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Undervisningsplan för 
rikets folkskolor 

den 31 oktober 1919.

Kungl. Maj:ts KUNGÖRELSE

angående unâervisningsplan för rikets folkskolor den 31 oktober. 1919,
vi GriJoTAF "etc. : Sedan folkundeivismijgskaffimittén, jämlikt av Oss den 13 «Vi - 

löGG oek den 12 januari 1909 meddelat uppdrag, den 1 augusti 1914 avgivit Wn»* 
Kände och förslag rönande folkskolan samt folk skolöverstyrelsen efter tagen känned 
om, bland annat, de yttranden, som av andra myndigheter på grund av vernisser a 
givrts över sagda ‘betänkande och förslag, för egen del med skrivelse den 30 december 
iblB avgivit utlåtande i ämnet jämte förslag till undervisningsplan för rikets folHko 
]or,. hava Vi funnit gott att, med upphävande av cirkulären till domkapitlen'den Is» 
maj i860 angående den kateketiska undervisningen och den 11 oktober 1878 angående 
.intagande av ny katekes, 1 vad dessa cirkulär avse undervisningen 1 folkskolor oeb 
småskolor, samt cirkuläret till domkapitlen den 7 december 1900 angående ny nor
malplan. för undervisningen i folkskolor och småskolor ävensom övriga häremot öm 
Uaîde bestämmelser, fastställa härvid fogade undervisningsplan för rikets folkskolor.

Tillika hava Yi funnit gott föreskriva följande:
1 De i timplanerna upptagna timtalen för de olika undervisningsämnena skol- 

rid uppgörande och fastställelse av den läroplan, som enligt § 10 i folkskoles! f " 
■i :'l 1_ tillhöra varje skoldistrikts reglemente, lända till efterrättelse. Dock m'f u V- 

särskilda förhållanden sådant föranleda, mindre avvikelser härutinnan kunna ' ^ 
varvicl emellertid skall iakttagas, att ieke något av de i timplanen för ifragavum de 
«kolstadium angivna ämnena föratom slöjd eller hushållsgöromål uteslutes eller ' sam
manlagda antalet undervisningstimmar i veckan minskas med mera än två timmar 

. 2:o) Skulle 1 skoldistrikt på grund av brist på skollokaler eller annan därmed 
jämförlig omständighet synnerlig svårighet förefinnas att för någon eller några under- 
visningsavdelningar anordna undervisning hela det i timplanen angivna antalet under- 
visningstimrp,r, må skolråd eller folkskolestyrelse, där skolan är anordnad enligt nämn 
av !-‘ö i undervisningspianen upptagna huvudformerna, efter vederbörande folkskoJingpA-' 
Yrs medgivande, för sådan undervisningsavdelning besluta nedsättning i antalet uo- 
tlervis>ungstinimar med högst två timmar i veckan, dock att folkskolinspektörens med- 
grvan&î ej behöver inhämtas, där den årliga undervisningstiden uppgår till mins1 
;V % veckor. Kräves i särskilt .undantagsfall nedsättning i antalet undervisnihgs- 
tirnina; utöver vad nu är sagt, ankomme det på skolöverstyrelsen att, efter ffasistäd- 
ri:nS> % viss angiven tid därtill lämna medgivande. Beslutas nedsättning i antaler 
mi': " ir-mngstimifiar enligt stadgandena i detta stycke, skall i fråga om uteslutnim-- 
av à;0 aen gälla vad härom under l:o) föreskrivits.

oa : De till timplanerna fogade förklarande anmärkningarna, ävensom de i under
vis niugsplanen ingående kursplanerna med anvisningar skola tjäna till huvudsai’m- 

? vid upprättande och fastställande av ovannämnda läroplan för varje skog 
flisens.“ samt vid undervisningsarbetets bedrivande.

aa kungörelse skall äga tillämpning från och med början av det läsår, som 
r rarmast efter utgången av juni månad år 1920; dock att'en övergångstid 
lasar ma medgivas för vidtagande av de jämkningar i lärokurserna, som under

T.’.;i hr rov v u i ...„aji-j. . ’ ....
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UNDERVISNINGSPLAN
FÖR RIKETS FOLKSKOLOR
Översikt av skolformer, som upptagits i undervisumgsplaiieii.

Huvudformer.
Skolor, i vilka barnen. erhålla. undervisning hela den stadgade ärliga lärotiden 

och där undervisningen på folkskolestadiet i regel bestrides av lärare, som avlagt 
folksikiolläriarexameii, folkskolor med heltidsläsning.

A. Skolor med sju eller sex årsklasser, varje klass utgörande minst en lärar- 
avdelning,* 1 vilken på samma gång utgör en undervisningsavdelningd Småskole- 
stadiet omfattar första och andra klassen, folkskolestadiet de följande klasserna. 
Denna skolform benämnes A-formen och betecknas med A, småskolesladiet en
samt med a.

B. Skolor med sju -.eller sex årsklasser, där två eller flera klasser gemensamt 
bilda en läraravdelning, vilken -också utgör en undervisningsavdelning. Små ■ 
skolestadiet omfattar första och andra klassen och folkskolestadiet j lo följande 
klasserna. Dessa skolformer benämnas B-former -och betecknas med B; småskole- 
■stadiet 'ensamt betecknas, om det utgör en enda läraravdelning, med h; om 
småskolestadiet 'utgöres av två läraravdelningar, betecknas det liksom vid A-for
men med a.

Hithörande skolformer äro av följande huvudslag:
1. Skolor, i vilka småskolestadiet bildar en eller två läraravdelningar och 

folkskolestadiet två läraravdelningar, av vilka senare den ena. omfattar 
tredje och fjärde klassen, den andra de följande klasserna. Denna, skolform 
benämnes forsla B-formen och betecknas med Bl.

2. Skolor, i vilka småskolestadiet och folkskolestadiet bilda var sin lärar
avdelning. Denna skolform benämnes andra B-formen och betecknas med B2.

3. Skolor, i vilka småskolestadiet och folkskolestadiet tillsamman bilda 
en läraravdelning, och där nybörjare intagas blott vartannat år, så att lärar- 
,avdelningen kommer iatt omfatta ena året endast första, tredje och femte 
samt, där sådan förekommer, sjunde klassen och andra året endast andra, 
fjärde och sjätte klassen. Denna,skolform benämnes tredje h-formen och 
betecknas med B3.

1 I överensstämmelse med vad som sages i anvisningarna till kol. 4 av blankett 2 för xmdervisningsstatisti- 
uvses med läraravdelning alla de barn, vilkas undervisning tager en lärare i anspråk, om denne nar 

fs ii tjänstgöring.
1 I överensstämmelse med vad som säges i anvisningarna till kol. 3 av ovannämnda : -Jikett avses med 

'Miikrv-Stt.ingsavdélning en avdelning barn, som, oavsett om de tillhöra en eller flera fiisUasser, p.å samiua 
timmar Uava sin huvudsakliga undervisning av samma litrar».



5

Undantagsformer.
Skolor, som få upprättas endast i undantagsfall, där vissa lokala förhållanden där

till föranleda. De äro dels folkskolor med halvtidsläsnmg, i vilka barnen i regel er
hålla undervisning blott hälften av den stadgade årliga lärotiden och vilka få före-' 
komma endast där heltidsläsning på grund av gles befolkning och långa skolvägar 
icke kan anordnas, dels mindre folkskolor, i vilka undervisningen på såväl 1 smaskolé- 
som folkskolestadiet helt och hållet bestrides av lärare med småskollär.arexamen och 
vilka få förekomma, endast där skolområde har sa avskilt lägejDch sä litet barnantal, 
att för dithörande barn ej skäligen kan upprättas folkskola.

C. Folkskolor med halvtidsläsning. Skolor med sju eller sex årsklasser, vilka 
tillsamman .bilda en eller två läraravdelningar, varje läraravdelning omfattande 
minst två undervisningsavdelningar, undervisade på skilda tider, antingen var
annan dag under hela läsåret (varannandagsläsning) eller varje dag under en 
del av läsåret (periodläsning). ’Sniaskdlistadiet'omfåttar första och andra klas
sen och folkskoféstadiet de följande klasserna. Dessa skolformer benämnas C- 
f orm er och betecknas med C, småskolestadiet ensamt, där detta bildar en sär
skild läraravdelning, med c.

Hithörande skolformer äro av följande huvudslag:
1. Skolor, i vilka småskolestadiet bildar en läraravdelning, fördelad på 

två undervisningsavdelningar, och folkskolastadiet likaledes en läraravdelning, p 
fördelad på två undervisningsavdelningar. Denna skolform benämnes första‘ 
C-formen och betecknas med Cl.

2. Skolor, i vilka småskolestadiet och folkskolestadiet tillsamman bilda 
en läraravdelning, fördelad på två undervisningsavdelningar, den ena om- , 
fattande småskolestadiet och den andra folkskolestadiet. Denna skolform 
benämnes andra C-f ormen och betecknas med C2.

3. .Skolor, i vilka småskolestadiet bildar en läraravdelning och folkskole
stadiet en annan läraravdelning, varje läraravdelning fördelad på två under
visningsavdelningar, vilka undervisas på skilda .stationer (flyttande folksko
lor). Denna skolform ibenämnes tredje C-formen och betecknas med C3.

D. Mindre folkskolor. Skolor med sju eller sex årsklasser, vilka tillsamman 
bilda en läraravdelning, utgörande antingen en undervisningsavdelning med hel
tidsläsning eller ock två undervisningsavdelningar med halvtidsläsning (varannan- 
dags- eller periodläsning). Småskolestadiet omfattar antingen de två eller tre 
lägre klasserna och folkskolestadiet de följande klasserna. Dessa skolformer be
nämnas D-former och betecknas med D.

Hithörande .skolformer äro av följande huvudslag:
1. Skolor med heltidsläsning, i vilka nybörjare intagas blott vartannat 

år, så att läraravdelningen kommer .att omfatta ena året endast första, tredje, 
och femte .samt, där sådan förekommer, sjunde klassen och andra året endast 
andra, fjärde och .sjätte klassen. Denna skolform benämnes första D-formen 
och betecknas med Dl.

2. Skolor med halvtidsläsning och med två. undervisningsavdelningar, den 
ena omfattande småskolestadiet och den andra folkskolestadiet. Denna skol
form benämnes andra D-formen och betecknas med D2.
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. 3- Skolor med halvtidsläsning och med två undervisningsavdelningar, 
vilka undervisas å skilda stationer (flyttande mindre folkskolor). Nybörjare 
intagas blott vartannat år, så att undervisningsavdelningen å vardera statio
nen omfattar ena året endast första, tredje och femte samt, där sådan före
kommer, sjunde klassen och andra året endast andra, fjärde och sjätte klas
sen. Denna skolform ibenämnes tredje D-formen och betecknas med D3.

Anmärkningar.

1. Då det bör eftersträvas, att de skolformer, som komma att förefinnas, verkligen 
betingas av föreliggande förhållanden, hava i undervisningsplanen blott sådana skol
former upptagits, som, på samma gång de förekomma i något större antal, kunna 
betraktas såsom särskilt typiska. Jämväl för undervisningen i de från dessa mer 

„ eller mindre avvikande former, som befinnas vana nödvändiga att bibehålla, böra i 
undervisningsplanen upptagna timplaner och kursplaner tjäna till ledning.

. 2. För skolor av tredje B-formen samt av första och tredje D-formen har till und
vikande av att sex eller sju klasser skulle komma att samtidigt undervisas av en 
och samma lärare som regel tänkts, att nybörjare skola intagas blott vart annat år.

. 3. Därest för befintliga varianter av de mera typiska skolformerna korta beteck
ningar behövas, användes lämpligen beteckningen för den i undervisningsplanen upp
tagna närmast besläktade skolformen med tillfogande av en liten bokstav, varvid i 
regel bokstaven v kan komma till användning. Skulle genom avvikelsen en skolform, 
som -egentligen borde tillhöra huvudformerna, komma att bliva halvtidsläsande, be
tecknas den lämpligen med Cv.

Om t. ex. .i en skola av B-formerna, i vilken småskolestadiet och folkskolestadiet 
utgöra Viamsiin lärarajvdelning (B2), till den läraravdelning, som omfattar småskole- 
stadiets två årsklasser, har lagts även tredje årsklassen, d. -v. s. lägsta klassen på 
folkskolestadiet, och folkskolestadiets läraravdelning således, allteftersom skolan är 
sju- -eller sexklassdg, kommit att utgöras av endast fyra eller tre årsklasser, betecknas 
hela skolformen med B2v och småskolestadiet ensamt med bv.

I det fall att i en skola, som består av tre läraravdelningar (Bl), varje läraravdel
ning är delad i två undervisningsavdelningar, som undervisas på skilda tider, be
tecknas hela skolformen -med Cv och småskolestadiet ensamt med cv.

Däresk en skola är så anordnad,_ att halvti-dsläsning äger ruin på folkskolestadiet 
men heltidsläsning på småskolestadiet, bör detta angivas genom att till beteckningen 
för -den halvtidsläsande skolformen fogas en bokstav, som betecknar småskolestadiet 
såsom heltidsläsande,. t. ex. Clb. Om ett alldeles motsatt förhållande förekommer, 
så att skolan är lieltidsläsande på folkskolestadiet men halvtidsläsande på småskole
stadiet, kan detta tydligen angivas genom en sådan beteckning som B2c.

o 4. I fråga om undantagsformerna kan småskolestadiet, där särskilda förhållanden 
sådant påkalla, utsträckas att omfatta tre läsår, under vilka alltså blott den för små- 
skoléstadiet ^avsedda lärokursen genomgås. Denna anordning må dock förekomma 
endast för så vitt skolkursen i sin helhet är sjuårig,' så att folkskolestadiet i varje 
fall kommer att omfatta minst fyra läsår!
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HUVUDFORMER

TIMPLÅKER.

A-FORMEN (A).

SJUKLASSIG SKOLA.

Ämnen

Småskole-
stadiet.

Folkskolestadiet.

Summa
timmar.Lärar- och lärjungetimmar.

l:a
klassen.

2:a
klassen.

3:e
klassen.

4:e
klassen.

5:e
klassen.

6:e
klassen.

7:e
klassen.

Kristendomskunskap................. 2 2 2 2 2 2 2 14

Modersmålet:
Tal- ock läsövningar .... 7 7 6 5 5 4 3 37

Skrivning och språklära . . 4 5 5 5 5 5 5 84

Eäkning och geometri .... 3 4 .. 4' 5 5 5 5 31

Hembygdsundervisning .... 3 3 4 — ’--- — 10

Geografi....................................... — — — 3 2 2 3 10

Naturkunnighet.......................... — — — 2 3 3 3 11
— — __ 2 2 3 3 10

19 21 21 24 24 24 24 157

Arbetsovningar.......................... 3 2 2 — — — — 7

— —
— 1 Vä 2 2 2 7 Vs

1. 1 2 IV» 1 1 1 8V*

Gymnastik med lek och idrott . 1 2 3 3 3 3 3 18

Trädgårdsskötsel.......................... — — — — — — — —

5 5 7 6 6 6 6 41

24 26 28 80 80 30 80 198

Slöjd....... ... — — — — — — _ —

Hushållsgöromål.......................... i - — — — — — — —



A-FORMEN (Å).

SEXKLASSIG SKOLA.

Småskole-
stadiet. Folkskolestadiet.

Ämnen. L ä r a r- och lärjungetimmar. Summa
timmar.

l:a
klassen.

2:a
klassen.

3:e
klassen.

4:e
klassen.

5:e
klassen.

6:e
klassen.

Kristendomskunskap............................... 2 2 2 2 2 2 12
Modersmålet:

Tal- ocli läsövningar....................... 7 7 6 5 5 4 34
Skrivning och språklära................... 4 5 5 5 5 5 29

Räkning och geometri........................... 3 4 4 5 5 5 26
Hembygdsundervisning........................... 3 3 4 — — — 10
Geografi.................................................. — — — 3 2 2 7
Naturkunnighet....................................... — — — 2 3 3 8
Historia....................... ... ....................... — — — 2 2 3 7

19 21 21 24 24 24 133

Arbetsövningar...................................... 3 2 2 _ _ _ 7
Teckning...................................... — — — lVs 2 2 5Vs
Sång.......................................................... 1 1 2 lVü 1 1 77s
Gymnastik med lek och idrott .... 1 2 3 3 3 3 15
Trädgårdsskötsel................................... — — — — — — —

5 5 7 6 6 6 35
24 20 28 30 30 30 168

Slöjd......................................................... ■ — — — — — _ _
Hushållsgöromål...................................... — — — — — — 1 — 1



FÖRSTÅ B-FORMEN (Bl)

SJXJKLASSIG SKOLA*

Småskolestadiet. ïolks k o e s t a [ i e t.

Lärjungetimmar. Lärjungetimmar. Lärjungetimmar.
Summa

lärjunge-

Ämnen. fo:»-iSo
ä

l:a
klassen.

2:a
klassen.

t”1So:
n

3:e
klassen.

4:e
klassen.

t“1So:
SO

5:e
klassen.

6:e
klassen.

7:e
klassen.

timmar.

B
B
n

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

B
B
s

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

O:
B 1-9
ra 
1 *

B
Bp

a ?
§1 
£§ cd 
< c"

Tysta
övningar. 

|

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar 
underv. 

j

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

H
ela

antalet.

