % 
lärarinnor, Wexiö med 63 %, Strengnäs med 60 %, 
Carlstads med 59 %, Wisby med 55 % och Skara 
med 53 % (minimum). Deremot var inom de öf-
riga fem stiften lärarnes antal öfvervägande lära
rinnornas, nemligen i Westerås stift med 68 % 
lärare mot 32 % lärarinnor, samt derefter i följande 
ordning: Hernösands stift med 65 %, Lunds med 
62 %, Upsala med 56 % och Kalmar stift med 51 % 
lärare emot lärarinnor. 

Tab. Litt. E. 

Beträffande slutligen den undervisandes egen
skap af examinerad eller oexaminerad visar sig äfven 
på senaste åren en märkbar tillväxt inom den förra 
kategorien, i synnerhet hvad lärarinnorna vidkommer. 
Under det att nemligen år 1865 af 100 lärare i medel
tal 87 voro examinerade, var förhållandet år 1868 
såsom 100:89; deremot voro af 100 lärarinnor, år 
1865, blott 36 examinerade, under det att år 1868 
af 100 lärarinnor voro ej mindre än 49 examine

rade, hvilket gör en tillökning af 13 % på tre år. 
Hurudant förhållandet i berörda hänseende var in
om de särskilda stiften under de båda anförda åren, 
framgår af nedanstående 

Tab. Litt. F. 

V I I . 

Lärares lönevilkor. 

Genom stadgan den 18 Juni 1842 angående 
folkundervisningen i riket, föreskrefs i afseende på 
lönevilkoren för de vid folkskolan anställde lärare, 
att vederbörligen vid seminarium godkänd lärare 
skulle åtnjuta i årlig lön minst sexton tunnor span-
mål. Häraf borde åtta tunnor erläggas in natura, 
hälften i råg och hälften i det eller de andra sä
desslag, i hvilka kronotionden inom orten utgick, 
men deremot de öfriga åtta tunnorna alltid betalas 
med penningar till ett bestämdt belopp af Femtiotre 
Rdr 16 sk. banko. Vidare skulle sålunda qvalifice-
rad skollärare af församlingen förses med tjenlig 
bostad och nödigt bränsle samt med lämpligt jord
land, dels för eget behof, dels för undervisning i 
trädplantering och trädgårdsskötsel, hvarjemte åt ho
nom borde anskaffas sommarbete och vinterfoder för 
en ko, eller ock i ersättning derför lemnas minst vär
det af två tunnor spanmål af förenämnda sädesslag. 

Beträffande aflöningen för lärare och lärarinnor 
vid de sedermera inrättade småskolorna förordna-
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des, genom Kong]. Kungörelsen den 29 September 
1853, att densamma borde bestämmas medelst aftal 
mellan husfäderna i det område, för hvilket sådan 
skola inrättades, och i samråd med skolstyrelsens 
ordförande, samt utgå i penningar eller lefnadsmedel. 
Småskolelärarne skulle ock förses med husrum, der 
så nödigt vore. 

Stadgandet om lönevilkoren för folkskolans lä
rare bibehölls i denna kungörelse oförändradt, men 
erhöll genom Kongl. Kungörelsen den 29 December 
1860 det tillägg, att lönen för folkskolelärare, hvil-
kens tjenstgöring fortginge öfver åtta månader af 
året, borde, för hvarje öfverskjutande månad, ökas 
med två tunnor spanmål, att utgå efter enahanda 
grunder, som i afseende på den öfriga lönen voro 
fastställda. Genom sistnämnda kungörelse blefvo 
uti det ifrågavarande hänseendet äfven de förändrin
gar vidtagna, att den del af lönen, som borde utgå 
i penningar, icke vidare såsom ditintills skulle er
läggas med ett bestämdt belopp (53 Rdr 16 sk. 
b:ko), utan betalas efter länets markegångspris, dock 
ej till lägre belopp än sex Rdr 32 sk. banko för 
tunnan, samt att ersättningen för sommarbete och 
vinterfoder för en ko höjdes från två till fem tun
nor spanmål. 

I afseende på det till skolans och lärarens be
gagnande upplåtna jordlandet anbefalldes domkapit
len, genom Kongl. Cirkuläret den 5 December 1862, 
tillse, att hvad som derom blifvit förordnadt måtte, 
der sådant ej redan egt rum, skyndsamligen verk
ställas. 

Den vigtigaste förändring, som efter folkskolans 
upprättande vidtagits i afseende på lönevilkoren för 
dess lärare, är den, som med anledning af de vid 
1862—63 årens riksdag för sådant ändamål fattade 
beslut anbefalldes genom Kongl. Kungörelsen den 
11 December 1863, hvilken i sina andra och tredje 
momenter innefattar följande hufvudsakliga bestäm
melser: att lönen för en examinerad lärare, vid så 
väl fast som ambulatorisk folkskola, skulle, utom 
husrum, vedbrand och kofoder, vara minst 400 Rdr; 
att, der examinerad lärares lön ej uppginge till 
detta minimibelopp af 400 Rdr Ratt, oberäknadt 
husrum och vedbrand, de församlingar, «om till lä

rares eller lärarinnors afloning antingen redan till
skjutit eller åtoge sig att tillskjuta ett lika belopp 
med den till församlingen såsom folkskoleafgift öf-
verlåtna andel af personliga skyddsafgiften, egde att 
i den mån anslaget dertill lemnade tillgång bekom
ma den återstående hälften såsom statsbidrag, dock 
med företrädesrätt för de församlingar, hvilkas folk
skolelärare icke tillika innehade annan befattning; 
samt att derest för lärare, som redan i lön åt-
njöte 400 Rdr eller mera, församlingen förbunde sig 
att böja lönen utöfver det förut utgående beloppet, 
ett statsbidrag, lika stort som det af församlingen 
sålunda beviljade ytterligare tillskottet, skulle för 
den år 1864 ingående statsregleringsperioden er
hållas. Detta statsbidrag kunde dock icke öfverstiga 
50 Rdr årligen för hvarje lärare. 

Slutligen må anmärkas, att redan genom Kongl. 
Kungörelsen den 21 Oktober 1859 förordnades, att 
hvad som i 1842 års folkskolestadga och Kongl. Kun
görelsen den 29 September 1853 funnes i afseende 
på folkskolelärarnes lönevilkor föreskrifvet, äfven 
skulle ega tillämpning på qvinnor, hvilkas skicklig
het för lärarekallet blifvit vid något seminarium ve
derbörligen pröfvad och godkänd. 

På grund af sålunda fattade beslut om löne
förhöjning för folkskolelärare, dels till minimum dels 
derutöfver, hafva, efter hand under åren 1864—68, 
statsbidrag i förstnämnda hänseendet beviljats åt 
1,326 församlingar för tillsammans 1,824 lärare och 
i sednare hänseendet bidrag beviljats åt 274 försam
lingar för 457 lärare. 

Vid en jemförelse mellan åren 1865 och 1868 i 
afseende på antalet lärare inom de trenne ifrågava
rande lönekategorierna (under, med och öfver minimi
beloppet) visar sig ett ganska märkbart framsteg hafva 
egt rum. Så hade antalet lärare och lärarinnor vid 
folkskolan med s. k. minimilön, ifrån att år 1865 
hafva utgjort 64 % af hela lärare- och lärarinne
personalen, år 1868 uppgått till 67 %, medan anta
let åter af dem, som hade en lön öfver minimum — 
hvilket antal det förstnämnda året belöpte sig till 
19 % — det sistnämnda året höjt sig till 28 %, hvar
emot samtidigt antalet af dem, hvilkas lön under-
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steg minimibeloppet, nedgått från 17 %, som det ut-
gjorde år 1865, till blott 5 % år 1868. 

Utsträcker man för detta sistnämnda år ifråga
varande jemförelse till de särskilda orterna, så visar 
sig, att endast i tre stift — Lunds, Göteborgs och 
Carlstads, med respektive 29, 14, och 12 « — an
talet lärare och lärarinnor vid folkskolan med lön 
öfver minimum öfversteg medeltalet för riket i dess 
helhet, under det att åter i de öfriga nio stiften — 
nemligen Westerås med 8 %, Upsala och Strengnäs 
med hvartdera 7 %, Wexiö med 6 %, Skara och Her-
nösands med hvartdera 5 %, Linköpings med 4 %, 
Kalmar med 2 % och Wisby med 1 % — antalet 
understeg nämnda medeltal. 

Ser man åter på förhållandet inom samma stift 
mellan å ena sidan stiftets hela antal lärare och 
lärarinnor samt å den andia det antal deraf, som 
hade en lön högre än minimum, så intages första 
rummet af Carlstads stift med 42 % lärare och lä
rarinnor, åtnjutande en lön öfver minimum, hvar-
efter komma i ordning, som följer: Lunds stift med 
37 %, Göteborgs med 35 %, Westerås med 33 % och 
Wexiö med 29 %. Inom samtliga dessa stift var 
förhållandet högre än medeltalet för hela riket, hvil-
ket utgjorde 28 %\ inom de återstående stiften der-
emot lägre, nemligen: i Strengnäs stift 24 %, i Kal
mar 23 %, i Hernösands 21 %, i Upsala 19 %, i Skara 
17 %, i Linköpings 12 % och i Wisby stift 11 %. 

V I I I . 

Läroämnen. 

I 7 § af 1842 års folkskolestadga uppställes 
såsom allmän fordran, att läroämnena i folksko
lan skola vara följande: katekes, biblisk historia, 
fysisk och politisk geografi, fäderneslandets historia 
oeh hufvoddragen af allmänna historien, räknekon
sten (såväl teoretiskt som praktiskt) till och med 
sammansatt régula de tri uti hela och brutna tal, samt 
allmänna begreppen af geometri och naturlära. Der-
till borde vidare komma meddelandet af undervis
ning i skrifning, linearteckaing, gymnastik och säng. 

För den händelse att ett barn af en eller annan 
anledning icke inhemtat det afsedda kunskapsmåttet 
i de ofvan anförda läroämnena, medgaf 1842 års 
stadga, att utskrifning från skolan finge ega rum, 
sedan nödig kunskap inhemtats åtminstone i följande 
ämnen, nemligen: ren och flytande innanläsning af 
svenska språket, religionskunskap och biblisk hi
storia så mycket som erfordras för att admitteras 
till konfirmationsundervisningen, kyrkosång, då an
lag dertill finnes, skrifning, samt i räkning de fyra 
räknesätten i hela tal. 

Till de undervisningsämnen, som i 1842 års 
folkskolestadga finnas omnämnda, kan egentligen 
blott ett nytt sägas hafva sedermera tillkommit, nem
ligen den i Kongl. Cirkuläret den 9 Januari 1863 
anbefallda öfningen i marscher ocb enklare infanteri
rörelser samt öfningen i exercis och de första grun
derna af bajonettfäktning med trägevär. Undervis
ningen i trädgårdsskötsel och trädplantering finnes 
i 1842 års stadga visserligen ej uttryckligen upp
räknad bland de ämnen, hvari kunskap eller färdig
het fordras bos vare sig lärare eller lärjungar, men 
deremot förekommer under rubriken om lärarnes 
löneförmåner: »lämpligt jordland bör ställas till lä
rarens disposition, dels till brukning för eget behof 
af jordfrukter, dels för att lemna tillfälle till under
visning i trädplantering och trädgårdsskötsel», hvaraf 
alltså framgår, att öfningar i dessa ämnen redan vid 
folkskolans första organisation varit af lagstiftaren 
afsedda. 

Genom Kongl. Cirkuläret den 22 April 1864 är 
anbefaldt, att Öfningarnaiskolan hufvudsakligen skola 
afse utvecklingen af barnens själsförmögenheter, samt 
att en pröfning bör anställas med de lärjungar, hvilka 
vilja ar skolan afgå, för utrönande af deras gjorda 
framsteg och att såväl i detta hänseende, som öfver 
baraens ådagalagda flit och uppförande, vitsord skola 
afgifvas. 