Kristendomskun- 
skpp................. 2 2 __ 2 _ 2 2 __ 2 — 2 2 __ 2 _ 2 14 14

Modersmålet :
Tal- ock läs- 

övningar . . )u 6 6 6 5 5 5 3 3 3 8Î 31
Skrivning och 

språklära . . 5Vs — 5 Vs — 5 4 — 4 — 4 3 2 4 i 4 1 30 4 34
Räkning och geo

metri .... 4 3 — 3 —- 4 4 — 4 — 3 5 — 5 —, 5 __ 28 29
Hembygdsnnder- 

visning.... , 3 3 — 3 — 1 1 — 1 — — — — — — __ __ 8 8
Geografi .... — — — — __ 2 2 — 2 — 2 2 — 2 — 2 — 10 — 10
Naturkunnighet . — — — — — 2 2 — 2 — 3 3 — 3 — 3 — 18 — 18

1 Historia .... — — — — — 2 2 — 2 — 3 3 — 3 — 3 — 18 — 13
j 23 19 Vä — 19Vä — 24 02 — 20 — 24 21 2 22 i 22 1 148 4 152

Arbetsövningar . 1 1 IVä 1 IVä 1 1 — 1 — — — — — — — — 4 3 7
Teckning .... — — — ~ — 1 1 — 1 — 1 1 1 1 i 1 1 5 3 8
Sång...................... 1 1 — 1 — 1 1 — 1 — 2 2 — 2 — 2 — 10 — 10
Gymnastik med 

lek och idrott. 1 1 — 1 — 3 3 — 3 _ 3 3 — 3 — 3 _ 17 17
Trädgårdsskötsel. — — — — — _

3 3 IVä 3 lVa 6 6 — 6 — 6 6 1 6 i 6 1 36 6 42

26 22Vä IVä 22Vä IVä SO 28 — 28 — SO 27 8 28 2 28 2 184 10 194

Slöjd......................

24 24 28 28 80 8 0 30

Hushållsgöromål . — — — — — — — — — — — — — — — — — .

202859. Undervisningsplan.
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FÖRSTÅ B-FORMEN (Bl).

SEXKLASSIG SKOLA.

Småskolestadiet. F o ' k s k o les t a c i e t.

Lärjungetimmar. Lärjungetimmar. L ärj ungetimmar. Summa lärjunge
timmar.

l:a 2:a t"1 3:e 4:e t“*£û: 5:e 6:e
Ämnen. klassen. klassen. klassen. klassen. B klassen. klassen.

ef — <TT-

B
B
S

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

B
B
S5
O

m
edelbar

underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

o:
t N̂ 
$ r
r*

B
B
t?ht

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

g B
fl

B

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

o:

=J teIQ c+-co 8» ht

H
ela

antalet.

Kristendomskunskap

Modersmålet:

2 2 — 2 — 2 2 — 2 — 2 2 — 2 — 12 — 12

Tal- ock läsöv-
ningar................... Y 6 — 6 — 6 5 — 5 — 5 3 — B — 28 — 28

Skrivning o. språk
lära ....................... 5Vs — 5V* — 3 4 — 4 — 4 3 2 4 i 26 3 29

Räkning ock geo
metri ......................................... 4 3 — 3 — 4 4 — 4 — 5 5 — 5 — 24 — 24

Hembygdsundervis- 
ning......................................... 3 3 ____ 3 — 1 1 — 1 — — — — — __ 8 — 8

Geografi......................................... — — — — — 2 2 — 2 — 2 2 — 2 — 8 — 8

Naturkunnighet. . . — — — — — 2 2 — 2 — 3 3 — 3 — 10 — 10

Historia ....... — — — — — 2 2 — 2 — 3 3 — 3 — 10 — 10

23 19 Vs — 10V* — 24 22 — 22 — 24 21 2 22 i 126 3 129

Arbetsövningar". . . 1 1 IV* 1 IV* 1 1 — 1 — — — — — — 4 3 7

Teckning................... — — — — — 1 1 — 1 — 1 1 i 1 i 4 2 6

Sång1............................ 1 1 — 1 — 1 1 — 1 — 2 2 — 2 — 8 — 8

Gymnastik med lek 
och idrott .... 1 1 — 1 — " 3 3 — 3 __ 3 3 — 3 — 14 — 14

Trädgårdsskötsel . . — --- . — — — — — — — — — — — — — — — —

3 3 I1/* 3 i1/* e 6 — 6 1 — 6 6 1 ' i 6 i 30 5 35

26 221! IV* Mh 1 IV* 30 28 — 28 — 30 27 8 28 2 156 8 164

24 24 28 28 30 40

Slöjd..........................
Hushållsgöromål , .

i
— — —

_ _
—

_
— —
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ANDEÅ B-FOEMEN (B2).

SJUKLASSIG SKOLA.

Ämnen.

Småskolestadiet. F 0 1 k s k 1 1 e stadi Ô t.

Summa lärjunge- 
timmar.

SO!>-*
sc-F

1

Lärjungetimmar

f
8’
Ü

1
n

L ä j n a g e t i m m a r.

l:a
klassen.

2:a
klassen.

3:e
Massen.

4:e
klassen.

5:e
klassen.

6:e
klassen.

7:e
klassen.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
g öP CD PL pu
S<1 er1 • so

OS
P H3
B-'äCP5 c+-

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

O:
P H3

IT™aq c-t-
n93

! 
O

m
edelbar

underv.

0:
S >4

0“ å.
n 93

0 
ge

3 5=
’ g

Tysta
övningar.

H
ela antalet.

Kristendomskunskap 2 2 — 2 — 3 2 — 2 — 3 —- 3 — 3 __ 17 17
Modersmålet:

Tal- ocli läsöv-
ningar .... 1 6 — 6 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 27 5 32

Skrivning o. språk- )U
lära.................... 1 57» _ 572 — 372 372 3 3V2 3 0V2 4 372 4 372 4 2872 18 4672

Räkning ocli geo-
metri......................... 4 3 — 3 — 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 26 5 31

Hembygdsundervis-
ning ...... 3 3 ■ 3 — 1 1 1 ~~~~ — — — 8 — 8

Geografi.................... — — — — — 3 i — 1 2 ~ 2 — 2 — 8 — 8
Naturkunnighet . . — — — — — 3 i — 1 2 — 2 — 2 — 8 — 8
Historia.................... — — — — — 3 i — 1 2 — 2 — 2 — 8 ___ 8

23 197a — 1972 — 25lk 1672 6 1672 5 1977 6 1972 6 1972 6 13072 28 15877

Arbetsövningar . . 1 1 172 1 172 1 1 1 1 1 — — — —- — — 4 5 9
Teckning.................... — — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 10
Säng ....... 1 1 — 1 — 1 1 — 1 -1 1 1 — 1 — 7 —- 7
Gymnastik med lek _

och idrott . . . 1 1 — 1 — Ph 172 — 172 — 172 — 172 — IV2 — 972

Trädgårdsskötsel. . — — — — — — — — — — — — — — — --- • — — 977

3 3 17» 3 172 41/2 472 2 472 0 372 1 372 1 372 1 2572 10 857.

26 2272 172 227s 172 SO 21 7 21 7 23 7 23 7 23 7 156 38 194
24 24 28 28 i 0 i« É 0 -

Slöjd.............................. — — — — — — — — — — — — — — — — — _ ___

Hushållsgöromäl . . — — — —
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ANDRA B-F0RMEN (B 2).

SEXKLASSIG SKOLA.

Småskolestadiet. F o 1 k s k o 1 e sta die t.

Lärjungetiimnar. L ä r j ung etim mar Summa lärjunge
timmar.

t“« l:a 2:a !r< 3:e 4:e 5:e 6:e
Ämnen.

n klassen. klassen. s klassen. klassen. klassen. klassen.
yîl sr.
B O O 8 _ O ^ O O o: • O O: _ O o:
Bp>-i § 1 

o. g,
S a
< o"

s

t H3>_i.
ö o3 aq g+-£3 PH

'm
edelbar

underv.

■<

P w aq g-03 P ni

s
fS

g B
^2*H CD
< o-

Tysta
vningar.

§ 1 
g1!
•“i
< ö-

B

t i-3p.e^
P w rjo c+- p PHd

g 8
B, ®Pj Qj
cd STHi &cr
■ s

Tysta
vningar.

S B
B ®ÇU pCD CDHi pP ■<1 cr1 
' 8

Tysta
vningar.

ö B
p* g.
s g 
< & 

n

Tysta
vningar.

H
ela

intalet.

Kristendomskunskap

Modersmålet:

2 2 — 2 — 3 2 — 2 — 3 3 — 14 — 14

Tal- och läsöv-
24 4 28ningar..... I 6 — 6 — 5 3 i 3 1 3 i 3 i

Skrivning o. språk
lära .......................

Häkning och geome-

r
57» — 57» — 37» ,37»

te* ji-
3 37» 3 37» 4 37» 4 25 14 39

F 22 26tri ............................ 4 3 — 3 — 4 1 4 i i I 4 1 1 i 4 i 4 JL J 4

Hembygdsundervis-
8ning....................... 3 3 — 3 — 1 1 — 1 — — — — — 8

Geografi........................ — — — — — 3 1 — 1 — 2 — 2 — 6 — 6

Naturkunnighet. . . — — — — — 3 1 — 1 — 2 — 2 — 6 — 6

Historia....................... — — — — — 3 1 — 1 — 2 — 2 — e — 6

23 197s — 197» — 25lh 167» 5 161/» 5 197» 6 197» 6 in 22 133

Arbetsövningar, . . 1 1 IV» 1 17» 1 1 1 1 1 — — — — 4 5 9

Teckning................... — — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8

Sång............................

Gymnastik med lek

1 1 — 1 — 1 1 — 1

17»

1

17»

1

17*

6

8

6

8och idrott .... 1 1 — 1 — 17» 17» — — — —

Trädgårdsskötsel . . .--- — — — — — — — — — — — — — — —

3 8 17» 8 17» 47» 47» 2 47» 2 87» 1 37» 1 22 9 31

26 227» 17» 227» 17» 30 21 7 21 7 23 7 23 7 133 31 164

2 "4 £!4 £Ï8 2 8 € 0 $ 0

Slöjd....................... ....

Hushållsgöromål . . _ _ _ _ _ —

" :•$ /



TREDJE B-EORMEN (BB).

SJUKLASSIG SKOLA.

Småskolestadiet. F o 1 k s k o 1 e s 1 a d i e t.

Summa
L ä i j u n g e t i m in a r. läijunge-

timmar.8*
2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e

Ämnen.
HC+-
B
B
S

klassen. klassen. klassen. klassen. klassen. klassen. klassen.

O
m

edelbar
nnderv.

o:
g S3

Cjq C+- £0 £0Hi

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
g @

8 fL -4 cr
■ s

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
nnderv.

Tysta
övningar.

H
ela antalet.

Kristendomskunskap .

Modersmålet:

3 1 — 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 - — 12 — 12

Tal- och läsövningar ( ”{ 4 — 4 — 3 i 3 IV» OO 17« 3 17» 3. 17a 28 7 30

Skrivning o. språkläraJ 4 3 4 3 3 3 3 27« 3 V» 3 37a 3 37« 3 247a 207« 43

Räkning och geometri à 2 1 2 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 14 22 36

Hembygdsundervisning 2 2 — 2 — 2 —

2
~ 6 — 6

Geografi.......................... 2 — — — — — 2 2 2 8 — 8

Naturkunnighet. . . ■ 2 — — — — — — 2 — 2 — 2 — 2 — 8 — 8

Historia.......................... 2 __ — — — 2 2 — 2 ---' 2 — 2 — 10 — 10

26 13 4 13 4 14 8 18 8 167« 81/» 167« 87« 167a 87« 1057« 497« 155

Arbetsövningar. . . ) ll 1 3 1 3 1 2 — — — — — — — — 8 8 11

Teckning..................J
1 i

— — — — __ 1 1 i 1 1 1 1 1 4 4 8

Sång............................... IVs IVî — IV» — IV» — 17» — 17« — 17» — 17« — 107« — 107«

Gymnastik med lek och 
idrott .......................... 17« IV» — 17« — 17« +■ 17« — p/i — 17« — 17« — 107« — 107«

Trädgårdsskötsel . . • — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 4 3 4 3 4 2 4 1 4 1 4 1 4 1 28 12 40

30 17 7 17 7t 18 10 20 9 207»|97» 207« 97» 207« 97a 1387a 617« 185
24 24 28 29 8 0 80 30

Slöjd............................... — — — — — r — — — — — — — — — — — —

Hnshållsgöromäl . . . — —
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TREDJE B-FOBMEN (B 3).

SEXKLASSIG SKOLA.

Ämnen.

Lärartiinm
ar.

Snlåskolestadiet. I o 1 k s k o I e s t a d i e t.

Summa
lärjunge
timmar.

L ä r J ung e t i m m a r.

l:a
klassen.

2:a
klassen.

3:e
klassen.

4:e
klassen.

5:e
klassen.

6:e
klassen.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

O:
B V? 
5'^

TO jf- go & H

H
ela antalet.

Kristendomskunskap . . . 3 1 1 2 2 2 2 ID 10
Modersmålet:

Tal- och läs övningar . ]
u 1 4 _ 4 — 3 i 3 IV* 3 IVs 3 IV* 20 5Vs 25VsSkrivning och språklära j 1 4 3 4 3 3 3 3 2V* 3V* 3 3V* 3 21 17l/s 887*

Räkning och geometri . . 4 2 1 2 1 2 4 2 4 2 4 2 4 12 18 30
Hembygdsundervisning , . a 2 — 2 — 2 — _ !_ 6 0
Geografi ................... 2 — —- — — — — 2 _ 2 2 6 6
Naturkunnighet .... 2 — — — — — — 2 _ 2 _ 2 0 6
Historia................... 2 — — — — 2 — 2 — 2 — 2 _ 8 8

26 13 4 13 4 14 8 16 8 16'/a 8V* 16 Vs 8Vs 89 41 180

Arbets övningar................... 1, f 1 3 1 3 1 2 _ _ 3 8 11
Teckning ....................... r 1 — — — — — — 1 1 1 1 1 i 8 3 0
Sång......................................... i1/* IV* — IV* — IVs __ IVs — IVs — IV* _ 9 _ 9
Gymnastik med lek och

idrott ................................ 2Vs 1 Vs — IV* — IVs —- IVs — IVs — IV* _ 9 9
Trädgårdsskötsel.................. — — — — — — — — — — — — _ _

4 4 3 4 S 4 2 4 1 4 1 4 i 24 11 35
30 17 7 17 7 18 10 20 9 2ÖV* 9Vs 20V* »v* 113 52 165

&{ 2't 2* 2 ) sä) 8( !

Slöjd. . . _
Kushållsgöromål. .

— — — —



förklarande anmärkningar till timplanerna.
1 Timplanernas tillämpning vid undervisningen framgår närmare av de exempel 

nå arbetsordningar, vilka återfinnas längre fram såsom en särskild avdelning av 
undervisnino’splanen ock till vilka därför hänvisas. Av dessa exempel inhämtas bland 
annat, huruundervisningstiden i skolor, där kursväxling förekommer, tänkts fördelad 
mellan omedelbar undervisning ock tysta övningar.

2. En undervisningstimme bör i regel omfatta 45 minuter. I de ämnen, där så 
finnes lämpligt kan en sådan timme uppdelas på två olika sysselsättningar. Detta 
bör särskilt komma i fråga på småskolestadiet, oek undervisningstimme i kristen- 
domskunskap bör där alltid delas, så att undervisning i detta ämne kommer att äga. 
rum dubbelt så måtfga dagar i veckan som å timplanerna angivna Rimmar.

Mellan två undervisningstimmar i följd böra barnen pa saval smasJrolans som folk
skolans stadium erhålla 10 till 15 minuters rast. Där barnen kava så korta skol
vägar att de i allmänhet kunna gå kem för intagande av maltid, bör för sådant 
ändamål anslås minst 1 timme. Då undervisningen lämpligen kan sammanföras till 
s k samlad skoldag, kan måltidsrasten förkortas men bor i varje iall icke göras

börTunder alla omständigheter anordnas så, att själva skolarbetet under 
JÄÄ*»» kommer att pâgâ ander minet 45 minnter

Där så lämplTgen kan ske, bör vid gymnastikundervisningen omkladnmgen xorlaggas
tllÄvunterför' undervisningen i slöjd bör en undervisningstimme utgöra 45 minuter, 
ock jämväl vid undervisning i detta ämne bör rast förläggas mellan två på varandra
följande undervisningstimmar. ,

TTndervlining i huskållsgöromål synes icke lämpligen kunna fordelas pa sarskilda 
undervisningstimmar utan bör varje gång upptaga en arbetsdag, vilken i regel bör 
omfatta fem timmar à 60 minuter, vari emellertid bör inräknas tid for nödiga raster.

3. För morgonandakt användes en tid av omkring 10 minuter före den första
undervisningstimmen.

4 Undervisningstiden under de första veckorna av barnens första skolår bör på] 
lämpligt sätt begränsas, på det att övergången fran hemmet till skolan ma för ny
börjarna underlättas.

5 Å thnulanen Lar särskild tid upptagits för arbetsövmngan Som dessa öv- 
ninffar trira 1 ställas i omedelbart samband med hembygdsundervisnmgen kan a ar- 
aii* fall, om * anses lämpligt, upptagas gemensam tid fdt hem.
bygdsundervisning med arbetsövningar.

6 Samtliga på timplanen upptagna timmar för ämnena geografi ock naturkunnig
het böra under vissa tider av läsåret användas_ uteslutande for undervisning i geo
grafi, under andra uteslutande för undervisning i naturkunnighet. Mellan de nämnda 
ämnena och hembygdsundervisnifj bör också ett dylikt utbyte aga rum, aa samtliga 
dessa tre ämnen förekomma under samma skolar, och bor da en sadan anordning
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genomföras även i fråga om arbetsövningar och teckning. Jämväl i andra fall torde 
ett liknande utbyte med fördel kunna ske.

7. Efter skolstyrelsens bestämmande bör ett visst antal hela eller halva läsdagar 
under aret anvandas for av lärare ledda lekar och idrottsövningar i det fria.

* trädgårdsskötsel förlägges till de tider av året, då sådan un- 
1 ^ as ^ta™-par sig. Särskild tid till ämnet har därför icke upptagits å tim-
andra kmnraï b°r tld &r undervisninS 1 detsamma i nödig utsträckning tagas från

i,U!1<ierVifing^ i sl,öid tar å timplanen förlagts utanför skolans egentliga 
undervisningstid, och torde i allmänhet 4 veckotimmar böra avses härför i de klas
ser mom lolkskolestadiet, för vilka sådan undervisning må komma att anordnas.

10. Undervisningen i hushållsgöromål bör helst utsträckas över läsåret med en 
aags skolköksarbete i veckan för varje avdelning. Skall någon del av den åt skol- 
KOKsarbete __anslagna dagen ägnas åt annan undervisning, bör sistnämnda undervis- 

,*.öreSa ®tolköksundervisningen och icke utsträckas till mer än högst 2 timmar, 
Qc bör i sådant fall arbetsdagen för undervisning i hushållsgöromål icke omfatta 
mera än 4 timmar.