Sistnämnda Cirkulär uppdrager vidare åt skol
råden att tillse, det de i folkskolan förekommande 
läroämnen i en ändamålsenlig ordning inträda i un
dervisningen, »så att ungdomen tidigt öfvas i skrif
ning och räkning till omvexiing med läseöfningarna, 
undervisningen i bibliska historien icke inträder ef-
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ter, utan föregår den kateketiska undervisningen 
och att undervisningen i öfriga läroämnen ej upp-
skjutes utöfver den tid, då den med fördel för lär
jungarnas utbildning kan begynna». 

Att den väckelse dessa stadganden varit afsedda 
att gifva åt undervisningen vid folkskolan, i all
mänhet icke uteblifvit, derom vittna de af folkskole
inspektörers tid efter annan afgifna berättelser. 
Här meddelas i största korthet det vigtigaste om 
dessa framsteg sådana de finnas anförda i det af 
Ecclesiastik-Departementet nyligen utgifna samman
drag öfver resultaterna af folkskoleinspektörernas 
berättelser för den tredje perioden af berörde in
spektions tillvaro, åren 1867 och 1868. 

»I fråga först om den ordningsföljd, i hvilken 
de särskilda läroämnena i undervisningen inträda, 
visa berättelserna, att en bestämd förbättring egt rum. 
Innanläsning och katekes utgöra icke mera under 
flera år uteslutande föremål för skolans arbete. Skrif-
ning och räkning börja tidigt och derigenom vinnes 
tid för lärjungarna att under de följande åren in-
hemta andra läroämnen. Inom religionsundervisnin
gen inträder biblisk historia före katekesen.» 

»Läsefärdigheten, hvilken förut ofta lidit af den 
för tidigt började ensidiga utanläsningen, har under 
dessa år ostridigt gått framåt Att »den blott me
kaniska innanläsningsöfningen allt mera gifver vika 
för något bättre», att öfningarne bedrifvas »med gan
ska mycken omsorg, »med större noggrannhet än 
förut» o. s. v., äro hos Inspektörerna ofta förekom
mande uttryck. Icke blott förmågan att läsa rätt, 
utan äfven konsten att läsa väl, och den i närmaste 
samband dermed stående uppfattningen af det lästas 
innehåll samt förmågan att redogöra derför, äro allt 
mera föremål för uppmärksamhet. Likväl äro icke 
alla lärare i besittning af den svåra konsten, att 
rätt leda denna redogörelse för det lästa och den 
sjelfverksamhet hos barnet, som den förutsätter. Äf
ven här kunna svårigheterna blott småningom be
segras; men att färdigheten i innanläsning blifver 
allmännare för hvarje år, såsom en inspektör säger, 
eller att innanläsningen gjort omisskännliga fram
steg, såsom en annan inspektör uttrycker sig, visar 
det öfvervägande antalet af inspektörsberättelserna. 

Framstegen i detta hänseende måste ock, då på för
mågan att rätt läsa så väsendtligen beror lärjungens 
uppfattningsförmåga i allmänhet, fördelaktigt inverka 
på undervisningen i öfriga läroämnen. 

Rättskrifning bar på ganska många ställen öfvats. 
Men öfningen att skriftligt uttrycka sina tankar, för 
hvilken den förstnämnda öfningen blott är ett me
del, har ännu endast på få ställen hunnit införas. 
Inspektörerne hafva sin uppmärksamhet fästad på 
nödvändigheten att i detta afseende gå vidare. 

Skri/läsningen, hvilkens allmännare införande 
bör komma att utöfva en helsosam inflytelse på sko
lans hela verksamhet, omtalas i dessa berättelser 
för första gången, ehuru den ännu förekommer blott 
på enstaka ställen. En allmännare spridning af 
densamma hör till folkskolans största behof. 

Nästan enhälligt vitsorda Inspektörerne, att ett 
stort steg är taget till undervisningens förbättring 
genom den väsendtliga förändring, som inträdt i 
religionsundervisningens behandling. Så t. ex. yttrar 
en Inspektör: »Då jag jemför förhållandet under pe
rioden 1864—1866 med det jag bemärkt under den 
sednare perioden 1867 och 1868, finner jag olikhe
ten stor och nästan förvånande i vissa fall.» Jemte 
det att den Bibliska historien alltmera inhemtas ge
nom muntlig berättelse, märkes en stor förbättring 
i behandlingen af katekesen, i det att den mekani
ska utanläsningen i allmänhet försvinner och en för
klaring af och redogörelse för det lästa sättes i stäl
let. Visserligen finnas ännu rätt ofta lemningar af 
det gamla, och icke få undantag förmärkas från 
detta fördelaktiga förhållande, under det faran för 
en motsatt ytterlighet här och der gör sig gällande; 
men då ingen lärer vänta, att en så stor förändring 
skall på några få år kunna fullständigt genomföras, 
torde dock såsom gällande för det hela böra anses, 
att ett ändamålsenligare behandlingssätt har börjat, 
eller, såsom en inspektör yttrar, att man är på god 
väg att öfvervinna svårigheterna och att det all
männa intrycket är fördelaktigt. Endast i rikets 
nordligaste inspektionsdistrikt visar sig den meka
niska utanläsningen ännu vara rådande, hvilket sam
manhänger med den hittills endast ofullständigt ge
nomförda organisationen af skolan. 
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I skrifning och räkning äro framstegen betydliga. 
Då antalet af dem som undervisades i skrifning, 
ännu enligt inspektionsberättelserna för 1861—3, på 
en del orter knappt uppgick till hälften af dem, som 
voro i skolan, har detta på de sednaste åren betyd
ligt stigit, så att i det närmaste alla de barn, som 
voro vid inspektionen närvarande, undervisades i 
skrifning. Hos rätt många märktes en god handstil. 
Den gamla sandbänken har försvunnit; öfningarna 
börja på skiffertafla och fortsättas i skrifbok. På 
sina ställen hämmas de af föräldrarnas obenägenhet 
att underkasta sig de kostnader, som erfordras för 
anskaffande af nödigt papper. 

Förbättringen i räkneundervisningen, ehuru min
dre allmän än i skrifningen, är dock ganska märk
bar. I flertalet af inspektionsdistrikten säges denna 
undervisning hafva blifvit icke litet lyftad. En för
ändring har inträdt till större säkerhet och en mera 
praktisk undervisning. Hufvudräkningen är vida 
mer allmän än förut och drifves mångenstädes till 
en stor färdighet. Antalet af barn, som räkna, har 
betydligt stigit. Enligt inspektörsberättelserna för 
åren 1861—3 sjönk antalet af de vid inspektionen 
närvarande, som deri erhöllo någon undervisning, i 
de bäst försedda landskapen till hälften, i en del 
skogbygder ända ned till en fjerdedel af barnen. 
Af de under åren 1867 och 1868 vid inspektionerna 
närvarande 199,410 skolbarnen hade 162,524 eller 
i medeltal 80 procent blifvit undervisade i räkning. 
Äfven sedan åren 1864—6 märkes ett framsteg, så 
att t. ex. i ett distrikt antalet på denna tid stigit 
från 1,664 till 2,227, i ett annat, mindre distrikt från 
767 till 1,647. I ett inspektionsdistrikt i Söder
manland, der år 1861 räkuingen stod lägst bland 
de s. k. minimi-ämnena, så att en fjerdedel af bar
nen saknade all kunskap i räkning och blott halfva 
antalet af dem, som verkligen deltogo i denna un
dervisning, räknade på tafla, under det en stor mängd 
lemnade skolan utan att hafva inhemtat de fyra 
räknesätten, ja en del utan att känna något räkne
sätt, åtnjuta nu nästan alla barn undervisning i räk
ning och sextiofyra procent af dem räkna på tafla. 
Alla lära de fyra räknesätten och några gå längre. 
Inom icke få distrikt klaga dock inspektörerne, att 

de gamla felen i undervisningssättet ännu ganska 
starkt qvarstå. Dessa fel äro nästan öfverailt de 
samma: att hufvudräkningen för litet öfvas, att bar
nen äro fördelade i en oändlighet af lexlag och väl 
lära sig att mekaniskt räkna, men sakna erforderlig 
undervisning i räknesättens grunder, och att den 
praktiska tillämpningen uteblifver, samt att några 
få lärjungar fortskrida till mycket sammansatta 
räknesätt, under det den stora mängden ej är säker 
i de enklaste. I Skåne, i en del af Östergötland, i 
Vestmanland synes undervisningen i räkning i all
mänhet stå lågt, men flitiga bemödanden att höja 
den saknas icke heller der. 

Undersöker man förhållandet med undervisnin
gen i Historia och Geografi, så finner man, att an
talet af de folkskolans lärjungar, som åtnjutit denna 
undervisning, under de sista åren ansenligt förökats. 
Vid redogörelsen för den första inspektionsperioden 
1861—3, innehöllo icke alla berättelserna sifferupp
gifter öfver de barn, som vid inspektionen befunnits 
vara undervisade i olika ämnen; men samlar man 
dessa uppgifter i de berättelser, der de förekomma, 
så utvisa de, att öfver hufvud taget icke mera än 
6 till 9' procent af alla vid inspektionen närvarande 
barn undervisades i dessa läroämnen. I berättel
sen om den andra inspektionsperioden 1864—6 äro 
sifferuppgifterna fullständiga och visa bestämda an
talet af dem som Inspektören sett sysselsatta med 
särskilda ämnen. Af dessa uppgifter framgår, att 
vid de särskilda inspektionerna under denna period 
53,000 barn funnits undervisade i Historia och Geo
grafi, hvilket antal utgör 26 procent af hela det vid 
inspektionerna närvarande lärjungeantalet. För den 
tredje inspektionsperioden 1867—8 utvisa dessa upp
gifter, att 36 procent af de närvarande barnens antal 
eller af dem, hvilkas undervisning inspektörerne be
vittnat, 70,085 läst Historia och Geografi. Dessa 
siffror utvisa en rätt stark tillväxt i antalet af dem, 
som erhålla undervisning i nämnda läroämnen. Om 
man tager i betraktande hela antalet af de barn, 
som år 1865 åtnjutit denna undervisning eller 53,000, 
och jemför det med antalet för år 1868 eller 70,085, 
utvisar detta en tillökning på de tre åren af 32 
procent. 

3 
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Inspektörernes sifferuppgifter angående dessa 
förhållanden äro i det afseendet fullt tillförlitliga, 
att de upptaga förhållandet sådant det befunnits af 
Inspektören vid personlig undersökning på stället. 
I ett annat afseende åter skulle man kunna anse 
dem icke med erforderlig noggrannhet uttrycka sak
förhållandet inom skolan, enär de upptaga endast 
de barn, som varit vid inspektionen närvarande, icke 
alla i skolan intagna lärjungar. Förhållandet med 
undervisningen för alla i skolan intagna barn upp
lyses deremot af en annan källa, nemligen skolrå
dens årliga uppgifter, och dessa sistnämnda uppgif
ter å sin sida bestyrka helt och hållet det af In-
spektörerne uppgifna förhållande. De nämnda upp: 
gifterna af skolråden afgåfvos första gången år 1865, 
hvilket år således är det första, som kan tjena till 
jemförelsepunkt med det närvarande. Enligt dessa 
uppgifter undervisades år 1865 inalles 95,439 och 
år 1868 ett sammanlagdt antal af 154,868 barn inom 
folkskolan i Historia och Geografi. I förhållande 
till hela det i skolan intagna barnantal visa uppgif
terna således nästan samma procentförhållande som 
Inspektörernes, och förhållandet mellan det uppgifna 
hela lärjungeantalet i dessa ämnen åren 1865 och 
1868 är ännu fördelaktigare än enligt Inspektörernes 
uppgifter. 