H. Undervisningen på lärorummet bör under en timme eller två timmar i följd 
kunna utbytas mot undervisningsutflykt.

dlemuppgifter givas- endast i sådant, som förut blivit i skolan förberett eller 
undvi^s^^ e^er e^er helgdag böra hemuppgifter så vitt möjligt
,, d;>fir‘sta andra klassen. knnna barnen som hemuppgifter få utföra lämpliga 

• ®ar, ,1 tasning och skrivning ävensom vissa arbetsövningar, men läxor i vanlig 
mening bora där icke förekomma. 6

Tysta övning ar.

fivim * tfurplaner och arbetsordningar för skolor med kursväxling angivna tysta 
aIse ,övnmgar av detta slag, vilka pågå samtidigt med att läraren har 

omedelbar undervisning i annat ämne med en eller flera klasser.
• ?" 'P® .tys^a övningarna böra anordnas så, att de giva barnen tillfälle såväl att 

■„1 ,.. ,. f0™ under den omedelbara undervisningen meddelats som ock att mera
CTiii-1 ft sig kxmskaPer samt att, var och en på sitt särskilda sätt, 
bearbeta det lärostoff, som blivit behandlat.
J: Df- övningar måste givetvis på lämpligt sätt förberedas och övervakas, 
rättas re Under dem utförda arbetena böra genomses och, där så erfordras,

Hrufr underlätta deras förberedande böra de så långt som möjligt förläggas till
! >•, .'""'jdolbart t'b.-r nära förut föregåtts av undervisning i det ämne de avse:,
.klaqspr^v- an<*e^ av lärjungarnas arbete måste ske, medan läraren undervisar övriga 

•’ i °5 detta, för att så lftet som möjligt störa hans muntliga undervis- 
unnmärk^™™ S ^ll fet oundgängliga. I regel bör det vara nog, att han då och då 
da sådant barnen utföra det arbete, som blivit dem förelagt; någon gång,

ar alldeles nödvändigt, meddelas en kort upplysning.



4 Där flera klasser samtidigt undervisas, har läraren behov av en viss frihet 
gentemot kursfördelning och arbetsordning, så att han kan anpassa sitt förfarande 
efter de förhållanden, som inträda under arbetetets fortskridande. Ena gången kan detfö 
befinnas lämpligt att tidigare, än som angivas i kursfördelmngen upptaga till be
handling ett visst moment av ett ämne eller - ock undanskjuta det till en senare - 
tidnunkt för att såmedelst kunna anordna gemensam undervisning för flera klasser. 
Vn annan gårm kan han finna sig böra sysselsätta en klass ined tyst övning, fastän 
ino-en sådan linnes å arbetsordningen upptagen, för att därigenom få tillfälle att jnst 
då° mera ingående behandla ett visst moment med en annan klass. Likaledes kan 
det någon gång befinnas lämpligt, att en tyst övning installes, och lärjungarna få 
vara med om vad som förehaves vid lärarens omedelbara undeivisning. Läraren böiv 
tydligen känna sig oförhindrad att vidtaga ändringar, som av det ändrade arbets- .
•*8* Då befintligheten a» flera samtidigt undervisade klasser motsvaras av ett mindre 
«M tan i v3 klass, låter det sig med fördel gjra att “ *4^» 
de «kilda klasserna så att vardera lar en del av Lararens orneaelbara undervisning, 
kedln den eller de andra utföra sitt tyst» arbete oeh dangenom blir det möjligt
att i vissa Sinnen, såsom skrivning, rakning oeb, “rnkg* ikgentlie “enbil 
arbete och lämna dem behövlig undervisning, utan att tyst ovmng i egentlig mening
kan behöva förekomma. Där en större omväxling i arbetet, såsom pa smaskolesta- 
£ är önskvärd, kan en sådan anordning av arbetet , vara lämplig, aven dar till
arten så skilda övningar förekomma innehåll och svårig-

a Det är synnerligen angelaget, att de tysta ovnmgdina till mneüall oeù svang
hetso-rml lämpas efter barnets ståndpunkt Ofta kunna med fordel givas o ika upp- 
sifter för klasser, som eljest undervisas tillsamman, t. ex. tredje och fjärde eller femte, 
kiÉte och sjunde klasserna i skolor av andra B-formen , o ..

TTnnStema för de tysta övningarna böra i allmänhet valjas sa, att de ej krava 
nämnvärd tid för särskild förberedelse, att de i det hela taget kunna utföras av bar- 
“>å eWhånd utan nagon mera ingående hjälp Îran läraren och att de icke 
rrmrlföra för mycket arbete med rättande efteråt. lorberedels^till tysta övningar, 

fordra ea Ä fullständig ' behandling, lämnas en föregående undervisnings-, * 
timme ' Sådant är särskilt nödigt vid utarbetande av uppsatser ävensom vid vissa*
språkbygjnadsovmngai.^^^ . timplanerna upptagits för modersmålet, räkning och 

'' Ahövningar och teckning. Dock kunna de även. ställas i andra äm-ItTLänst bSå kunna kartläsning och kartritning förekomma i anslutning till geo- 
Siundervlsningen. Det kan också vara lämpligt. att barnen under de tysta ov- 

få skiiva bibliska, historiska och geografiska namn samt namn pa djur 
mngarna m b befor(jrar såval namnens inlärande som deras riktiga stavning.
Till tjänst' för sångundervisningen kunna barnen få såsom tyst övning avskriva någon
sång, som sedan £övmnga^tillhörande modersmålsundervisningen märkes först tyst.

ö. JJianaj-y j omfatta en hel undervisnmgstimme åt gången och bör :
Dsmiig Den a f fö då timmen “är delad mellan omedelbar undervisning och
darfor iampligeii loiekomina, ^ f]e] ay timmen annan övning anordnas. Re-
tyst ovmng. läsningen få barnen tillfälle att visa under en följande under-
S3ÂÏT»r >« ™ *—**> sty»ket d1“

ge9°mHOTa£i™nd°T SÎismâlets tysta övningar kommer givetvis att utgöras av

g_202859. Undervisningsplm.
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skriftliga arbeten. Utom de förut nämnda, utarbetande av uppsatser samt språk- 
byggnadsövningar, lämpa sig för tysta övningar särskilt avskrivning efter föreskriv- 
ning eller ur bok, skrivning ur minnet, renskrivning av uppsatser samt välskrivning. 
Däremot böra läxreferat utan särskild mera ingående förberedelse förekomma sparsamt, 
enär ide sällan kunna utan lärarens upprepade ingripande utföras av alla barnen i 
klassen och dessutom i regel kräva mycket arbete med rättande.

Beträffande tillvägagångssättet vid de olika arterna av skriftliga arbeten hänvisas 
i första hand till vad om dem säges i anvisningarna till kursplanen i modersmålet. 
Vid skrivning ur minnet kan det ibland vara lämpligt, att barnen under första 
delen av timmen få inprägla en text och, allteftersom de bliva färdiga därmed, skriva 
ned den.

10. Vid granskningen av de skriftliga arbetena kan läraren i vissa fall med för
del taga lärjungarnas medverkan i anspråk. Uppsatser och även flertalet språk- 
byggnadsövningar måste dock granskas av läraren. I fråga 'om vad som åstadkom
mits vid avskrivning och skrivning ur minnet kunna däremot lärjungar i viss utsträck
ning hjälpa till. Så kunna efter en avskrivningsövning lärjungar, som utfört öv
ningen, få hyta skrivböcker med varandra och efter den å krittavlan eller i boken 
angivna texten utmärka begångna fel. Själva rättelserna böra sedan göras av dem, 
som utfört arbetet. I andra fall kunna lärjungarna i en högre klass övertaga gransk
ningen och därvid få använda ordlista. Detta gäller både om sådant, som avskri
vits, och om sådant, som skrivits ur minnet. Renskrivnings- och välskrivningsarbeten 
granskas av läraren.

11. Övningar på egen hand i räkning och geometri böra bestå i tillämpningar av 
sådant, som barnen inhämtat vid den omedelbara undervisningen, och avse dels räk
ning med sifferexempel för vinnande av säkerhet och färdighet, dels lösning av sak
exempel. Då dessa övningar i regel förekomma under timmar, som äro anslagna för 
undervisning i ämnet •— och sålunda icke äro att anse som tysta övningar i den 
trängre bemärkelse, vari denna benämning här använts — är det här lättare för 
läraren att, då så behoves, lämna erforderlig hjälp. Vid granskningen kunna lär
jungar i en högre klass få biträda.

12. Såsom tysta övningar förekommande arbetsövningar och teckning böra utgö
ras av sådana arbeten, som barnen med ledning av vad de fått lära sig under den 
omedelbara undervisningen kunna utföra huvudsakligen på egen hand. Granskning 
företages av läraren under en följande, åt omedelbar undervisning i. ämnet anslagen 
lärotimme.
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KURSPLANER.
KRISTENDOMS K IX Sk AP.

MÅL.

Kristéndomsundervisningen i folkskolan har till uppgift att på ett sätt, som kan 
främja lärjungarnas religiösa och sedliga utveckling, giva dem en efter deras mot
taglighet och behov avpassad kunskap om kristendomens uppkomst, innehåll och 
utveckling.

KUBSF ÖRDELNIN G.

A-FOEMEN (A).
SJXJKLASSIG SKOLA.

Första hlassen.
Enkla, muntligt meddelade berättelser ur bibeln, företrädesvis ur evangelierna, ägnade 

att grundlägga barnens första religiösa och sedliga föreställningar.
I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser; morgon-, afton- 

och bordsböner.

Andra klassen.
Enkla, muntligt meddelade berättelser ur evangelierna i något fylligare urval än 

under, första skolåret samt några enkla likaledes muntligt meddelade berättelser ur 
gamla testamentet.

I anslutning härtill:' korta minnesord ur bibeln; några psalmverser; »Fader vår» 
och »välsignelsen».

Tredje klassen.

Ett urval av för barnen lämpliga stycken ur gamla testamentet, huvudsakligen in
nehållande berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.

I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser.

Fjärde klassen.
Ett urval av för barnen lämpliga stycken ur evangelierna, huvudsakligen innehål

lande berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.
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I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser.

Femte klassen.
■ ay barnen lämpliga stycken ur apostlagärningarna, huvudsakligen
innehallande berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.

Jesu tal och liknelser i fylligare urval.
I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; några psalmverser. j

Sjätte klassen.
Ett urval av för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testamentet med kärn

fullt religiöst och sedligt innehåll.
Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och 

behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
Enkla berättelser och bilder ur kyrkans historia, däribland berättelser och bilder 

ur reformationens historia. I anknytning till sistnämnda: läsning av Luthers lilla 
katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvud- f 
stycken.

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.

Sjunde klassen. j
Berättelser och skildringar avseende personer och händelser av belysande bety- j 

delse i fråga _ om utvecklingen och gestaltningen av det religiösa och sedliga livet j 
under olika tider. I samband därmed läsning ur bibeln samt av lämplig litteratur ' 
i övrigt såsom grundläggande och åskådliggörande moment i undervisningen.

Kort framställning om gudstjänsten inom den svenska kyrkan samt en översikt 
över kyrkoåret.

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.

SEX KLAS SI G SKÖKA.

Första—femte klassen.
B

Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.
■

Sjätte klassen.
Läsning, ur bibeln av för barnen lämpliga stycken med kärnfullt religiöst och sed

ligt innehåll.
Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och 

behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
Enkla berättelser och bilder ur kyrkans historia, däribland berättelser och bilder 

ur reformationens historia: I anknytning till sistnämnda: läsning av Luthers lilla 
katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvud
stycken. .

Kort framställning om gudstjänsten inom den svenska kyrkan samt en översikt 
över kyrkoåret. i

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser. i

:



FÖRSTA B-FORMEN (Bl).
SJ UK. LÄSSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Om vardera klassen utgör en läraravdelning, tillämpas den fairsfördelning, som 

är upptagen för motsvarande klasser av A-formen. Utgöra däremot de båda klas
serna tillsamman en läraravdelning, gäller den kursfördelning, som angives för första 
och andra klassen av andra B-formen.

Tredje och fjärde Massen.
Ett urval av för barnen lämpliga stycken ur gamla testamentet och ur evangelierna, 

huvudsakligen innehållande berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.
I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; nagra psalmverser.
Ena året. Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma stycken ur gamla 

testamentet och ur evangelierna, -särskilt agnade att fasthålla sammanhanget och be
lysa de olika skedena i tidsföljden, samt dessutom enbart for aret ett antal andra 
stycken, som låta anknyta sig till de gemensamma och som icke mga i den andra

X anslutning till bibelstyckena: korta minnesord ur bibeln; nagra psalmverser.
Andra året De för båda årskurserna gemensamma styckena ur gamla testamentet 

och ur evangelierna samt dessutom enbart för året ett antal andra stycken, som 
låta anknvta sig till de gemensamma och som icke ingå i den föregående årskursen.

I anslutning till bibelstyckena: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Ett urval av för barnen lämpliga stycken ur apostlagärningarna, huvudsakligen 

innehållande berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten. _ . ....
Fnkla berättelser och bilder ur kyrkans historia, danbland berättelser och bilder 

ur reformationens historia. I anknytning till sistnämnda: läsning av Luthers lilla 
katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvud
stycken.

Jesu tal och liknelser i fylligare urval. , ± j
Ett urval av andra för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testamentet med

kärnfullt religiöst och sedligt innehåll. . . ....
Kort framställning cm gudstjänsten mom den svenska kyrkan samt en översikt

0VJesuS,ber^predikan och i anknytning därtill en efter barnaåldems mottaglighet och 
behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.
Ena året. Ett mindre antal för alla tre årskurserna gemensamma stycken ur 

apostlagärningarna samt berättelser och bilder. ur kyrkans historia, samtliga ägnade 
att fasthålla sammanhanget och belysa de olika skedena i kyrkans uppkomst o.ch 
utbredning, sum t dessutom enbnrt för uret ett untul undru bibelstycKen, berättelser 
och bilder,’ vilka låta anknyta sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra
årskurserna.
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Jesu tal och liknelser i något fylligare urval.
Jesu bergspredikan och' i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet 

ocli behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen 
I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.

, 4ÄÄ- P® ^ båcla årskurserna, gemensamma styckena ur apostlagärningarna 
berättelserna ocli bilderna ur kyrkans historia samt dessutom enbart för året ett antal 
andra bibelstycken, berättelser oeh bilder, vilka låta anknyta sig till de gemensamma 
och som icke mgå i den förra årskursen. Särskilt för detta år: berättelser och bilder 
ur reformationens historia med därtill anknuten läsning av Luthers lilla katekes 
såisom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvudstycken 

. Läsning ur bibeln av några andra för barnen lämpliga stycken med kärnfullt reli " 
giöst och sedligt innehåll.

Kort framställning om gudstjänsten inom den svenska kyrkan samt en översikt 
över kyrkoåret.

T anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.

ANDEÅ B-FOEMEN (B2).
SJUK LÄSSIG SKOLA.

Första ocli andra klassen.
Enkla, muntligt meddelade berättelser ur evangelierna, ägnade att grundlägga bar 

nens första religiösa och sedliga föreställningar, samt några få likaledes muntligt 
meddelade enkla berättelser ur gamla testamentet. h

I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser; morgon- af 
ton- och bordsböner, »Fader vår» ocb »välsignelsen». ’

Anm. Under andra terminen genomgås ena året vissa .delar av kursen och andra 
aret de återstående.

Tredje och fjärde klassen.
Ett begränsat urval av för barnen lämpliga stycken ur gamla testamentet samt ur 

evangelierna och apostlagärningarna, huvudsakligen innehållande berättelser ' i tids 
följd ur bibeltexten. ’

I anslutning härtill: korta minnesord ur bibeln; psalmverser.
Ena året. Ett fåtal för båda årskurserna gemensamma stycken ur gamla ocli nya 

testamentet, särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och belysande olika ske 
dena i tidsföljden, och dessutom enbart för‘'året ett' antal andra stycken, som låta 
anknyta sig till de gemensamma och som icke ingå i den andra årskursen.

i anslutning till bibelstyckena: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser.
Andra året. De för båda årskurserna gemensamma styckena ur gamla och nya 

testamentet/och dessutom enbart för året ett antal andra stycken, som låta anknyta 
sig till de/gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

1. anslutning till bibelstyckena: korta minnesord ur bibeln; några psalmverser.
Femte, sjätte och sjunde klassen.

ÄrtärÄ* s‘ïcke° ” g°ml“ "* «■"HH*1 ■“*w
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Jesu tal och liknelser i fylligare urval.
Några berättelser och. bilder ur kyrkans historia, däribland berättelser och bilder 

ur reformationens historia. I anslutning till sistnämnda: läsning av Luthers lilla 
katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvud
stycken.

Iiort framställning om gudstjänsten inom den svenska kyrkan samt en översikt 
över kyrkoåret.

Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet 
och behov lämpaJ sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.

I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde klassen.
Ena året. Ett mindre antal stycken ur gamla och nya testamentet samt berät

telser och bilder ur kyrkans historia, vilka icke ingå i de andra årskurserna.
Jesu tal och liknelser i fylligare urval.
I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.

! Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde 
klassen.

Andra året. Ett mindre antal stycken ur gamla och nya testamentet samt berät
telser och bilder ur kyrkans historia, vilka icke ingå i de andra årskurserna.

Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet 
och behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.

. I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde 

klassen.
Tredje året. Ett mindre antal stycken ur gamla och nya testamentet samt berät

telser och bilder ur kyrkans historia, vilka icke ingå i de andra årskurserna. Sär
skilt för detta år: berättelser och bilder ur reformationens historia med därtill an
knuten läsning av Luthers lilla katekes.

Läsning ur bibeln av ett antal för barnen lämpliga stycken med kärnfullt religiöst 
och sedligt innehåll.

Kort framställning om gudstjänsten och kyrkoåret inom den svenska kyrkan.
I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde 

klassen.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser, av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
Ett begränsat urval av för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testamentet 

med kärnfullt religiöst och sedligt innehåll, främst Jesu tal och liknelser.
Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet 

och behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
Några få berättelser och bilder ur kyrkans historia, däribland berättelser och bilder 

ur reformationens historia. I anslutning till sistnämnda: läsning av Luthers lilla
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katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvud
stycken.