Öfvergår man till de uppgifter, som berättel
serna innehålla i afseende på undervisningen i Na
turlära, så finner man ett liknande resultat. Äfven 
i detta läroämne undervisades enligt de uppgifter, 
man eger om åren 1861—3, ännu på nämnda tid 
endast ett mindre antal, eller af de vid inspek
tionen närvarande barnen blott några få pro
cent. Under andra inspektionsperioden undervisa
des, enligt de vid inspektionerna förda anteknin-
gar, 22 procent af de närvarande lärjungarnes an
tal i Naturlära. 42,492 barn deltogo då i denna 
undervisning,. De nu afgifna berättelserna om den 
tredje inspektionsperioden, 1867—8, utvisa, att an
talet vid inspektionen närvarande barn, som under
visats i detta läroämne, befunnits vara 59,160 eller 
30 procent af antalet i det hela. Jemföres det samman
lagda antalet af de vid inspektionerna närvarande 
som läst naturlära 1864—6, med motsvarande antal 

år 1868, finner man, att det ökat sig ännu starkare 
än antalet af dem som läst Historia och Geografi, 
eller med nära 40 procent. 

Äfven i detta fall öfverensstäcma skolrådens 
uppgifter med Inspektörernas. Enligt de förra upp
gick antalet af de lärjungar, som erhållit undevis-
ning i naturlära år 1865 till 72,940, och år 1868 
till 138,574. Äfven i detta fall utvisar förhållandet 
emellan den förstnämnda och den sednare siffran en 
ännu fördelaktigare proportion än Inspektörs-berät
telserna. 

Geometri är ett läroämne, som ännu icke vun
nit stor utbredning. Det meddelas städse prak
tiskt och har vanligen omfattat de allmännaste plana 
figurers uppmätning och uträkning. Genom de ut-
gifna stereometriska figurerna säges något större 
intresse hafva blifvit väckt för detta läroämne. Det 
meddelades enlig skolrådens uppgifter år 1868 åt 
45,729' barn. 1865 var antalet af dem, som deri un
dervisades icke mer än 18,513. Inspektörernas ta
beller utvisa enahanda förhållande. 

Undervisningen i Sång har under dessa år vi
dare utvecklat sig och meddelas nu mera i de flesta 
skolor. Ifrån 200,000, hvilka år 1865 deltogo i denna 
undervisning, har antalet af deri öfvade barn stigit 
till 250,000. Dessa framsteg visa sig likväl icke 
öfverallt, och på sina ställen hämmas de af lärar
nes tydliga oförmåga att meddela denna undervis
ning. Sångundervisningen ordnas likväl mer och 
mer på ett ändamålsenligt sätt, hvartill inspektionen 
ovedersägligen bidragit. I en del inspektionsdistrikt 
är den s. k. Solfamethoden, ehuru endast på spridda 
ställen, använd. 

I Gymnastik funno Inspektörerna under perio
den. 1864—6, att 52,981 barn öfvats; under perio
den 1867—8 voro dessa barn 70,657, eller 34 pro
cent flera. Enlig skolrådens uppgifter blefvo år 
1865 i detta ämne undervisade 125,054 barn; år 
1868 öfvades i Gymnastik och vapen 164,435 bland 
folkskolornas lärjungar. Gymnastik öfvas nu mera 
i de flesta folkskolor; vapenöfningarne utsträckas 
allt mer. De hinder, som möta deras utveckling 
äro dels lärarnes bristande kännedom, dels äfven 
på vissa ställen obenägenheten att bekosta erforder-
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ligt antal trägevär. En allmännare spridd åsigt om 
öfningarnes nytta skall småningom undanrödja det 
sistnämnda hindret: det förstnämnda har man sökt 
öfvervinna genom de åt äldre lärare beredda tillfål
len att inhemta nödig kunskap. Den på offentlig 
bekostnad utgifna Anvisningen till Gymnastikens 
och vapenöfhingarnes bedrifvande förmäles ock hafva 
befrämjat denna undervisnings framsteg. 

Trädgårdsskötseln är bland folkskolans läroäm
nen det, som hittills gjort de svagaste framstegen. 
I de flesta inspektionsdistrikt säges den ännu hafva 
blott ringa utbredning; i andra börjar den att ut
veckla sig. Denna utveckling är likväl väsendtli-
gen beroende, dels af den omständigheten, huruvida 
vid skolan finnes ett ändamålsenligt inrättadt träd
gårdsland, dels af lärarnes insigt i ämnet. De 
kostnader, som i förra hänseendet erfordras, utgöra 
säkerligen en bland orsakerna, hvarföre hos föräl-
drarne icke sällan visar sig ett motstånd mot de 
framställningar, som göras angående nödvändigheten 
att ordna denna undervisning. På de flesta ställen 
äro likväl de första svårigheterna härvid öfvervunna, 
enär de inkomna uppgifterna visa, att icke mindre än 
2,078 skolor i riket äro försedda med egna plante
ringsland. Största antalet af dessa äro dock ännu ej 
ordnade för undervisningen, i hvilket afseende myc
ket återstår att göra. Bristen på skickliga lärare 
bör alltmera afhjelpas, i den mån trädgårdsunder
visningens fullständigare utveckling vid en del se
minarier hinner, på grund af ökade anslag, att ut
sträckas till alla och att under en längre tid visa 
sina verkningar. Inalles 25,612 barn uppgifvas hafva 
åtnjutit undervisning i trädgårdsskötsel och träd
plantering. 

En särskild undervisning i Teckning börjar först 
att framträda. Den omtalas 1868 för första gången 
i Inspektörernes berättelser. Ännu förekommer den 
blott på spridda ställen; i den mån lärare hinna 
bildas, som sjelfve erhållit underbyggnad i detta 
vigtiga ämne, bör man vänta, att det erhåller en 
önskvärd spridning. 

I X . 

Kostnader för Folkundervisningen. 

Vid 1840 års riksdag beviljades för första gån
gen anslag för folkundervisningens behof, då på 
extra stat anvisades: till inrättande af seminarier 
för folkskolelärares bildande 9,750 Rdr Rmt; till 
stipendier för elever vid dessa seminarier 13,500 
Rdr; samt till understöd för aflönande af skollärare 
inom de församlingar, som styrkt sig vara i behof 
af dylika understöd, 75,000 Rdr, allt att utgå årli
gen under fem år. 

Vid den derpå följande 1844—45 årens riks
dag beslöto rikets ständer, sedan den s. k. person
liga skyddsafgiften blifvit nedsatt till hälften af sitt 
förut varande belopp, att en mot nyssnämnda ned
sättning svarande summa borde, utan särskildt un
dantag för gemenskapen vid armén och flottan, anslås 
och utgå, med 12 sk. banko för man och 6 sk. banko 
för qvinna, till folkundervisningens befrämjande in
om hvarje församling eller, der flera församlingar 
sig om en skola förenat, inom dessa gemensamt, 
hvarvid likväl i de städer, der skolundervisningen 
besörjdes såsom en för hela staden gemensam an
gelägenhet, anslaget borde tillfalla hela staden. 
Detta beslut stadfästades af Kongl. Maj:t genom 
Kungörelsen den 13 Mars 1846, för hvilket år ifrå
gavarande s. k. »folkskoleafgift» uppgick till 447,309 
Rdr Rmt. Ett årligt anslag af 30,000 Rdr anvisa
des till understöd åt medellösa församlingar till folk
skolelärares aflönande. Vid samma riksdag förhöjdes 
anslagen till folkskolelärareseminarierna till 13,650 
Rdr och till stipendier för seminariielever till 18,000 
Rdr. 

De sålunda beviljade anslagen förnyades vid 
hvarje följande riksdag och utgingo med oförändradt 
belopp ända till 1856—8 års riksdag. 

Utöfver den under namn af folkskoleafgift an
visade halfva personliga skyddsafgiften anslogs år 
1858 ytterligare halfva beloppet af denna afgifts åter
stående del, då beräknadt till 250,000 Rdr, och an
visades deraf: 
till seminarierna Rdr 26,000 
till stipendier för seminarii-elever » 20,000 
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till undervisningsmateriel Rdr 12,000 
till understöd för högre folkskolor » 24,000 
till uppmuntran för småskolors ända

målsenliga inrättande och till un
derstöd för examinerade folkskole
lärare » 100,000 

varande det återstående beloppet 64,000 Rdr för folk
skolornas behof stäldt till Kongl. Maj:ts disposition. 

Med anledning af detta riksdagsbeslut förord
nade Kongl. Maj:t, genom Kungörelse den 23 April 
1858, att af de medel rikets ständer anslagit till 
uppmuntran för småskolors ändamålsenliga inrättan
de och till understöd för examinerade folkskolelärare 
skulle hvarje församling, som erbjöde sig att till
skjuta två tredjedelar af den summa, som utöfver 
församlingens dåvarande bidrag erfordrades till un
dervisningens ändamålsenliga ordnande, ega att be
komma den återstående tredjedelen. 

Jemlikt 1859—60 årens riksdags beslut bestäm
des folkskoleafgiften till 40 öre för man och 20 öre för 
qvinna genom Kongl. Kungörelsen den 17 Maj 1861. 
Afgiftens belopp uppgick år 1868 till 632,703 Rdr Rmt. 

Vid riksdagen 1859—1860 anvisades äfven: 
till löneförbättring för folkskolelärare, 

som icke hade 400 Rdr i årlig lön Rdr 80,000 
till folkskoleväsendets utveckling och 

förbättring » 75,000 
till seminarierna » 45,000 
till stipendier åt seminarii-elever » 20,000 
till högre folkskolor » 12,000 
till undervisningsmateriel » 10,000 
och vid samma riksdag tillkom ett nytt 

anslag, nemligen till arvoden och 
resekostnader för folkskole-inspek-
törer, uppgående till » 17,000 
Alla dessa anslag innefattades i den återstående 

delen af skyddsafgiften och utgingo blott för stats-
regleringsperioden. 

Med afseende på förstnämnda anslag bief ge
nom Kongl. Kungörelsen den 29 December 1860 för-
ordnadt, att hvarje församling, hvilken for sitt folk
skoleväsendes behof redan till skjutit ett belopp, 
som motsvarade den s. k. folkskoleafgiften, egde 
— så framt den åtoge sig att genom ytterligare till

skott höja lönebeloppet för examinerad lärare vid 
fast folkskola, — att af anslaget till sådana lärares 
aflöning erhålla ett bidrag, hvilket dock ej finge ut
gå med högre belopp, än som motsvarade detta för
samlingens ytterligare tillskott, hvarjemte det stad
gades att sådant bidrag ej finge tilldelas andra lä
rare än dem, som vid skolan lemnade undervisning 
minst åtta månader af året. 

Sedan sålunda vid tvenne riksdagar de förhöjda 
folkskoleanslagen, afsedda för allt närmare bestämda 
föremål, varit anvisade att utgå af förenämnda an
del af skyddsafgiften, så blefvo vid 1862—63 årens 
riksdag, utan hänvisning till någon bestämd stats
inkomst, på åttonde hufvudtitelns ordinarie stat upp
förda följande anslag, nemligen: 
till seminarierna Rdr 65,000 
till stipendier åt seminarii-elever » 30,000 
till inspektionen » 30,000 
till undervisningsmateriel » 10,000 
samt för höjande af examinerade folk

skolelärares löner till det numera 
bestämda minimum af 400 Rdr » 120,000. 
Härjemte anvisades för statsregleringsperioden 