Något om gudstjänsten och kyrkoåret inom den svenska kyrkan.
I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde 

klassen.
Ena året. Ett mindre antal stycken ur gamla och nya testamentet samt berät- i 

telser och bilder ur kyrkans historia, vilka icke ingå i den andra årskursen.
Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och 

behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.
Jämte def föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde 

klassen.
Andra året. Ett mindre antal stycken ur gamla och nya testamentet samt berät

telser och bilder ur kyrkans historia, vilka icke ingå i den andra årskursen. Särskilt 
för detta år: berättelser och bilder ur reformationens historia med därtill anknuten 
läsning av Luthers lilla katekes.

Läsning ur bibeln av ett och annat för barnen lämpligt stycke med kärnfullt 
religiöst och sedligt innehåll.

Något om gudstjänsten och kyrkoåret inom den svenska, kyrkan.
I anslutning till kursens övriga delar: minnesord ur bibeln; psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde 

klassen.

TREDJE B-FORMEN (B3).
SJUKLASSIG ELKER SEXKLASSIG SKOLA.

Första Massen.
Enkla, muntligt meddelade berättelser 

ur evangelierna, ägnade att grundlägga 
barnens första religiösa och sedliga före
ställningar.

I anslutning härtill: några psalmverser; 
morgon-, afton- och bordsböner.

Tredje Massen.
Ett begränsat urval av för barnen lämp

liga stycken ur gamla testamentet, huvud
sakligen innehållande berättelser, i tids
följd ur bibeltexten.

I anslutning härtill: korta minnesord ur 
bibeln.

Jämte det föregående: åhörande av un
dervisningen för femte (och sjunde) klas
sen samt en och annan lämplig enkel upp
gift i samband med denna.

4—202859. Undervisning splan.

Andra Massen.
Enkla, muntligt meddelade berättelser 

ur evangelierna i något fylligare urval 
samt några enkla likaledes muntligt med
delade berättelser ur gamla testamentet.

I anslutning härtill: ett och annat kort 
minnesord ur bibeln; några psalmverser; 
»Fader vår» och »välsignelsen».

Fjärde Massen.
Ett begränsat urval av för barnen lämp

liga stycken ur evangelierna och apostla
gärningarna, huvudsakligen innehållande 
berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.

I anslutning härtill: korta minnesord ur 
bibeln; några psalmverser.

Jämte det föregående: åhörande av un
dervisningen för sjätte klassen samt en och 
annan lämplig enkel uppgift i samband 
med denna.
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Femte (och sjunde) Massen.
Några för barnen lämpliga stycken ur 

gamla ocb nya testamentet med kärnfullt 
religiöst ocb sedligt innehåll.

Jesu bergspredikan och i anknytning 
!: därtill en efter barnaålderns mottaglighet 
j och behov lämpad sammanfattning av den 
(kristna tros och livsåskådningen.

I anslutning till kursens övriga delar: 
minnesord ur bibeln; psalmverser.

I Jämte det föregående: deltagande i vad 
Isom genomgås med tredje klassen.

ANVISNINGAR.

yid kristendomsundervisningen bör läraren städse erinra .sig, att de olika hem, 
från vilka, lärjungarna på grund av rådande skolplikt komma, i många fall företräda 
vitt skilda uppfattningar av de frågor, som vid kristendomsundervisningen kunna 
förekomma till behandling. jHan bör därför vid sin undervisning .sorgfälligt undvika 
allt, som kan verka såsom sårande angrepp på andras åskådning eller motverka upp
komsten hos lärjungarna av en v.idhjärtad fördragsamhet mot olika tänkande. Det 
är av synnerlig vikt, att. undervisningen i kristendom, utan att den därvid förlorar 
i allvar eller ^stadga, bedrives så, att den icke kommer i strid med det nutida sam
hällets krav på tankefrihet för de enskilda individerna.

2. Bibelns egen framställning skall utgöra omedelbar grundval för kristendoms
undervisningen. ^Barnen böra själva få göra den omedelbara bekantskap med bibeln, 
som härför erfordras.

3. Valet av bibelstycken och av vad som i övrigt ingår i kristendomsundervisningen 
skall ske så, att barnen på det åldersstadium, som är i fråga, kunna tillgodogöra 
•sig det religiösa ooh sedliga innehållet däri.

4. Vid dv förklaringar och utredningar, som äro nödvändiga vid undervisningen, 
j bör enkelhet, åskådlighet och livfullhet eftersträvas och, så ofta sådant på ett okonst- 
i saft kan ske, anknytning sökas med barnens liv och ined förhållanden, som ligga

barnens egna erfarenhetsområden nära. Ett sönderdelande och mera begreppsmässigt 
lärosättjbör i allmänhet och särskilt på det lägre stadiet undvikas.

. Uppgifter av mera självständig art, vartill även hör överläsning på egen hand, böra 
ej föreläggas barnen, förrän det genom den föregående undervisningen blivit sörjt för 
att de för arbetet nödiga förutsättningarna i de särskilda fallen äro för handen.

Sjätte Massen.
Några för barnen lämpliga stycken ur 

nya testamentet med kärnfullt religiöst och 
sedligt innehåll, främst Jesu tal och 
liknelser.

Några få enkla berättelser och bilder ur 
kyrkans historia, däribland berättelser och 
bilder ur reformationens historia. I an
slutning till sistnämnda: läsning av Lu
thers lilla katekes såsom ett historiskt 
uttryck för Luthers uppfattning av kristen
domens huvudstycken.

Något om gudstjänsten och kyrkoåret 
inom den svenska kyrkan.

I anslutning till kursens övriga delar: 
minnesord ur bibeln; psalmverser.

Jämte det föregående: deltagande i vad 
som genomgås med fjärde klassen.
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. 5. Till ordagrant inlärande får ej föreläggas barnen annat än ett begränsat antal 
viktigare, för barnen lättfattliga bibelspråk — i enstaka fall något kort samman
hängande stycke ur bibeln — samt valda psalmverser eller korta psalmer. Vid utan- 
läsningen bör läraren tillse, att tillräcklig tid erhålles för inlärandet och att icke 
samma krav ställes på alla barnen uta,n att all den varsamhet iakttages, som beting
as av lärjungarnas individuella läggning.

6. För vinnande av en åskådligare och livfullare insikt böra belysande, väl utförda 
lämpliga bilder; och på ett senare stadium goda kartor komma till användning. Sär
skilt _ på det tidigare stadiet äro konstnärliga, i färger väl reproducerade bibliska 
målningar, rätt använda, ägnade att underlätta tillägnelsen av bibelns berättelser. 
Bilder av historiska händelser, av landskap, städer och föremål, som omtalats vid 
undervisningen, äro jämväl synnerligen behövliga och böra på lämpligt sätt användas. 
Dylika hjälpmedel erfordras särskilt med hänsyn till de egenartade naturförhållanden 
och den från vår egen vitt skilda kultur, varmed framställningen ofta rör sig.

7. Ämnets olika grenar böra vid undervisningen sammanhållas till en enhet, så att 
barnen från kristendomsundervisningen i skolan må medföra en samlad och levande 
bild av Jesus, hans liv och verk.

Ämnets huvudmoment, bibelläsningen, bör erhålla största delen av den tid, som 
anslås åt ämnet i dess helhet. Åt övriga delar av ämnet ägnas, allt efter innehållets 
art och de olika momentens inbördes sammanhang, än en del av en undervisnings- 
timrne, sam i övrigt användes för bibelläsningen, än en hel undervisningstimme än 
en följd av undervisningstimmar.

8. Under de två, första skolåren införas barnen genom lärarens muntliga framställ
ning i enkla, berättelser, hämtade ur bibeln. Från och med det tredje skolåret in
träder vid. sidan av lärarens muntliga framställning därjämte barnens egen läsning 
av valda stycken ur bibeln. Härvid läsas till en början företrädesvis stycken med 
berättande framställning. Något senare införas barnen även i ett eller annat stycke 
med mera direkt undervisande form. Så småningom gives åt stycken av sistnämnda 
slag större rum, och under de sista lästerminerna utgöra de bibelkursens huvudsak
liga del.

9. Kursen för de två första skolåren utgöres till sin väsentliga del av sådana enkla 
berättelser ur evangelierna, vilka äro ägnade att grundlägga barnens första religiösa 
och sedliga föreställningar. Därjämte kunna medtagas några få berättelser ur gamla 
testamentet. Dessa böra vid undervisningen erhålla sådan plats — t. ex. efter styc- 
ket om Jesus vid tolv års ålder i templet såsom exempel på berättelser, som brakade 
framställas för judiska barn på, Jesn tid — att de icke leda uppmärksamheten från 
evangeliets framställning utan fastmera bidraga till att belysa och förklara denna.

10. De uti tredje, fjärde och femte årskurserna ingående bibelstyckena med berät
tande framställning böra i allmänhet genomgås i tidsföljd. De böra väljas så, att 
de olika tidsskedena i någon mån bliva företrädda. Genom ett sådant tillvägagångs
sätt blir det möjligt att — så långt sådant med hänsyn till barnens utveckling över 
huvud kan ske — leda barnen till en levande och i någon mån sammanhängande 
uppfattning om det israelitiska folkets öden och religiösa liv såsom bakgrund för 
uppfattningen av Jesu person och vérk samt hans apostlars liv och verksamhet.

11. _ Läsningen av direkt undervisande stycken ur bibeln bör i någon mån förekomma 
redan i sammanhang med behandlingen av de bibliska berättelserna under tredje och
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fjärde skolåren, men har sin huvudsakliga plats under det femte och följande 
skolåren. Dessa stycken väljas under de senaste skolåren företrädesvis ur Jesu tal 
och liknelser samt dessutom ur profeternas skrifter och psaltaren samt ur de nytesta- 
mentliga breven.

12. I anknytning till den särskilda genomgången av Jesu bergspredikan återupp
livas, sammanfattas och fördjupas de religiösa och sedliga intryck och lärdomar bar
nen erhållit under de föregående åren, så att de på detta sätt erhålla en mera sam
lad, efter deras mottaglighet och behov avpassad bild av den kristna tros- och livs
åskådningen. Denna del av undervisningen skall hållas fri från abstrakta, systema
tiserande utredningar och definitioner, samt så anordnas, att den ej påkallar använd
ning av någon särskild lärobok.

13. För att befordra, att barnen vid bibelläsningen erhålla en säker överblick av 
sammanhanget mellan de lästa bibelstyckena och för att underlätta barnens hem
arbete kan såsom hjälpmedel vid denna del av undervisningen vid sidan av bibeln 
användas en särskild bok, innehållande en samling valda bibelstycken, företrädesvis 
berättelser. Texten i nu ifrågavarande hjälpbok bör, så långt sådant är möjligt, 
troget återgiva bibelns egna ord. Då för åstadkommande av önskvärd begränsning, 
förenkling och avrundning en eller annan uteslutning eller jämkning kan vara av 
nöden, bör dock tillses, att boken i möjligaste mån kommer att återgiva den bibliska 
textens språkliga och religiösa egenart.

Det är av vikt, att den bok, som sålunda användes till hjälp vid undervisningen, 
icke må komma att göra intrång på eller lägga hinder i vägen för barnens läsning- 
av själva bibeln. Därför är det också önskligt, att stycken av bibeln, som åter
givas i boken, vid undervisningen i skolan av barnen läsas även i själva bibeln.

14. De särskilda bibelstyckenas behandling vid undervisningen anpassas efter de
ras form och innehåll samt barnens utveckling. Förklaringar och tillämpningar böra 
aldrig erhålla den omfattning, att de försvaga intrycket av själva det lästa stycket 
eller skymma dess innehåll. I de fall, där det lämpligen kan ske, bör det huvud
sakliga av det religiösa och sedliga innehållet i ett läst stycke sammanfattas och 
inskärpas genom något kort minnesord, hämtat ur det lästa eller från någon annan 
del av bibeln.

15. De berättelser och bilder av i religiöst och sedligt avseende betydelsefulla 
personer och händelser, som genomgås under de sista skolåren, böra hämtas före
trädesvis ur den kristna kyrkans historia men även ur den allmänna religions- och 
kulturhistorien. De böra väljas så, att de kunna giva barnen någon föreställning- 
om det religiösa och sedliga livets utveckling genom tiderna intill våra dagar, fram
för allt i vårt eget land, samt. ställas i lämpligt samband med. samtida händelser 
och personer, vilka behandlas vid' historieundervisningen i övrigt.. Särskild upp
märksamhet ägnas reformationen och dess betydelse. Till belysning av Luthers 
religiösa och sedliga uppfattning och hans sätt att sammanfattande framställa kristen
domens huvudstycken läses i detta sammanhang Luthers lilla katekes. Sistnämnda 
kursmoment upptages — där en sådan ordning icke genom kursväxling omöjliggöras 
— till behandling först efter det den till Jesu bergspredikan anknutna samman
fattningen av den kristna tros- och livsåskådningen blivit genomgången, och bör 
icke göras till föremål för utanläsning eller läggas till grund för någon förnyad 
sammanfattning eller utförligare behandling av samma åskådning. Där kursväxling 
förekommer, ingår visserligen varje år bland de kyrkohistoriska berättelserna någon
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bild ur reformationens historia, men ett av åren gores framställningen i denna del 
fylligare, och i detta sammanhang läses, pa satt nyss framhalkts, Luthers lilla
katekes.^ ning av missi0nen och annan kristlig verksamhet i vår tid böra några 
enkla berättelser och bilder meddelas,- varvid särskilt beaktas de svenska missioner
nas verksamhet. , , . . . , ,. , . ,

Det är av vikt, att den del av undervisningen, som avses i detta moment, icke
sysselsätter sig med redogörelser för lärostrider, lärosystem eller andra utanför bar
nens mottaglighet och behov liggande kyrkohistoriska företeelser ävensom att den 
icke belastas med uppgifter å namn och data.

16. Om de kyrkliga högtiderna, det kristna kyrkoåret och gudstjänsten inom den 
svenska kyrkan bör, då tillfälle därtill av skilda anledningar kan eibjuda sig, läm
nas upplysningar och förklaringar.

17 Vid urvalet av de psalmer och psalmverser ur den svenska psalmboken som 
skola ingå i lärokursen, bör hänsyn tagas till barnens olika förmaga pa olika ålders
stadier att uppfatta det religiösa och poetiska innehållet. _ Urvalet bor aven bestam
mas med hänsyn till psalmernas melodier. Psalmlasnmgen sattes i enlighet med 
kursplanens anvisning i samband med övriga delar av kursen

Ofta torde det vara lämpligt att inleda eller avsluta knstendomslektionen med lä
sandet av någon psalm eller psalmvers eller ännu hellre med gemensam psalmsång.

i o Den dagliga morgonbönen bör vara en andaktsstund och således icke få ka
raktären av lektion. Det är därför ofta lämpligt att inskränka = den till psalmsång 
och bön. Om bibelläsning därvid förekommer, bör denna bestå i uppläsandet av 
en sammanhängande text, som till innehåll och form är ägnad att utan särskild 
förklaring verka uppbyggande, eller ock utgöras av ett bibelspråk eller en kortare 
text med några därtill anknutna ord av läraren avseende nagon för barnen betydel
sefull religiös eller sedlig lärdom.

MODERSMÅLET.
MÅL.

Modersmålsundervisningen i folkskolan har till uppgift att lära barnen med riktig 
uppfattning, tydligt uttal och god betoning läsa stycken, som till form och innehall 
motsvara deras uppfattningsförmåga, samt muntligen och skriftligen uttrycka, sig en
kelt och klart om sådant, som tillhör deras erfarenhetsomrade och intressekrets, även
som att på ett efter deras ålder och utveckling avpassat sätt göra dem bekanta med 
svensk litteratur och modersmålets byggnad samt att .såmedelst vårda och utveckla 
barnens språkkänsla och öppna deras sinne för modersmålets betydelse och värde.
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KURSFÖRDELNING.

A- FORMEN (A).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första klassen.
Första terminen.

Tal- och läsövningar.
-Samtal med innehåll hämtat från skolan och hemmet.
I anslutning härtill: övningar att urskilja oeh uttala ljuden samt att läsa ljud- 

iccKcn, ord, uttryck och korta meningar ävensom övningar för vinnande av ett tyd
ligt och var-dat uttal. *

Skrivövningar.
• alfahetet samt ord, uttryck och korta -meningar, hämtade från tal och läsöv- 

nmgarna, etter lararens föreskrivning.

Andra terminen.
T alöv ning ar.

innehåll hämtat från skolan och hemmet. Återgivande av korta be
rättelser i allmänhet ur barnens läsebok, -berättade eller förelästa av läraren eller 
ock av barnen lasta under läsövningarna.
vårdat™ ttaf anslutmn,g ü11 ,clet ^reg&ende: övningar för vinnande av ett tydligt och

Läsning.
av,nägra grundläggande övningar. Läsning av stycken med klart och 

enkelt språk samt med innehall, som ligger -barnen nära, i allmänhet förut förelästa 
eller berattade av lararen och atergivna av barnen.

Inlärande och uppläsning av korta uttryck och ett fåtal enkla verser.
Skrivning.
Omtagning av viktigare övningar från föregående termin. Fortsatta övningar med 

de sma -bokstäverna, stor bokstav i egennamn och vid början av en mening. Skriv
ning av uttryck och korta meningar från tal- och läsövningarna, huvudsakligen efter 
lararens föreskrivning. Skrivning ur minnet av ord och korta uttryck. Övningar
J «it* i 1 6i.aV ljuden angiva deras beteckning; uppdelning i stavelser.

skiljetecken etter lärarens anvisning.
Välskrivning. i samband med alla skrivövningar inlärande av bokstävernas form och 

sammanbindning samt pennans och handens ställning.

. Andra klassen.
1 alövningar.
-Saintai och redogörelser med innehåll hämtat från områden, som ligga barnen nära 

ore radesvis hemmet och hemby-gden. Återgivande av korta berättelser, av läraren 
eia_a.de euer förelästa ur läseboken eller ock av barnen lä-sta under läsövningarna.
’ d t ttl anSlUtmn'g ^ ^ ^'öresående; övningar för vinnande av ett tydligt och
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Läsning.
Omläsning vid terminernas början av några grundläggande övningsstycken samt av 

några andra tidigare lästa stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt språk 
samt med innehåll, som ligger barnen nära, antingen förelästa av läraren och återgivna 
av barnen eller på annat sätt lämpligt förberedda.