1864—66, dels ett årligt belopp af 75,000 Rdr Rmt 
till folkskoleväsendets utveckling och förbättring i 
de församlingar, hvilka till lärares och lärarinnors 
aflöning redan tillskjutit eller åtoge sig att tillskjuta 
ett lika stort belopp som den till församlingen öfver-
låtna andelen af personliga skyddsafgiften, dels ock 
30,000 Rdr Rmt årligen till löneförbättring (utöfver 
minimilönen, 400 Rdr) åt examinerade folkskole
lärare samt 
till understöd åt högre folkskolor Rdr 6,000 
och till understöd för medellösa försam

lingar » 20,000. 
Vid riksdagen 1865—66 fördubblades anslaget 

till folkskoleväsendets utveckling och förbättring och -
uppfördes på ordinarie stat med Rdr 150,000; 
dit öfverfördes äfven anslaget till högre 

folkskolor med » 10,000 
hvarjemte följande, redan förut på or
dinarie stat uppförda anslag förhöj
des, nemligen: 
för seminarierna till » 90,000 



XXI 

för stipendier åt seminarii-elever till Rdr 45,000 
och för inspektionen till » 40,000. 
Öfriga på extra stat uppförda anslag bibehöllos 

då, likasom vid sednare riksdagar, med oförändrade 
belopp, hvarjemte för åtskilliga ändamål af mera 
tillfällig natur extra-anslag anvisades. 

Vid 1868 års riksdag blef det förut omnämnda 
anslaget af 30,000 Rdr till bidrag för löneförhöjning 
åt folkskolelärare öfver minimum uppfördt å ordi
narie stat. 

Slutligen har, sedan rikets ständer vid 1856—58 
årens riksdag till bildande af en allmän fond för 
folkskolelärares pensionering, anvisat ett belopp af 
120,000 Rdr att utgå för en gång, 1865 års rikdag 
medgifvit, att den besparing, utgörande 78,060 Rdr 
som uppkommit å de för åren 1861, 1862 och 1863 
till folkundervisningens befrämjande beviljade an
slag, finge såsom bidrag för samma ändamål an
vändas, hvarjemte sistberörde riksdag anvisat och 
på ordinarie stat uppfört ett belopp af 30,000 Rdr, 
eller efter sex procent för år räknadt, rentan på en 
half million Rdr, att årligen utgå till nämnda pen
sionerings upprätthållande. 

Sammanlagda beloppet af de för år 1868 till folk
skoleväsendets befrämjande anvisade särskilda stats
anslag uppgår alltså till Rdr 545,500, 
hvaraf 465,000 Rdr på or
dinarie och 80,500 Rdr på 
extra stat. Lägges dertill 
vidare »folkskoleafgiften», 
som här utföres till lika 
belopp med det i Riks
gäldskontorets räkenska

pe r för samma år upptagna Rdr 632,703, 
så utgjorde den andel, hvarmed staten 
under ifrågavarande år bidrog till folk
skoleväsendet Rdr 1,178,203: — 

De belopp åter, hvarmed de sär
skilda skoldistrikten år 1868 för samma 
ändamål bidrogo, kunna sammanfattas 
under följande hufvudrubriker: 
För bestridande af löner åt lärare och 

lärarinnor vid folk- och småsko
lorna, deri inbegripet värdet af de 

till dessa löneförmåner hörande 
tvenne posterna vedbrand och ko
foder, af hvilka den förra evalve-
rades till Rdr 157,880 och den 
sednare till Rdr 190,146, ett sam-
manlagdt belopp af. .......Rdr 1,711,051:31 

För folkskolelokalernas underhåll m. m. 279,789: 49 
För skolmateriel Rdr 138,875:99 
eller tillhopa ..Rdr 2,129,716: 79 
så att statens och kommunernas bidrag tillsamman
tagna utgjorde Rdr 3,307,919: 79 

Lägges dertill vidare, såsom rät
teligen bör ske, det ofvan anförda, af 
1865 års riksdag anvisade, årliga an
slaget till folkskolelärares pensione
ring, af Rdr 30,000: — 
så komma samtliga kostnaderna för 
folkskoleväsendet under år 1868 att 
uppgå till Rmt Rdr 3,337,919: 79 
ett belopp, som fördeladt på antalet under sistnämnda 
år mantalsskrifna personer motsvarar en afgift för 
hvar och en bland dem af 1 Rdr 57 öre och för 
hvarje person af hela folkmängden vid samma tid 
80 öre. 

Tillväxten endast från år 1865 till och med år 
1868 i samtliga de till folkundervisningens befräm
jande anslagna medel utgör ej mindre än 14 %, un
der det att samtidigt antalet mantalsskrifna äfven-
som folkmängdsbeloppet i dess helhet ökats hvart-
dera med 1 %. 

Det betydligaste af de anslag hvilka, enligt hvad 
i det föregående omförmälts, blifvit af riksdagen an
visade till förmån för folkundervisningen, är den s. 
k. folkskoleafgiften. Från år 1846, då denna afgift 
först började erläggas och då den utgjorde 447,309 
Rdr Rmt, hade den år 1868 stigit till 632,703 Rdr *), 
hvilket utgör en tillväxt af 41 %. 

*) Upplysningsvis torde här böra anmärkas, att den skiljaktig
het, som förefinnes mellan de åtföljande tabellbilagornas uppgifter 
om folkskoleafgiftens belopp och de uppgifter i berörda hänseende, 
som förekomma, bland annat, i bevillningssammandragen för mot
svarande år, hafva sin grund deruti, att åtskilliga skolråd i sina 
uppgifter afräknat, dels pensionsafgiften till folkskolelärare, dels 
äfven det belopp, som vederbörande uppbördsman eger att i upp-
bördsarfvode åtnjuta. 
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Af dessa statens och kommunernas bidrag har 
den relativt största delen utgått till aflöning åt lä
rare och lärarinnor vid folk- och småskolorna. In-
beräknadt värdet af kofoder och vedbrand uppgick 
denna utgiftstitel år 1868 till ett belopp af 2,534,851 
Rdr, eller 86 % af den under samma år, dels af sta
tens, dels af kommunernas medel bestridda totalkost
naden 3,337,919 Rdr. För skollokalers underhåll an
vändes 279,789 Rdr och för skolmateriel 138,875 
Rdr eller respektive 8 och 4 % af den anförda slut
summan. 

En jemförelse mellan åren 1865 och 1868 i af-
seende på de kostnader, hvarmed kommunerna bi
dragit dels till löner för lärare och lärarinnor vid 
folk- och småskolan, dels till skollokalers underhåll, 
och dels till skolmateriel, visar en tillökning i de 
begge förstnämnda af dessa utgiftsposter med re
spektive 28 och 2 procent, men deremot en minsk
ning i den sistnämnda med en procent. 

Under samma tidrymd hade antalet skolhus, 
som år 1865 utgjorde 3,346, år 1868 uppgått till 
3,976 d. v. s. ökats med 19 %, men deremot under
hållskostnaden för hvarje skolhus, hvilken år 1865 
i medeltal belöpte sig till 81 Rdr 71 öre, år 1868 

nedgått till 70 Rdr 37 öre, utvisande således en 
minskning af 14 %. 

I afseende på den utsträckning, hvari statsbi
dragen för folkskoleväsendet kommit kommunerna 
tillgodo, förekommer, att antalet församlingar, som 
af dylika bidrag kommit i åtnjutande, varit i oaf-
brutet tilltagande. Sålunda hafva statsbidrag för 
folkskoleväsendets utveckling och förbättring, som 
år 1865 lemnades till 753 församlingar, under 1868 
tilldelats 1,139 församlingar; samt under samma år 
antalet församlingar, som erhållit understöd för 
höjande af examinerade lärares löner till minimibe
loppet, stigit från 1,131 till 1,326, och som erhållit 
understöd för lönernas höjande öfver minimum, ökats 
från 123 till 374, under det att de församlingar, som 
till följd af fattigdom erhållit särskildt bidrag för 
lärares aflönande, och som år 1865 utgjorde 336, 
under år 1868 uppgingo till 430. 

Ännu en källa för bestridande af kostnaderna 
för de särskilda orternas folkskoleväsende utgöra 
de utaf enskilda personer för sådant ändamål done
rade medel, af hvilka rentorna år 1865 uppgingo 
till ett sammanlagdt belopp af 114,157 Rdr, men år 
1868 hade stigit med omkring 8 %, eller till ett be
lopp af 124,606 Rdr. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit har nåden framhärda 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste tjenare och undersåte 

F . F . CARLSON. 

Stockholm den 5 Maj 1870. 



B I L A G O R . 



2 

U p s a l a 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



3 

S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



4 

L i n k ö p i n g s 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



5 

S t i f t. 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



6 

S k a r a 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



7 

S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



8 

S t r e n g n ä s 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



9 

S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



10 

W e s t e r å s 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



11 

S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



12 

W e x i ö 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



13 

S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



14 

L u n d s 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



15 

S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



16 

G ö t e b o r g s 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



17 

S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



18 

C a l m a r o c h 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



19 

C a r l s t a d s Stift . 

i skolåldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



20 

Hernösands och 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



21 

W i s b y S t i f t . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



22 

Sammandrag 

Folkmängd. Läroanstalter. Antal barn i skol-



23 

för he la Riket . 

åldern. Lärjungeantal. Lärotid. Skolväg. År 1868. 



24 
II. 

Upsala Stift. 

L ä r a r e s an t a l och löneförmåner år 1868. 



25 

L i n k ö p i n g s S t i f t . 

Lärares antal och löneförmåner år 186 8. 



26 

Skara Stift. 

L ä r a r e s an ta l och löneförmåner år 1868. 



27 

Strengnäs Stift. 

L ä r a r e s an ta l och löneförmåner år 1868. 



28 

Westerås Stift. 

L ä r a r e s an t a l och löne fö rmåner år 1868. 



29 

Wexiö Stift. 

L ä r a r e s an t a l och löneförmåner år 1868. 



30 

Lunds Stift. 

L ä r a r e s a n t a l och löne fö rmåner år 1868. 



31 

G ö t e b o r g s S t i f t . 

L ä r a r e s an t a l och löneförmåner år 1868. 



32 

Calmar och Carlstads Stift. 

L ä r a r e s an t a l och löneförmåner år 1868. 



33 

Hernösands och Wisby Stift. 

L ä r a r e s an t a l och löneförmåner år 1868. 



34 

Sammandrag för hela Riket. 

L ä r a r e s a n t a l och löne fö rmåner år 1868. 



35 

III. 

U p s a l a S t i f t . 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



36 

Linköpings Stift. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



37 

Skara Stift. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



38 

S t r e n g n ä s St i f t . 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



39 

Westerås Stift. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



40 

Wexiö Stift. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



41 

Lunds Stift. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



42 

Göteborgs Stift. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



43 

C a l m a r och C a r l s t a d s S t i f t . 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



44 

Hernösands och Wisby Stift. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 



45 

Sammandrag för he la Riket. 

Antal barn, som undervisats i de särskilda läroämnena, som undergått afgångspröfning, som åtnjuta fortsatt 

undervisning efter utgången ur skolan. År 1868. 

1 Geografi läses af 3,666, historia af 3,560. 2 3,131 undervisas i teckning, blott 480 i geometri. 3 Antal barn i söndags-

och aftonskolor. 



46 

IV. Upsala 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



47 

S t i f t . 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 



48 

Linköpings 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



49 

Stift. 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 



50 

S k a r a 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



S t i f t . 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 

51 



52 

S t r e n g n ä s 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



53 

Stift. 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 



54 

Westerås 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



55 

Stift. 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 



56 

W e x i ö 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



Stift. 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 

57 



58 

L u n d s 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



S t i f t . 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 

59 



60 

Göteborgs 
Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



Stift. 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 

61 



62 

C a l m a r och 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



C a r l s t a d s S t i f t . 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 

63 



64 

H e r n ö s a n d s och 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



Wisby Stift 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 

65 



66 

Sammandrag 

Lärares och lärarinnors löneförmåner; skolkassornas utgifter 



för he la r ike t . 

och saldo; antal skolhus och planteringsland, år 1868. 

67 
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