Inlärande och uppläsning av korta uttryck och enkla verser valda ur det förut 
lästa.

Skrivning.
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning av 

lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur minnet av enkla, korta, 
förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av en och annan 
kort och enkel, förut avskriven text.

Då och då fritt nedskrivande av enkla meningar om ämnen, i allmänhet hämtade 
från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser samt benämningar på föremål i ental och 
flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form 

och sammanbindning samt pennans och handens ställning; en och annan kortare sär
skild välskrivningsövning.

Tredje klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från områden, som ligga barnen nära, 

företrädesvis hemmet och hembygden. Återgivande av berättelser, berättade av lära
ren eller lästa av barnen under läsövningarna.

Läsning.
Omläsning vid läsårets början av några under första och andra skolåret lästa stycken. 

Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt innehåll 
huvudsakligen från svenska bygders natur och människoliv.

Några övningar i tyst läsning av enkla berättelser jämte återgivande av deras 
innehåll.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur 
det förut lästa.

Skrivning.
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom _ dels avskrivning av 

lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur minnet av korta, förut 
avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna 
enkla och korta texter. . .

Förberedande uppsatsövningar: fritt nedskrivande av enkla meningar med ämnen, i 
allmänhet hämtade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser; enkla satser förenade genom »och»; substantiv 
och verb i ental och flertal.

'Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även någon gång på egen hand i av 
barnen bildade satser.

Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form och 
sammanbindning samt pennans och handens ställning; då och då en kortare särskild 
välskrivningsövning.
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Fjärde Massen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll, i allmänhet utgörande urval ur kursen i 

naturkunnighet, geografi och historia. Återgivande av berättelser, berättade av lära
ren eller lästa av barnen.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med 

innehåll huvudsakligen behandlande skilda svenska bygders natur och människoliv 
samt händelser och företeelser ur vår äldre historia.

Övningar i tyst läsning med tillhörande redogörelser.
Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur 

det förut lästa.
, , Skrivning.

Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning ur 
bok av lästa texter, dels skrivning ur minnet av förut avskrivna och inlärda texter, 
dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna texter. Tillämpning av 
enkla rättskrivningsregler, företrädesvis avseende j-, tj- och sj-ljiiden. Användning 
av alfabetiskt ordnad ordlista.

Förberedande uppsatsövningar: fria skrivningar med enkla, klart begränsade ämnen 
hämtade från talövningarna eller från andra områden, som intressera lärjungarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser och satsens huvuddelar; huvudord med be
stämningar; förening av två satser; substantiv och verb jämte några av deras van
ligaste böjningsformer; sammansatta ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även på egen hand i av barnen 
bildade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning.

Femte klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken med innehåll, i allmän

het utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. Återgivande 
av berättelser, berättade av läraren eller lästa av barnen; en och annan övning 
att återgiva gången i en följd av berättelser eller i en längre berättelse.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med 

innehåll hämtat huvudsakligen från händelser och företeelser ur vår medeltids och vår 
nyare tids historia.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur 
det förut lästa.

Skrivning.
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning av 

några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det praktiska livet, dels skrivning 
ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av i hemmet lästa och 
genomsedda texter. Tillämpning av återstående behövliga rättskrivningsregler, sär
skilt regler för dubbelskrivning av konsonant. Användning av alfebetiskt ordnad 
ordlista.
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TTnnqatsövnino'ar : korta berättelser och beskrivningar med ämnen hämtade bland 
annat från talövningarna och med stöd, där så behoves, av nagra under lärarens led-
IU råitbvg<ni£ulsövriingar: satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar; sats
föreningar ;ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; sammansatta och av-
led|kiljete’cken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade

m Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende en noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jamval 
ledigare pennföring och något snabbare skrivning.

Sjätte klass'en.

Redogörelser och iberättelser med ämnen, i allmänhet hämtade från förut behandlade 
områden efter förberedelse med ledning av lärarens anvisningar. Återgivande av 
föråt lästa berättelser och skildringar. Fortsatta övningar att atergiva gangen i en 
följd -av berättelser eller i en längre berättelse.

Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med 
innehåll hämtat 'huvudsakligen från vårt lands natur och arbetsliv samt var nyare 
tids historia, bland de senare . jämväl sådana, som avse de framsta bland de författare,
av vilka stycken blivit lästa i skolan. ... , , , .. -, -,

Inlärande oeh uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval av
det förut lästa.

Skrivnina -, ,
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels skrivning ur

minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägmng av lästa texter även avse
ende övnin-r att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Övningar for uppfatt- 
nirra av några oftare användai -olika stilarter: -efterbildnmg efter förut, avskrivna 
mönster av enkla praktiska skrivelser, särskilt brev kvitton, annonser jämte svar, 
arbetsbetyg, fullmakter; avskrivning av några fa valda kortare stycken ur bvenges
rikes lag och Sveriges grundlagar. ... -, -, . ..., -, . ..

Uonsatsövningar: enkla, korta beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen 
hämtade bland annat från talövningarna och med stöd, där sa behöves, av en under 
lärarens ledning uppsatt innehallsföi teckning. ........ .. . ..-,

Välskrivnino" vård av handstilen i samband med alla -skrivövningar; sarskilda öv
ningar med -användning av -småstil avseende noggrann och regelbunden skrivstil, 
ledig pennföring och nödig raskhet.

S'py'ôik lävd
Övningar av-sedda att 'giva överskådlighet åt och att inskärpa vad som förut in

hämtats’om satsbyggnaden, orden och deras böjning, ljuden och deras beteckning 
samt om skiljetecknens användning.

5—202859. Undervisning splan.
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Sjunde klassen.
Talövningar.
Enkla, korta föredrag, utarbetade enligt av läraren givna anvisningar och inne

hållande redogörelser och berättelser med ämnen hämtade från förut behandlade om
råden eller från lärjungarnas egna iakttagelser och läsning under året, däribland även 
sådant, som avser hembygdens arbetsliv.

Läsning.
o Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde med inne

håll hämtat huvudsakligen från vårt folks diktning och andliga odling i övrigt samt 
från vårt lands natur och arbetsliv. '

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur det 
förut lästa.

Omläsning av ett mindre urval av stycken inlärda i de olika klasserna.
Skrivning.
Rättskrivning och inövning av uttryck och ordformer genom dels skrivning ur 

minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning, jämväl avseende övning 
att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken.

Övningar för uppfattning av några oftare använda särskilda stilarter: eftenbildning 
efter förut avskrivna mönster av enkla praktiska skrivelser, såsom brev, arbetsbetyg, 
intyg, ansökningar, skuldsedlar, kontrakt, köpehandlingar, protokoll och protokolls- 
utdrag; avskrivning av några få valda kortare stycken ur Sveriges rikes lag och 
Sveriges grundlagar samt av någon kortare skrivelse till offentlig myndighet jämte 
myndighetens svar därå.

Uppsatsövningar: enkla beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen häm
tade bland annat från hembygdens arbetsliv och med stöd av en innehållsöversikt uppsatt 
av lärjungarna och granskad av läraren.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med användning av olika stilhöjd avseende regelbunden skrivstil, ledig penn- 
föring och efter olika stilhöjd avpassad hastighet; övningar i enkel textning.

Språklära.
Övningar avsedda att giva överskådlighet åt och att inskärpa vad som förut inhämtats 

om satsbyggnaden, orden och deras böjning, ljuden och deras beteckning samt om 
skiljetecknens användning.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—f järde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken med innehåll, i allmän

het utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. Återgivande 
av berättelser, berättade av läraren eller lästa av barnen; en och annan övning att 
återgiva gången i en följd av berättelser eller i en längre berättelse.
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Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med 

innehåll hämtat huvudsakligen från händelser och företeelser ur vår medeltids och vår 
nyare tids historia, bland de senare jämväl sådana, som avse några bland de främsta 
författare, av vilka stycken blivit lästa i skolan.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur det 
förut lästa.

Skrivning.
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning av 

några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det praktiska livet, dels skrivning 
ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning, företrädesvis av i hem
met lästa och genomsedda texter, därav några jämväl avseende övning att utan lära
rens anvisning utsätta skiljetecken. Tillämpning av återstående behövliga rättskriv- 
ningsregler, särskilt regler för dubbelskrivning av konsonant. Användning av alfa
betiskt ordnad ordlista.

Uppsatsövningar: korta berättelser och beskrivningar med ämnen hämtade) bland 
ånnat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av några under lärarens led
ning gjorda anteckningar.

-Språklbyggnadsövningar: satsens huvuddelar; huvudord med,' bestämningar; sats
föreningar; ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; sammansatta och av
ledda ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade 
meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende en noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl ledigare 
pennföring och något snabbare- skrivning.

Sjätte klassen.
Talövningar.
Redogörelser och berättelser samt, mot slutet av året, enkla korta föredrag med 

ämnen, i allmänhet hämtade från förut behandlade områden, efter förberedelse med 
ledning av lärarens anvisningar. Återgivande av förut lästa berättelser och skild
ringar. Fortsatta övningar att återgiva gången i en följd av berättelser eller i en längre 
berättelse.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde med inne

håll huvudsakligen hämtat från vårt lands natur och arbetsliv samt vår nyare tids 
historia, bland de senare jämväl sådana, som avse några bland de främsta författare 
av vilka stycken blivit lästa i skolan.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur det 
förut lästa.

Skrivning.
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels skrivning ur 

minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning, jämväl avseende övning att 
utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Övningar för uppfattning av några 
oftare använda särskilda stilarter: efterbildning efter förut avskrivna mönster av enkla 
praktiska skrivelser, särskilt brev, kvitton, annonser jämte svar, arbetsbetyg, fullmakter
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skuldsedlar; avskrivning av några få valda kortare stycken ur Sveriges rikes lag och 
Sveriges grundlagar.

Uppsatsövningar: enkla korta beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen 
hämtade bland annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av en under 
lärarens ledning uppsatt innehållsförteckning.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med användning av olika stilhöjd avseende noggrann och regelbunden skriv
stil, ledig pennföring och efter olika stilhöjd avpassad hastighet. <

Språklära.
Övningar avsedda att giva överskådlighet åt och att inskärpa vad som förut in

hämtats om satsbyggnaden, orden och deras böjning, ljuden och deras beteckning 
samt om skiljetecknens användning.

FÖRSTÅ H-FORM FN (Rl).
SJTJKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Om vardera klassen utgör en läraravdelning, tillämpas den kursfördelning, som är 

upptagen för motsvarande klasser av A-formen. Utgöra däremot de båda klasserna 
tillsamman en läraravdelning, gäller den kursfördelning, som angives för första och 
andra klassen av andra B-formen.

Tredje och fjärde klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från områden, som ligga barnen nära, 

såsom hemmet och hembygden, ävensom från kursen i naturkunnighet, geografi och 
historia. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller lästa av barnen under 
läsövningarna.

Läsning.
Omläsning vid läsårets början av några få under första och andra skolåret lästa 

stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt 
med innehåll huvudsakligen behandlande svenska bygders natur och människoliv 
samt händelser och företeelser ur vår äldre historia. .

Några övningar i tyst läsning av enkla berättelser jämte återgivande av deras
innehåll.

Inlärande och uppläsning av Verser och korta prosastycken utgörande urval ur 
det förut lästa.

Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan följd 
med i allmänhet annat innehåll. Likaså behandlas ena året en följd av läsestycken 
och andra året en följd av andra stycken.

S YlVYllYl Q
Tredje klassen: Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

dels avskrivning av lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur 
minnet av korta, förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning 
av några förut avskrivna enkla och korta texter.
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, rber od ande uppsatsövnmgai. iritt ned skri vande av enkla meningar mod ämnen
i allmänliet flämtade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser; enkla satser förenade genom »och»- substan
tiv och verb i ental och flertal.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även någon gång på egen hand i av 
barnen bildade satser.

Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och handens ställning; då och då en kortare sär
skild välskrivningsövning.

F j ä r de klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok av lästa texter, dels skrivning ur minnet av förut avskrivna 
och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna texter, 
tillämpning av enkla rättskrivningsregler, företrädesvis avseende j-, tj- och sj-ljuden. 
Användning av alfabetiskt ordnad ordlista.

Förberedande uppsatsövningar: fria skrivningar med enkla, klart begränsade ämnen 
hämtade från talövningarna eller från andra områden, som intressera lärjungarna.

Språkbyggnadsövningarenkla satser och satsens huvuddelar; huvudord med be
stämningar; förening av två satser; substantiv och verb jämte några av deras vanligaste 
böjningsformer; sammansatta ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även på egen hand i av barnen 
bildade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning.

Anm. De för de båda årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla 
ämnen eller texter,, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den av
sedda stegringen för fjärde klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets och 
textens omlang eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets ut
förande eller pa annat lämpligt sätt.

F ernte, sjätte och sjunde klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken med innehåll i allmän 

het utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. En’och annan 
redogörelse, berättelse samt för sjunde klassen mot slutet av året något kortare före
drag med ämnen även från andra områden eller från lärjungarnas egna iakttägelser 
eller från deras läsning på egen hand. efter förberedelse enligt av läraren givna an
visningar. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller lästa av barnen- en och 
annan övning att återgiva gången i en följd av berättelser eller i en längre berättelse. 

Läsning.
■ av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med
mnenall hämtat huvudsakligen från vårt lands natur och arbetsliv, från händelser och 
ioreteelsex ur vår medeltids och vår nyare tids historia, bland de senare jämväl sådana
irengraiblan(iie frä™sta av de_författare, av vilka stycken blivit lästa i skolan’ 

ävensom lian var andliga odling i övrigt.
det förnTl^t«ChnUPi?läSnine aV1Tfr T.h>/ta P^ycken utgörande urval ur 
ide olika kiassermT aSmng Sl aV aV ett lltet urval av stycken> inlärda
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Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan och
tredje året ännu en annan löljd, i allmänhet med olika innehåll. Likaledes göres urvalet 
av läsestycken olika för vart och ett av de tre åren.

'Skrivning.
Femte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

dels avskrivning av några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det praktiska 
livet, dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av 
i hemmet lästa och genomsedda texter. Tillämpning av återstående behövliga rätt- 
skrivnmgsregler, särskilt regler lör dubbelskrivning av konsonant. Användning av 
alfabetiskt ordnad ordlista.

T Uppsatsövningar: korta berättelser och beskrivningar med^ ämnen hamtade bland 
annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av några under lärarens led
ning gjorda anteckningar.

Språkbyiggnadsövningar: satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar, sats
föreningar; ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer, sammansatta och av
ledda ord. , • i , t

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade
meningar. , . . ,

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende en noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl ledigare 
pennföring och något snabbare skrivning. _

Sjätte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 
dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning .av lästa 
texter, även avseende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Övningar 
för uppfattning av några oftare använda särskilda stilarter: efterbildning efter förut 
avskrivna mönster av enkla praktiska skrivelser, särskilt brev, kvitton, annonser jämte 
svar, arbetsbetyg, fullmakter; avskrivning av några få valda kortare stycken ur 
Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar.

Uppsatsövningar: enkla, borta beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen 
hämtade bland annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av en under 
lärarens ledning uppsatt innehållsförteckning. . .........

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; sarskiida öv
ningar med användning av småstil avseende noggrann och regelbunden skrivstil, ledig 
pennföring och nödig raskhet.

Sjunde klassen. Rättskrivning och inövning av uttryck och ordlormer genom 
dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning, jämväl 
avseende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken.

Övningar för uppfattning av några oftare använda särskilda. stilarter, efterbildning 
efter förut avskrivna mönster av enkla praktiska skrivelser, såsora^ brev, aibetsbetyg, 
skuldsedlar, kontrakt, köpehandlingar, protokoll; avskrivning av nagra ta valda Loi- 
tare stycken ur Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar samt av nagon kortare 
skrivelse till offentlig myndighet jämte myndighetens svar därå.

Uppsatsövningar: enkla beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen nam- 
tade bland annat från talövningarna och med stöd av en innehållsöversikt uppsatt 
av lärjungarna och granskad av läraren. .

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med användning av olika stilhöjd avseende regelbunden skrivstil, ledig penn
föring och efter olika stilhöjd avpassad hastighet; övningar i enkel textning.



Anm. De för de tre årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla äm
nen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma och den av 
sedda stegringen för sjätte och sjunde klassen kan ernås antingen genom ökning av 
ämnets och textens omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid 
arbetets utförande eller pa annat lämpligt sätt.

Språklära.
S j ;ä 11 e o c h s j u n ,d e k 1 a s s e n: Övningar avsedda att giva överskådlighet åt och 

att inskarpa vad som forut mhamtats om satsbyggnaden, orden och deras böjning ljuden 
och deras beteckning samt om skiljetecknens användning.

SJEXKLASSIG SKOLA.

Första—fjärde klassen.
■ Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
; Talövningar.

Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken med innehåll, i allmän
het utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. En’och annan 
redogörelse, berättelse samt för sjätte Idassen mot slutet av året något kortare före
drag med ämnen även från andra förut behandlade områden, efter förberedelse enligt 
av läraren givna anvisningar. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller 
lasta av barnen; en och annan övning att återgiva gången i en följd av berättelse- 
eller i en längre berättelse.

Läsning.
■ aT ,s^yckeii I?jÉi klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med
innehall hamtat huvudsakligen från vårt lands natur och arbetsliv samt händelser och 
företeelser ur var medeltids och vår nyare tids historia, bland de senare jämväl sådana 
;som avse nagra ibland de främsta av de författare, av vilka stycken blivit lästa i 
skolan.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur del
lo rut lästa.

Anm. Det ena året genomgås en viss följd av talövningar, det andra året en annan 
loljd med i allmannet annat innehall. Likaledes göres urvalet av läsestycken olika 
rör de båda åren.

Skrivning.
E e m t e klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

y, ^skrivning av några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det praktiska 
livet, dels skrivning, ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägnino- 

Aav y hemm6t lästa och genomsedda texter, därav några jämväl avseende 
bewLTV^T -lär-arenS anvisning utsätta skiljetecken. Tillämpning av återstående
vändhS sa^klJlt re^ler för dubbelskrivning av konsonant. An-
' andning av alfabetiskt ordnad ordlista.

Ippsatsovmngar:' korta berättelser ooh beskrivningar med ätnnen hämtade blnnrl •Är •* -sW-däi sä ,beWs' » iää
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Språtbyggnjadsövniiiigar: satsens huvuddelar; huvudord ined bestämningar; sats- 
I föreningar; ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; sammansatta och av

ledda ord.
Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade 

meningar.
Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv

ningar med. småstil avseende en noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl ledigare 
pennföring och något snabbare skrivning.

1 Sjätte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordf ormer genom 
I I dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dds ' skrivning efter föresägning, jämväl

i avseende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Övningar för upp- 
ÿ fattning av några oftare använda särskilda stilarter : efterbildning efter förut avskrivna 
i mönster av enkla praktiska skrivelser, särskilt brev, kvitton, annonser jämte svar, 

i arbetsbetyg, fullmakter; avskrivning av ett eller annat kortare stycke ur Sveriges rikes 
lag och Sveriges grundlagar.

Uppsatsövningar: enkla korta beskrivningar, redogörelser och berättelser med i ämnen 
ç j '" ! hämtade bland annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av en under
I lärarens ledning uppgjord innehållsförteckning.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skriyövningar; särskilda 
: ; övningar med användning av olika stilhöjd avseende noggrann och regelbunden skrivstil, 

I ledig pennföring och efter olika stilhöjd avpassad hastighet.
Anm. De för de båda årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla 

ämnen eller texter, som äro helt eller delvis gemensamma, och den avsedda stegringen 
för sjätte klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets och textens omfång 
eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets utförande eller på annat 
lämpligt sätt.

Språklära.
Sjätte klassen. Övningar avsedda a,tt giva överskådlighet åt och att inskärpa 

vad som förut inhämtats om satsbyggnaden, orden och deras böjning, ljuden och deras 
beteckning Samt om skiljetecknens användning.

ANDRÅ B-FORMEN (B2).
SJUKXASSIG SKOLA.

!

Första Idassen.

Första terminen.
Tal- och läsövningar.
Samtal med innehåll hämtat från skolan och hemmet.
I anslutning härtill: övningar att urskilja och uttala ljuden »samt att läsa ljud

tecken, ord, »uttryck och korta meningar ävensom övningar för vinnande av ett tyd
ligt och vårdat uttal.

Skrivövningar.
Lilla alfabetet samt ord, uttryck och korta meningar hämtade från tal- och läs- 

övningarna, efter lärarens föreskrivning.
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Andra terminen.
Talövningar.
Samtal med. innehåll hämtat frjLn skolan och hemmet. Återgivande av korta be

rättelser i allmänhet nr barnens läsebok, berättade eller förelästa av läraren eller ock 
av barnen lästa under läsövningarna..

I lämplig anslutning till det föregående: övningar för vinnande av ett tydligt och 
, vårdat uttal.

Läsning.
Omtagning ^av några grundläggande övningar. Läsning av stycken med klart 

och enkelt språk samt med innehåll, som ligger barnen nära, i allmänhet förut före
lästa eller berättade av läraren och återgivna av barnen.

Inlärande och uppläsning av korta uttryck och ett fåtal enkla verser.
Skrivning.
Omtagning av viktigare övningar från föregående termin. Fortsatta övningar med 

de små bokstäverna, stor bokstav i egennamn och vid början av en mening. Skrivning 
av uttryck och korta meningar från tal- och läsövningarna, huvudsakligen efter lä
rarens föreskrivning. Skrivning ur minnet ay ord och korta uttryck.

Övningar att med urskiljande av ljuden angiva deras beteckning; uppdelning i 
stavelser.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inlärande av bokstävernas form 

och sammanbindning samt pennans och handens ställning.

Andra klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från områden, som ligga barnen nära, 

företrädesvis hemmet och hembygden. Återgivande av korta berättelser, av läraren 
berättade eller förelästa ur läseboken eller ock av barnen lästa under läsövningarna.

I lämplig anslutning till det föregående: övningar för vinnande av ett tydligt och 
vårdat uttal. ',

Läsning.
Oimläsning vid terminernas början av några grundläggande övningsstycken samt 

av några andra tidigare lästa stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt 
språk samt med innehåll, som ligger barnen nära, antingen förelästa av läraren och 
återgivna av barnen eller på annat sätt lämpligt förberedda.

Inlärande och uppläsning av korta uttryck och enkla verser valda ur det förut 
lästa.

Skrivning.
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom dels avskrivning av 

lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur minnet av enkla korta, 
förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av en och annan 
kort ^och enkel, förut avskriven text.

I Rå och då fritt nedskrivande av enkla meningar med ämnen, i allmänhet hämtade 
I Rån talövningarna.

Språkbyggnadsövningar : enkla satser samt benämningar på föremål i ental och 
flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
6—202859. Undervisningsplan.
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*

Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och handens ställning, en och annan kortare sär
skild välskrivningsövning.

Anm. Under läsårets andra termin äro talövningarna gemensamma för de båda 
klasserna med nödig stegring för andra klassen. Andra klassen deltager i första 
klassens läsövningar, då så erfordras för omläsning av tidigare lästa stycken.

)
Tredje och fjärde Idassen.

Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från områden, som ligga barnen nära, 

såsom hemmet och hembygden, ävensom från kursen i naturkunnighet, geografi cch 
historia. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller lästa av barnen under 
läsövningarna.

Läsning.
j Omläsning vid läsårets början av några få under första och andra skolåret lästa 
i stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde 
i samt med innehåll huvudsakligen behandlande svenska bygders natur och människo
liv samt händelser och företeelser ur vår äldre historia.

Några övningar i tyst läsning av enkla berättelser jämte återgivande av deras 
innehåll.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur 
det förut lästa.

Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan följd 
med i allmänhet annat innehåll. Likaså behandlas ena året en följd av läsestycken, 
andra året en följd av andra stycken.

Skrivning.
Tredj e klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

dels avskrivning av lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning _ ur 
minnet av korta, förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning 
av några förut avskrivna enkla och korta texter. 

j Förberedande uppsatsövningar: fritt nedskrivande av enkla meningar med ämnen, 
I i allmänhet hämtade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser; enkla satser förenade genom »och»; substantiv 
och verb i ental och flertal.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även någon gång på egen hand i 
av barnen bildade satser.

Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och handens ställning, då och då en kortare sär
skild välskrivningsövning.

Fjärde klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok av lästa texter, dels skrivning ur minnet av förut avskrivna 
och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna texter. 
Tillämpning av enkla rättskri vningsregler, företrädesvis avseende j-, tj- och sj-1 juden. 
Användning av alfabetiskt ordnad ordlista.,

Förberedande uppsatsövningar: Tria skrivningar med enkla, klart begränsade 
ämnen hämtade från talövningarna eller från andra områden, som intressera lär
jungarna.
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Språkbyggnadsövningar: enkla satser oclx satsens huvuddelar; huvudord med be
stämningar; förening av två satser; substantiv och verb jämte några av deras van
ligaste böjningsformer; sammansatta ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även på egen hand i av barnen 
bildade meningar.

Välskrivnings vård av handstilen i samhand med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende en noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning.

Anm. De för de båda årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla 
ämnen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den av
sedda stegringen för fjärde klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets och 
textens omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets ut
förande eller på annat lämpligt sätt.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken med innehåll, i allmän

het utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. En och an
nan redogörelse och berättelse; för sjunde, klassen mot slutet av året något kortare 
föredrag med ämnen även från ändra områden ' eller från därjungarnäs ëgnaTîakt-' 
tageliSer eller från deras läsning på egen hand, efter förberedelse enligt av läraren 
givna anvisningar. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller lästa av 
barnen; en och annan övning att återgiva gången i en följd av berättelser eller i en 
längre berättelse.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med 

innehåll hämtat huvudsakligen från vårt lands natur och arbetsliv, från händelser 
och företeelser ur vår medeltids och vår nyare tids historia, bland de senare jämväl 
sådana, som avse några bland de främsta av de författare, av vilka stycken blivit 
lästa i skolan, ävensom från vår andliga odling i övrigt.

Några övningar i tyst läsning av lämpliga stycken jämte redogörelse för deras ) 
innehåll. <’ ■

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur7 
det förut lästa. Omläsning mot slutet av året av ett litet urval av stycken, inlärda’ \ ? 
i de olika klasserna.

Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan och 
tredje ännu en annan, i allmänhet med olika innehåll. Likaledes göres urvalet av 
läsestycken olika för vart och ett av de tre åren.

Skrivning.
femte klassen: Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

dels avskrivning av några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det praktiska 
livet, dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av 
i hemmet lästa och genomsedda texter. Tillämpning av återstående behövliga rätt- 
skrivnipgsregLr, särskilt regler för dubbelskrivning av konsonant. Användning av 
alfabetiskt ordnad ordlista.

Uppsatsövningar: korta berättelser och beskrivningar med ämnen hämtade bland 
annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av några- under lärarens led
ning gjorda anteckningar.
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Språkbyggnaidsöivningar : satsens huvuddelar; huvudord med (bestämningar; sats- 
loreningar; ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; sammansatta och av
ledda ord. . . . .

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen ihand i av barnen bildade 
meningar. .

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende en noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl 
ledigare pennföring och något snabbare skrivning.

Sjätte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 
dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av lästa 
texter, även avseende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Övningar 
för uppfattning av några oftare använda särskilda stilarter, exteibildning etter iorut 
avskrivna mönster av enkla praktiska skrivelser, särskilt orev, kvitton, annonser 
jämte svar, arbetsbetyg, fullmakter; avskrivning av några få valda kortaie stycken
ur Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar. . ..

Uppsatsövningar: enkla, korta beskrivningar, redogörelser och berättelser med ämnen 
hämtade bland annat från talövningarna och med stöd, där så behoves, av en under 
lärarens ledning uppsatt innehållsförteckning. . ......

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar ; sarskilda öv
ningar med användning av småstil avseende noggrann och regelbunden skrivstil, 
ledig pennföring och nödig raskhet.

Sjunde klassen. Rättskrivning och inövning av uttryck och ordformer genom 
dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning, jämväl avse
ende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. .

Övningar för uppfattning av några oftare använda särskilda^ stilarter, eiterbilclning 
efter förut avskrivna mönster av enkla praktiska skrivelser, såsom brev, ai b et sbetyg, 
skuldsedlar, kontrakt, köpehandlingar, protokoll; avskrivning av några fa valda kortare 
stycken ur Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar samt av nagon kortaie starve se 
till offentlig myndighet jämte myndighetens svar därå.

Uppsatsövningar: enkla beskrivningar, redogörelser och berättelser med amnen ham- 
tade bland annat från talövningarna och med stöd av en innehållsöversikt, uppsatt 
av lärjungarna och granskad av läraren. . ........

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar ; sarskilda öv
ningar med användning av olika stilhöjd avseende regelbunden skrivstil, ledig penn
föring och efter olika stilhöjd avpassad hastighet; övningar i enkel textning.

Atom. De för de tre årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla am
nen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den avsed a 
stegringen för sjätte och sjunde klassen kan ernås antingen genom. ökning av ämnets och 
textens omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetes u- 
förande eller på annat liknande sätt.

lävct
Sjätte och sjunde klassen. Övningar avsedda att giva överskådlighet åt 

och att inskärpia vad som förut inhämtats om satsbyggnaden, orden och deras böjning 
ljuden och deras beteckning samt om skiljetecknens användning.

I vissa fall kunna särskilt talövningar och läsning vara gemensamma^ lör tredje-^- 
sjunde klassen, i synnerhet då inom tredje och fjärde klassen förehaves nagot, som bor 
ytterligare inskärpas inom femte, sjätte oeh sjunde klassen.



45
SEXKLASSIG SKOEÅ.

Första—fjärde Massen.
Samma, kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken, med innehåll, i allmän

het utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. En och annan 
redogörelse och berättelse även från andra områden, efter förberedelse enligt av läraren 
givna anvisningar. Återgivande av berättelser, berättade av läraren eller lästa av bar
nen; en och annan övning att återgiva gången i en följd av berättelser eller i en längre 
berättelse.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt ispråk och av litterärt värde samt med 

innehåll hämtat huvudsakligen från vårt lands natur och arbetsliv samt från hän
delser och företeelser ur vår medeltids och vår nyare tids historia, bland de senare 
jämväl sådana, som avse några bland de främsta författare, av vilka stycken blivit 
lästa i skolan.

Några övningar i tyst läsning av lämpliga stycken jämte redogörelse för deras 
innehåll.

Inlärande och uppläsning av verser och korta prosastycken utgörande urval ur det 
förut lästa.

Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan följd 
med i allmänhet annat innehåll. Likaledes göres urvalet av läsestycken olika för de 
båda åren.

Skrivning. _ f
Femte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

dels avskrivning av några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det praktiska 
livet, dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning före
trädesvis av i hemmet lästa och genomsedda texter, därav några jämväl avseende öv
ning .att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Tillämpning av återstående be
hövliga rättskri vningsrsgler, särskilt regler för dubbelskrivning av konsonant. An
vändning av alfabetiskt ordnad ordlista.

Uppsatsövningar: korta berättelser och beskrivningar med ämnen hämtade bland 
annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av några under lärarens ledning 
gjorda anteckningar.

Språkbyggnadsövningar: satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar; sats
föreningar; ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; sammansatta och av
ledda ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade 
meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende en noggrann bökstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl ledi
gare pennföring och något snabbare iskrivning.

Sjätte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 
dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning, jämväl av-



seende övning att utan lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Övningar för uppfatt
ning av nagra oftare använda särskilda stilarter : efterbildning efter förut avskrivna 
mönster av enkla praktiska skrivelser, särskilt brev, kvitton, annonser jämte svar, ar
betsbetyg, fullmakter; avskrivning av ett och annat kortare stycke ur Sveriges rikes 
lag och Sveriges grundlagar.

Uppsatsövningar: enkla korta beskrivningar, redogörelser ooh berättelser med ämneh 
hamtade ibland annat från talövningarna och med stöd, där så behöves, av en under 
lamrens ledning uppgjord innehållsförteckning.

_ välskrivning:^vår;d av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med användning av olika stilhöjd avseende noggrann och regelbunden skrivstil, 
fedig pennföring och efter olika stilhöjd avpassad hastighet.

Anm. Be för de båda årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla äm
nen eller texter, som äro helt eller delvis gemensamma för klasserna, och den avsedda 
stegringen för sjätte klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets och textens 
omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets utförande eller 
på annat liknande sätt.

Språklära.
Sjätte klassen. Övningar avsedda att giva överskådlighet åt ooh att inskärpa 

det oundgängligaste av vacl som förut inhämtats om satsbyggnaden, orden och deras 
böjning, ljuden och deras beteckning samt om skiljetecknens användning.

Anm. _ I vissa fall kunna särskilt talövningar och läsning vara gemensamma föx 
tredje—sjätte klassen, i synnerhet då inom tredje och fjärde klassen förehaves något, 
som ytterligare bör inskärpas inom femte och sjätte klassen.

TREDJE Ii-FORMEN (B:i).
SJTJKLASSIG- ELLER 

Första klassen.
Första terminen.

Tal- och läsövningar.
Samtal med innehåll hämtat från skolan 

och hemmet.
I anslutning härtill: övningar att urskilja 

och uttala ljuden samt att läsa ljudtec
ken, ord, uttryck ooh korta meningar 
ävensom övningar för vinnande av ett tyd
ligt ogh vårdat uttal.

Skrivövningar.
Lilla alfabetet samt ord, uttryck och 

korta meningar hämtade från tal- och läs- 
övningarna, efter lärarens föreskrivning.

.And ra terminen.
Talövningar.
Samtal med innehåll hämtat från skolan 

och hemmet. Återgivande av korta berät-

SEXKLASSIG SKOLA.

Andra Idassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll 

hämtat från områden, som ligga barnen 
nära, företrädesvis hemmet och hembyg
den. Återgivande av korta berättelser av 
läraren berättade eller förelästa ur läse
boken eller ock av barnen lästa under läs- 
övningarna.

I lämplig anslutning till det föregåen
de: övningar för vinnande av ett tydligt 
och vårdat uttal.

Läsning.
Omläsning vid terminernas början ay 

några grundläggande övningsstyeken samt 
av några ändra tidigare lästa stycken. 
Läsning av stycken med klart och en
kelt språk samt med innehåll, som ligger 
barnen nära, antingen förelästa av läraren

Ifc
*.

 
—

 .
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rättade eller förelästa av läraren eller lästa sätt lämpligt förberedda 
av barnen själva Inlärande och nppläsn

I lämplig anslutning till det föregående: tryck och enkla verser \ 
övningar för vinnande av ett tydligt och lästa, 
vårdat uttal.

,, Slcrivning.

telser i allmänhet ur barnens läsebok, be- och återgivna av barnen eller nå 
rättade eller förelästa av läraren eller lästa sätt lämpligt förberedda.

ningar. Läsning av stycken med klart och 
enkelt språk samt med innehåll, som lig
ger barnen nära, i allmänhet förut före
lästa eller berättade av läraren och åter
givna av barnen.

“ i , ■ & avsKnvnmg av
lästa texter efter föreskrivning eller ur 
bok, dels skrivning ur minnet av enkla 
korta-, förut avskrivna och inlärda texter’ 
dels skrivning efter föresägning av en och 
annan bort och enkel, förut avskriven textInlärande oeh uppläsning av korta ut

tryck och ett fåtal enkla verser. Då oeh då fritt nedskrivande av enkla 
meningar med ämnen, i allmänhet hämtade 
från talövningarna.Skrivning. Ii;-i f\

Omtagning av en och annan viktigare Språkbyggnadsövningar: enkla satser 
övning från föregående termin. Fortsatta samt benämningar på föremål i ental oeh 
övningar med de små bokstäverna, stor bok- \
stav i egennamn och vid början av en me- Skiljetecken efter lärarens anvisning, 
ning. Skrivning av uttryck och korta me- .. välskrivning^i samband med alla skriv
ningar från tal- och läsövningarna, huvud- övningar inövning av bokstävernas form 
sakligen efter lärarens föreskrivning. Skriv- ®c*1 sammanbindning samt pennans och Ï 
ning ur minnet av ord och korta uttryck, „ , ®ns ställning j en och annan kortare 
Övningar att med urskiljande av ljuden särskild välskrivningsövning. 
angiva deras beteckning; uppdelning i 
stavelser.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skriv

övningar inlärande av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och 
handens ställning.

Tredje, femte {och sjunde) klassen. Fjärde och sjätte klassen.
Talövningar. Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll Samtal och redogörelser med innehåll i 

hämtat från hemmet och hembygden, från allmänhet hämtat från kursen i natur 
kursen i naturkunnighet, geografi och histq- kunnighet, geografi och historia eller från 
na ävensom från lärjungarnas egna iakt- andra lämpliga områden. Återgivande av 
tagelser oeh läsning på egen hand. Äter- berättelser,-, berättade av läraren eller lästa 
givande av berättelser, berättade av lära- av barnen; någon gång en övning att åter- 
ren eller lästa av barnen; någon gång giva gången i en följd av berättelser eller 
en övning att återgiva gången i en följd en längre berättelse, 
av berättelser eller en längre berättelse.

Läsning.Läsning. . Läsning.
ömlasning vid läsårets början av några Läsning av stycken med klart oeh en

fa ander första och andra skolåret lästa kelt språk och av litterärt värde samt med



stycken. Läsning av stycken med klart 
och enkelt språk ock av litterärt värde samt 
med innekåll huvudsakligen behandlande 
svenska bygders natur och människoliv 
samt händelser och företeelser ur vår 
historia.

Några övningar i tyst läsning av enkla 
berättelser jämte återgivande av deras 
innehåll.

Inlärande och uppläsning av verser och 
korta prosastycken utgörande urval ur det 
förut lästa.

Anm. Den avsedda stegringen för femte 
(och sjunde) klassen tillgodoses vid tal
övningarna genom större fordringar på lär
jungarnas framställning och på deras egen 
förberedelse på uppgifterna. Från de olika 
områden, som angivas i kurs fördelningen, 
väljas ämnen, som företrädesvis lämpa sig 
för än den ena, än den andra av klasserna.

Likaså väljas för läsövningarna olika 
krävande stycken från olika områden.

Skrivning.
Tredje klassen. Rättskrivning samt 

inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning av lästa texter efter före- 
skrivning eller ur bok, dels skrivning ur 
minnet av korta, förut avskrivna och in
lärda texter, dels skrivning efter föresäg- 
ning av några förut avskrivna enkla och 
korta texter.

Förberedande uppsatsövningar: fritt ned
skrivande av enkla meningar med ämnen, 
i allmänhet hämtade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser; 
enkla satser förenade genom »och»; sub
stantiv och verb i ental och flertal.

Skiljetecken dels efter lärarens anvis
ning, dels även någon gång på egen hand 
i av barnen bildade satser.

Välskrivning: i samband med alla skriv
övningar inövning av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och 
handens ställning; då! och då en kortare 
särskild välskrivningsövning.

Femte klassen. Rättskrivning samt 
inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning av några goda mönster

innehåll huvudsakligen behandlande skilda 
svenska bygders natur och arbetsliv samt 
händelser och företeelser ur vår historia, 
bland de senare jämväl sådana, som avse 
några bland de främsta av de författare, 
av vilka stycken blivit lästa i skolan.

Några övningar i tyst läsning av lämp
liga stycken jämte redogörelse för deras 
innehåll. fl

Inlärande och uppläsning av verser och 
korta prosastycken utgörande urval ur det 
förut lästa.

Anm. Den avsedda stegringen för sjätte 
klassen vid tal- och läsövningarna till
godoses på det sätt,! som i fråga om femte 
och sjunde klassen är angivet.

Skrivning.
Fjärde klassen. Rättskrivning samt 

inövning av uttryck och ordf orm er, genom 
dels avskrivning ur bok av lästa texter, 
dels skrivning ur minnet av förut avskriv
na och inlärda texter, dels skrivning efter 
föresägning av några förut avskrivna tex
ter. Tillämpning av enkla rättskri vnings- 
regler, företrädesvis avseende j-, tj- och sj- 
ljuden. Användning av alfabetiskt ordnad 
ordlista.

Förberedande uppsatsövningar: fria skriv
ningar med enkla, klart begränsade äm
nen hämtade från talövningarna eller 
från andra områden, som intressera lär
jungarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser 
och satsens huvuddelar; huvudord med be
stämningar; förening av två satser; sub
stantiv och verb jämte några av deras van
ligaste böjningsformer; sammansatta ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvis
ning, dels även på egen hand i av barnen 
bildade meningar.

Yälskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggrann 
bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna 
avstånd och jämn lutning.

Sjätte klassen. Rättskrivning samt 
inövning av uttryck och ordformer genom
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för enkla skrivelser tillhörande det prak
tiska livet, dels skrivning nr minnet av 
inlärda texter, dels skrivning efter före- 
sägning av i hemmet lästa och genom
sedda texter, jämväl avseende någon öv
ning att utan lärarens anvisning utsätta 
skiljetecken. Tillämpning av återstående 
behövliga rättskrivningsregler, särskilt 
regler för dubbelskrivning av konsonant. 
Användning av alfabetiskt ordnad ord
lista.

Uppsatsövningar: korta berättelser och 
beskrivningar med ämnen hämtade bland 
annat från talövningarna och med stöd, 
där så behöves, av några under lärarens 
ledning gjorda anteckningar.

Språkbyggnadsövningar : satsens huvud
delar; huvudord med bestämningar; enkla 
satsföreningar; de viktigaste ordklasserna 
och ordens vanligaste böjningsformer; sam
mansatta och avledda ord.

Skiljetecken dels efter _ lärarens anvis
ning, dels på egen hand i av barnen bil
dade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggrann 
bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna 
avstånd och jämn lutning samt jämväl 
ledigare pennföring och något snabbare 
skrivning.

Sjunde klassen. Rättskrivning och 
inövning av uttryck och ordformer genom 
dels skrivning ur minnet av inlärda tex
ter, dels skrivning efter föresägnlng, jäm
väl avseende övning att utan lärarens an
visning utsätta skiljetecken.

Övningar för uppfattning av några sär
skilda stilarter: efterbildning efter förut 
avskrivna mönster av enkla praktiska skri
velser, såsom brev, arbetsbetyg; avskriv
ning av ett och annat kortare stycke ur 
Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar 
samt av någon kortare skrivelse till offentlig 
myndighet jämte myndighetens svar därå.

Uppsatsövningar: enkla beskrivningar, 
redogörelser och berättelser med ämnen 
hämtade bland annat från talövningarna

dels skrivning ur minnet av inlärda tex
ter, dels skrivning efter föresägning av 
lästa texter, även avseende övning att ntan 
lärarens anvisning utsätta skiljetecken. Öv
ningar för uppfattning av några oftare 
använda särskilda stilarter: efterbildning 
efter förut avskrivna mönster av enkla 
praktiska skrivelser, särskilt brev, kvitton, 
annonser jämte svar, arbetsbetyg, full
makter, avskrivning av ett och annat kor
tare stycke ur Sveriges rikes lag och ur 
Sveriges grundlagar.

Uppsatsövningar: enkla, korta beskriv
ningar, redogörelser och berättelser med 
ämnen bämtade bland annat från talöv
ningarna och med stöd, där så behöves, 
av en under lärarens ledning uppsatt inne
hålls förteckning.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende noggrann och 
regelbunden skrivstil, ledig pennföring och 
nödig raskhet.

SpråMära.
Sjätte klassen. Några övningar av

sedda att giva överskådlighet åt och att 
inskärpa det oundgängligaste av vad som 
förut inhämtats om satsbyggnaden, orden 
och deras böjning, ljuden och deras beteck
ning samt om skiljetecknens användning.

Anm. Viss gemensam undervisning i 
skrivning för de båda klasserna kan an
ordnas på liknande sätt, som angives för 
femte—sjunde klassen.

7—202859. Undervisningsplan.
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och med stöd ay en innehållsöversikt, upp
satt av lärjungarna och granskad av läraren.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med användning av olika stil- 
höjd avseende regelbunden skrivstil, ledig 
pennföring och efter olika stilhöj d avpas
sad hastighet.

SpråMära.
Sjunde klassen. Några övningar av

sedda att giva överskådlighet åt och att in
skärpa vad som förut inhämtats om sats
byggnaden, orden och deras böjning, lju
den och deras beteckning samt om skilje
tecknens användning.

Anm. De för de två eller tre årsklasserna 
skilda skrivövningarna kunna stundom be
handla ämnen eller texter, som äro för 
klasserna helt eller delvis gemensamma, 
och den avsedda stegringen för en högre 
klass kan ernås antingen genom öknmg av 
ämnets eller textens omfång eller genom 
skärpning av kravet pä självständignet 
vid arbetets utförande eller på annat lämp
ligt sätt.

ANVISNINGAB.
Allmänna synpunkter.

1. i,c talövniogar, läsniüg och sjmynüi«, böra alla i tii;bör-,VîlCiQT6ll(lTy UUUV1UU&CU., ACAOXXXXXg, »J t=>7 • j. 1

lig grad tillgodoses. De olika ämnesgrenarna böra vid ,und™“î\f„ni SfndeJe^med 
ständigt var efter sin art, men de böra också i möjligaste man stallas ioibmdeise
varandra ocli stödja varandra. ... -,

2. Tiden för ämnet fördelas mellan dess olika grenar enligt ^'jJ»
första terminen, då de olika övningarna måste mera fritt om - ,
befinnas lämpligt med hänsyn till undervisningens framsm a •
v' t. Innehållet i övningarna bör, så långt lamphgen ske^v^as ^an ^88^^
håll, som meddelas vid " undéryisningen i andra ämnen van d ay^
eïF värdefullt stöd och en ensidig formell läggning av undervisningen 
förekommes. „ -j

4. Upprepning av övningar är ofta ett oundgängligt 
modersmålsnndervisningen. Trötthetsverkmngarna av ovmnga^^JPP epajl^ ^modersmålsundervismngen. xrormersveraumgaix^ ; JW.värlrande innehåll vid
så lånet ske kan förebyggas genom att ett for barnen intresseväckande mneliau sa langa xe u ,:y°“ , . „nm äo-a en för barnen lockande form, ociövningarna utvaljes, att texter anvanaas, som nrh s»

: S If*
arbetsglädje.



Talövningar.
5 Talövningarnas huvudändamål att uppöva barnens förmåga att finna ord och ut

tryck för vad de vilja säga bör oavlåtligen uppmärksammas vid övningarna och på 
lämpligt sätt tillgodoses. Vid samtalen kan detta ske mera direkt, därigenom 
att läraren leder barnen att uttrycka sig i någorlunda sammanhängande form och 
vid samtalets slut låter dem med användande av de ord och uttryck, som de så
lunda tillägnat sig, återgiva det huvudsakliga av_ samtalet. Mera indirekt men ej 
mindre verkningsfullt. befordras samma .syfte, därigenom att läraren framställer de 
berättelser, som skola återgivas, i en språkligt enkel och klar form, som barnen genom 
övningen kunna tillägna sig. Likaså främjas barnens förmåga att finna ord och ut
tryck för vad de vilja säga, därigenom att deras uppmärksamhet hålles riktad på 
berättelsens gång och innehåll och framställningen ej avbrytes genom rättelser av språk
liga detaljer. . . -, , ...

Då i allmänhet talövningarnas ändamal lattare vmnes, ju mera intresserade lär
jungarna äro för det ämne, som behandlas, bör övningens innehåll for dem framstå 
som det väsentliga och språkets vard närmast sasom ett medel att rätt fatta inne- 
hållet.

6 Talövningarnas omfattning och Itraven på harnen böra noga anpassas efter dessas
förmåga och fortskridande utveckling. . , ,

Under första terminen böra, till följd av barnens ringa utveckling, de redogörelser, 
som utformas under talövningarna, i regel inskränkas till några få satser eller me
ningar men iså småningom böra de erhålla större omfattning. På liknande sätt 
böra de .berättelser, som skola återgivas, i början .begränsas tillien enkel- episod och 
sedan steg för steg väljas så, att de omfatta mera sammansatta händelseförlopp.

Under Ibarnets första skoltermin är det .särskilt nödigt, att området för talövningarna 
begränsas samt att innehåll och ordförråd bliva gemensamma för talövningarna och 
för läs- och .skrivövningarna, så att barnen kunna göras väl förtrogna med vad som före-
kommer.

Mot skoltidens 1 slut kan det förberedande arbetet för utformandet av redogörelser 
och återgivandet av berättelser överlämnas till hemarbete åt lärjungarna. Under det 
sista skolåret böra talövningarna övergå till enkla, korta föredrag. Uppgifter för dy
likt hemarbete kunna givas antingen åt klassen i dess helhet eller åt mindre grupper 
inom densamma eller åt enskilda barn. Läraren bör därvid meddela några korta an
visningar om den uppgift, .som är i fråga, varefter barnen få antingen nr böcker 
elfer genom iakttagelser i sin omgivning förskaffa sig det behövliga materialet för upp-

^vlTtalövaingarna bör den olika begåvningen hos lärjungarna i en . avdelning och den 
större utveckling, somliga av dem kunna häva uppnått, tillgodogöras,på det sätt, att de 
mera utvecklade’lärjungarna tidigare erhålla för dem avpassade mera krävande upp- 
gifter och sålunda -bliva till föredöme och eggelse för medlärjungarna.

7. Ett vårdat talspråk bör vid talövningama eftersträvas, så att lärjungarna så små
ningom vänjas att använda detta under skolarbetet. „ 0 . ... ... _

Det individuella talspråk, som barnen oita medföra iran hemmen, bor visserligen, da 
så påkallas, rättas, men detta bör särskilt under de första terminerna ske med varsam
het, enär annars lätt framkallas en för hela skoltiden .bestående olust och motvilja mot
att tala vid undervisningen. , , , , . ,

Om barnens av hemortens dialekt färgade talsprak galler i huvudsak detsamma, dock 
att härvid varsamhet vid rättandet i ännu högre grad är av nöden.

BIBLIOTEKET
lärarhögskolan

I GOÏEBORG
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J'ö'r bokspråket utmärkande ord och ordformer, som barnen visa benägenhet att i sitt 
tal -anvanda i skolan, bora uppmärksammas och deras användande under talövningarna 
varsamt motarbetas.

Däremot bör lärjungen icke förmenas att vid återgivande av en berättelse använda 
bokens oid och uttryck, såvitt han förmått göra dem till sin egendom.

•8 Vfrden av barnens röstorgan och uttal bör -beaktas. Lärjungarna böra tillhållas 
an tala klart och lagom högt, så att -rösten blir i -största möjliga grad fri och klangfull, 
kararen bor genom lämplig övning söka vänja barnen vid att hålla tungan och hals
muskulaturen lösa och fna från spänning under talandet.

3. Uttalet av de enskilda språkljuden skall vara tydligt och ordbetoningen i möjli
gaste man högsvensk.

Barnens andning under talandet bör iakttagas och på lämpligt sätt vårdas. Läraren 
oor tillse, att de andas naturligt -och lugnt.

Hållningen bör, vare sig barnen sitta eller stå under talandet, vara på samma gång 
ledig och rak. Spänd givaktställning bör undvikas.

Rattandet av ofta återkommande fel i. barnens tal bör i allmänhet förläggas till tal- 
ovnmga-rna, sa att den övriga undervisningen i regel ej behöver störas genom rättelser 
i delta hänseende.

Läsning-.

10. \id valet av lästexter bör tillses, att endast sådana komma till användning, 
som m-ed gott innehall förena god form.

Texternas innehåll hör vara hämtat från sådant, som på grund av erfarenhet eller 
ury ervisnmg tillhör barn-ens föreställningskrets eller soin låter sig osökt anknytas 
i -c ensamma. Loreträdesvi-s bör det hämtas från vad som tidigare eller samtidigt 

blivit skolan genomgånget rörande vårt lands natur och människoliv i nutid 
ock gan-g-en tid. Jämte stycken som i lämplig begränsning behandla ämnen från sko-

ns oviiga undervisning, böra bland läsestyckena även upptagas diktalster i obunden 
och bunden form av svenska författare samt, särskilt för det tidigare stadiet, folkdikt- 
nir\friSaSOm ,sa®or’ 8'at°r, lekar och bygdesägner.

Vid val av läsestycken bör man undvika sådana, som förhärliga kriget eller äro ägna- 
ae ait nos -barnen vanka en stämning, vilken kan motverka strävandena för en fredlig- 
sammanlevnad människorna och folken -emellan.

*™ai?anf med undervisningen i läsning bör under de sista skolåren lärjungarna 
t, m amp iga lasestyeken och muntliga meddelanden jämväl erhålla nagon 
c!°m om dem bland vara främsta författare, av vilka något mera omfattande blivit 
rast. uarvid bora drag och bilder meddelas, som kunna intressera -barnen. Framställ- 
HiStoria anSluta Slg tlU vad som -ddeM om vår andliga odling vid undervisningen

j Under de åt modersmålet anslagna timmarna böra i allmänhet endast läsas stycken 
J ^^öhall hämtat från vårt eget land -och folk. Läsning om främmande länder bör 

c aremot, i den man sa kan medhinnas, lämpligen förekomma under de åt historia, geografi 
- ocn naturkunnighet anslagna timmarna.

1- skolorna inom en viss bygd böra användas smärre samlingar av för barn lämpade 
asestycken med innehåll hämtat från bygdens natur, saga, historia och arbetsliv. Dock 
J,°ola **ynika samlingar -icke använda-s i sådan utsträckning, att hinder därigenom upp- 
s,arT or d-e.nn läsning, som dock måste anses -som den viktigaste, nämligen läsning av 
stycken, valda med hänsyn till vårt land som helhet.



11. I fraga om läsestyckenas form är av synnerlig 'vikt a-H- n i -
klar och lätt överskådlig samt framför allt att framställningen i sin liellieff^efden 
egenar c, varförutan barnens föreställnings- ock känsloliv icke kunna f ° d
lSasaV 611 S mfthg franuitällni!,S- Socken i samtalsform böra i lämplig^ utsträcSng

. 1 urvalet av läsestycken böra i nödig utsträckning finnas «runner W 'k i sinsemellan förete den enhetlighet i form och innehål!, som utmärker en bok nmd saT 
manhangande framställning, så att barnen genom läsningen kunna «räåli « Sam'nin?att talgodowras,g8amm,,;hmgetocMfnehåVt“°";Id„ ’** *•*-
, .. 6 ...°.g’a -'ingr«, som måste ställas på lästexterna, leda till att sådanadZ oÄfctol T ^ P'erSOner med Stapande förmåga och »lig |mne-

12. Vid de första låsövningarna böra så kallade förövningar, där de ej kunna 
deles undvaras, i möjligaste mån begränsas, så att barnen så snart som möjligt få läsa 
oid och uttryck med innehall, som kan väcka deras intresse.

Innehållet i de första läsövningarna bör hämtas från områden, med vilka barnen är« 
val förtrogna, och därför nelst från deras omgivning i hem och skola. Av ord och 
uttryck, som förekommit under talövningarnå, kan lämpligen göras ett urval som när 
mare utformas och uppsattes med lösa bokstäver under lärjungarnas medverkan P W 
ock skrivas av läraren pa krittavlan.

Även under de närmast därpå följande läsövningarna böra texter väljas med innehåll 
som är barnen bekant och ägnat att tilldraga sig deras intresse, så att läsningen blir 
roande aven pa grund av sitt innehall. Detta är av särskild vikt, så länge lEngens 
tekniska svårigheter taga huvuddelen av barnens krafter i anspråk. gens

13. En riktig uppfattning av innehållet bör för barnen framstå som ändamål med
läsningen och god läsning som ett medel för innehållets tillägnande. ed

.jäsningen av ett stycke bör så anordnas, att barnen erhålla en mot innehållet sva 
rande helhetsuppfattning av detsamma. Även arbetet med styckets enskildheter bör 
underordnas detta syfte. Störande avbrott i läsningen böra undvikas och i allmänhet 
blott sadana förklaringar ay ord och uttryck givas, som äro för uppfattningen nöSf 
diga, och vilkas betydelse icke kan väntas framgå av det sammanhang vtri I t ' 
komma Däremot ar en sönderstyckande och detaljerad utfrågning ägnad att slannt 
intresset och fortaga mtrycket för det lästa. u SiaPPa

Säkraste medlet att förhjälpa lärjungarna till en riktig uppfattning av ett stvcke bor 
fan’ att han sjal y uttrycksfullt föreläser det för dem. Sådan föreläsning bör 

darfor ofta forekomma Da visshet om att barnen riktigt uppfattat innehållet säkrast 
vmnes, dångenom att de själva visa sig kunna läsa stycket uttrycksfullt hör brfwnd 
Imgenav ett stycke avslutas därmed, att barnen få läsa detsamma. Ï många fall 
ar det kmpligt att barnen fa adagalagga, huru de uppfattat styckets innehåll genom 
ami!nW"ra darf0rl • yWW:P-kdf t^lräckligt att låta dem besvara en ellS
enSaÎT! roranf]+e #let 1 . ^id kan det emellanåt vara ändamåls-
nfi Jnllfe m* “ mnkn!t “ aTd*‘| ” ä“ “** stycket eller

bS8a T *-1 '“’rf", bï de° b*“ rppställees, att, innan behandlimren 
lu 5 T an?es ?vsMad’ barnen kunna lä*a detsamma med en tydlig ™h 

naturlig talton och med en betoning, som motsvarar innehållet. .
läsning!8 d er entonig Iäsning får lifca litet tålas som en brådskande och slarvig



15. Röst, uttal och andhämtning böna, med stöd av vad som inhämtats vid talöv
ningarna, omsorgsfullt vårdas under alla läsövningar. I sådant syfte bör på begynnel
sestadiet, och i övrigt så ofta det visar sig behövligt, läsningen av en text ske med för
siktig långsamhet.

Vid fel i avseende på pausering och satsbetoning hänvisas lämpligen till det natur
liga fria talet. Pauserna böra rätta sig efter sammanhanget i innehållet, så att vad 
som innefattas mellan tvenne inandningspauser kommer att utgöra ett sammanhängande 
helt, vare sig detta består av ett ord eller en ordgrupp, av en sats eller flera satser. Bar
nen böra övas att vid läsningen liksom vid talet lämpa satsbetoningen efter innehållet, 
så att de för meningen oviktigare orden och ordgrupperna . erhålla svagare och 
de ur samma synpunkt viktigare starkare betoning. Vid läsning av vers böra bar
nen få lära sig att hålla medelvägen mellan ytterligheterna att läsa i takt och att för
vandla versen till prosa.

16. Verser och korta prosastycken, som föreläggas barnen till inlärande och upp
läsning, böra hava ett värdefullt innehåll och en vacker form. Prosastyckena kunna 
ofta med fördel väljas ur ett längre sammanhang. Före inlärandet böra barnen le
das att riktigt uppfatta innehållet, omsorgsfullt inöva gott uttal, riktig betoning och 
pausering samt lämpligt tonläge. En gång inövade stycken böra vid lämpliga till
fällen åter uppläsas.

17. För befordrandet av fasthet i uppfattning av innehåll och säkerhet i god läs
ning bör omläsning av valda, tidigare lästa stycken förekomma alla skolaren, särskilt 
vid terminernas början.

Under de två första skolåren kan det vara lämpligt att efter ^någon kortare tid 
taga om ett eller annat läsestycke, på det lärjungarna själva må kunna märka de 
framsteg, som de gjort. Särskilt behövligt är det att börja läsövningarna med ett 
eller annat förut inövat stycke, då barnen en längre tid saknat övning i hög läsning 
eller då ombyte av lärare ägt rum.

18. Övning i tyst läsning bör, särskilt med hänsyn rill dess betydelse för vin
nande av en snabb överblick över innehållet, förekomma, sa snart lärjungarna vunnit 
allmän färdighet att obehindrat läsa dem förelagda lämpliga texter utan lijälp av 
läraren. Till de första övningarna böra väljas enkla berättelser. För att förvissa sig 
om i vad mån övningen medför önskad verkan, bör läraren låta lärjungar var för sig 
redogöra för innehållet i det lästa.

19. Lärjungarnas läsning på egen hand bör på lämpligt sätt uppmuntras och 
ledas. Detta kan ske särskilt därigenom, att barnen vänjas vid att använda skolans 
bibliotek. I synnerhet på de lägre stadierna böra barnen av läraren erhalla anvis
ning på böcker eller stycken i böcker, som lämpa sig att av dem läsas pa egen hand. 
För att uppmuntra till sådan läsning kan det vara lämpligt, att enskilda barn få 
vid passande tillfällen inför kamraterna redogöra för intressanta stycken, som de läst
i någon bok. _ .. ..... ,

Under de sista skolåren böra barnen vänjas att, då tull alle dartiU erbjuder sig, i 
tillgängliga böcker taga reda på sakförhållanden, händelser, namn, artal, sifferupp
gifter och dylikt, som kunna vara erforderliga för att utreda och belysa något, som 
förekommit vid undervisningen eller står i nära samband därmed.. För detta ändamål 
böra, då förhållandena sådant medgiva, uppslagsböcker och utförligare läroböcker vara 
for lärjungarna lätt tillgängliga.
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Skrivning’.

2° För de skriftliga övningarna är en bestämd plan särskilt behövlig med hän 
syn därtill, att de olika skrivövningarna måste ställas i nära förbindelse dels med 
varandra, dels med talövningar och läsning samt jämväl med skolans övriga under 
visnmg och med de förhallanden i det praktiska livet, vilka skrivundervisningen på 
olika satt har att taga hansyn till. ö ^

21. Skrivundervisningens inträde i undervisningen under barnets första skoltermin
bör uppskjutas nagra veckor för att icke alltför många ansträngande övningar må ho 
pas under barnens första skolveckor. °

Förövningarna i skrivning böra inskränkas till det allra nödvändigaste. Visserlfoen 
maste skrivövningarna till en början uteslutande inriktas på bokstävernas formande och 
sammanbindning, men det bör dock eftersträvas, att skrivningen så snart som möiligt 
anslutes till de samtidiga tal- och läsövningarna. Detta kan ske på det sätt, att ur samla 
övningar lämpliga ord och uttryck uttagas till skrivning.

Skrivrörelserna samt pennans och handens ställning under skrivningen inläras säk
rast, därigenom att läraren genom föreskrivning i barnens skrivböoker eller å krit- 
tavlan visar, såväl huru pennan bör hållas under skrivningen som huru skrivrörelserna 
utföras och bokstäverna formas.

22. Vad som av barnen skrives bör av dem efteråt läsas. Därigenom vinnes dels 
att barnen lättare upptäcka felskrivning, dels att de vänja sig vid att skrivning lik
som läsning sker för innehållets skull.

23. Avskrivning efter lärarens föreskrivning bör flitigt övas de första skolåren
bkrivning ur minnet och efter föresägning kan, såsom mera krävande, på nämnda sta-' 
dium blott förekomma i ringa mån. Så småningom övergår avskrivningen efter före- 
s . skrivning efter bok, och mera utrymme lämnas för skrivning ur minnet
och skrivning efter föresägning. L

Vid avskrivningsövningar böra barnen till en början tillhandahållas att noga se på 
varje enskilt ord och därefter nedskriva det i dess helhet. Senare, då mera övnino- vun
nits, bor pa motsvarande sätt en grupp av sammanhörande ord varje gång upptao-as i 
fdetta h" neCymvas’ och i mån som lärjungarnas förmåga växer, ökas fordringarna

^Skrivning ur minnet och skrivning efter föresägning böra vara väl förberedda 
pa det lägre stadiet genom läsning och avskrivning under lärarens tillsyn senare 
företrädesvis genom lärjungarnas arbete på egen hand i skolan eller i hemmet De 
första skolåren må övningar av detta slag blott fortgå några minuter varje gång och 
senare i regel ej mera än en halv lärotimme samt först under de sista skolåren en hel 
lärotimme åt gången.
.. För att skrivning ur minnet och efter föresägning skall medföra önskat resultat 
en Sg¥^iatt ett intresseväckande innehåll samt äga
tïs ur lLestyc£ntarnen ^ °Verskadhg sPrakbyggnad. Lämpliga texter kunna häm-

, 24ri ttäjbtskrivningsregler böra icke inläras, förrän barnen genom övning och iakt
Sr&äT-f Dock kan det vara* lämpligt atf
f oarnen x minnet sammanhalla ord av lika stavning. I varje fall böra endast J 
dana regler förekomma, som äro för barnen lätta att tillämpa.

b rammande ord vilka så allmänt användas, att de böra vara av bamen kända nun 
marksammas, förklaras, uttalas och stavas. a’ Upp'
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Barnen böra, så snart de vunnit därför nödig utveckling, vänjas att i ordlistor och 

handböcker vid behov uppsöka ord och inlära deras stavning. Alfabetiskt ordnade ord
listor böra för detta ändamål vara för barnen tillgängliga, och barnen boia förberedas 
till dessas .användande genom inlärande av 'alfabetet i ordningsföljd.

25 Användandet av skriften som uttrycksmedel bör begynna, så,snart barnen 
kunna skriva ord. Redan under första terminen kunna de exempelvis fa nedskriva 
ord, uttryck och korta meningar, som de erinra sig från talövningarna eller som de 
uttänka med anledning av något, som vid undervisningen förekommit. 1 ill en -början 
torde det därvid vara behövligt, att läraren på knttavlan skriver upp vad larjungarna 
föreslå. Längre fram kan en lärjunge få utföra skriften å tavlan. . . . ,

Så småningom övergår man till enkla uppsatsövningar, i ill en bor,]an, pa det 
i mera förberedande stadiet, böra övningarna bestå i fritt nedskrivande av korta me- 
i ningar om en uppgift utan fordran på^ sammanhang eller fullstandighet. Sedermera 

böra övningarna övergå till försök att återgiva korta berättelser och att avfatta enkla 
redogörelser för .något, som barnen lärt sig eller varit med om eller ock av annan anled
ning hava särskilt intresse för, samt slutligen under de sista skolaren antaga formen
av något fastare ordnade uppsatser. .. , .. ,

I allmänhet böra ämnena, i synnerhet för de egentliga uppsatsovningarna, hamtas 
från talövningarna, eller ock böra uppsatserna vara pa annat satt förberedda, ha sa 
finnes lämpligt, kunna barnen på det senare skolstadiet amellanat fa skriva aven over 
ämnen, som ej förut blivit behandlade.

26. Åt modersmålets språkliga byggnad bör vid all undervisning i modersmålet 
ägnas nöchg uppmärksamhet, så att barnen läna sig att iakttaga och sarskilja e van
ligaste företeelserna på detta område. Då den tid, som kan anslas at särskild undervis
ning om språkets byggnad, emellertid måste bliva jämförelsevis begransad, bor i 
densamma endast upptagas sådant, ^som kan hava verkligt värde for barnens formaga
att'förstå och använda sitt modersmål. ... . ,,

Mera tillfälligt kan undervisning om sprakbyggnaden lämpligen ske, därigenom att 
läraren, då något i undervisningen så kräver, i korthet påvisar till exempel språkets 
fördelning i satser, ord, stavelser och ljud, de skilda språkljuden i nya och ovanliga ord, 
sammansatta ord, stam och ändelse, ords samhörighet med andra ord, ohka formel av 
samma ord, likljudande ord med olika betydelse och ohka -ord med sammia betydelse, oid, 
som tillsammans bilda ett uttryck, främmande ord, som allmant brukas. o

Den särskilda undervisningen om språkets byggnad maste börja redan pa smaskoie- 
stadiet i samband med de första övningarna i läsning och skrivning, vid vi^va under
visning om ljud, ljudtecken, uppdelning i stavelser m m ofta mate foreko g. kt »t 
är, att denna undervisning göres i möjligaste man lättfattlig och att for va je gang en
dast en kort .stund ägnas åt densamma. .. ... , ....Redan tidigt böra dessutom förekomma särskilda övningar vid vilka barnen sjalva 
få efter givna mönster sammanställa ord till satser och i olika syften forandra dessa, 
likaledes efter givna mönster ändra ord från en böjningsform till en annan bilda sam
mansatta och avledda ord o. s. v. övningar av detta slag kunna, dar forhallandena sa
medgiva, påbörjas redan mot slutet av andra skolaret. ..... a j

Språkbyggnadsövningarna böra i allmänhet anordnas som skrivövningar. Sedan, 
exempelvis under samtal mellan läraren och barnen, ett uttryck utformats, uppsknves 
detta på krittavlan, och barnen få därpå efter det givna monstret bilda liknande 
former eller uttryck. Övningarna böra ordnas efter viss plan Sa t. ex kan övningen 
ena gången bestå i att barnen först om angivna föremal fa utsaga nagot, sa att enkla
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satser (bildas, och sedan få ändra de sålunda bildade satserna från ental till flertal eller 
tvärtom. Vidare kunna satser sammanställas med tillhjälp av olika bindeord direkt 
anföring ändras till indirekt o. s. v. ’

27. Under de sista skolåren gives, på grundval av det förut övade, en mera sam
manhängande framställning av språklärans elementer. Även denna’ bör förbindas 
med skriftliga övningar och bör ej tyngas av sådana indelningar och termer som äro 
onödiga för modersmålsundervisningen på detta stadium.
^Det språkmaterial, som kommer till användning vid dessa övningar, bör, i den mån 

S^U"??g bellovI}?\ valjas även med hänsyn till ortens språkliga egendomligheter, så ' m. 
att tillfälle gives att bortaroeta de till följd av ortens dialekt vanligaste felen i barnens 
skrivningar.

28. Någon övning i uppfattning av skilda stilarter bör bibringas lärjungarna un
der de sista skolåren. _ Som material för övningar häri kan lämpligen användas, utom 
vanliga läsetexter, skrivelser med utpräglat konventionell läggning, såsom väl avfattade 
brev, kvitton, fullmakter och andra skrivelser tillhörande det praktiska livet. Även 
några valda stycken ur Sveriges rikes lag och Sveriges grundlagar samt ett par admi
nistrativa skrivelser kunna lämpligen användas vid dessa övningar för att lämna prov 
på lagstil och ämbetsstil. Lärjungarna böra göras uppmärksamma på huru olika ut
tryck man för framställande av likartat innehåll använder i till exempel en vanlio* 
läsetext, i ett brev och i en lagparagraf. Övningarna böra vara skriftliga, enär därige
nom iakttagelserna inskärpas säkrare och på kortare tid.

På nu angivna sätt bör ock vinnas någon förmåga i avfattandet av brev och enkla 
praktiska skrivelser samt även en mera konkret kunskap om vissa förhållanden inom 
det medborgerliga liv, varom undervisning meddelas i ämnet historia.

29. _ Behövliga skiljetecken böra lärjungarna redan från skrivövningarnas börian 
även vid denallra enklaste skrivning, vänjas att utsätta.

Till en början bör läraren direkt angiva, var skiljetecken skola utsättas, och där- 
undei sa småningom vänja lärjungarna att aktgiva pa och använda en del mera ytirp 
grunder iför skiljetecknens bruk, t. ex. att punkt sättes efter en rubrik och vid slutet av 
en mening, komma mellan leden i en uppräkning och där ett uppehåll tydlio-en måste 
göras vid läsning, frågetecken efter en fråga.

. Vid de tillfällen, som ständigt erbjuda sig under de skriftliga språkbyo-gnadsöv- 
ningarna, särskilt under dem, som avse bildandet av satser och meningar’ böra de 
enklaste reglerna för skiljetecknens ibruk inläras för att därefter tillämpas vid uppsats- 
övningarna.

I samband med kursen i språklära bör vad som inhämtats om skiljetecknens bruk 
sammanfattas och inskärpas.

30. Ål handstilen lör ägnas omsorgsfull vård vid alla skrivövningar, så att bok
stävernas form och sammanbindning städse är föremål för uppmärksamhet. ’
„ Särskilda välskrivningsövningar äro i allmänhet obehövliga under de första skol
åren, alldenstund varje skrivövning, huvudsyftet med densamma må vara vilket som 
neisit, även bör avse välskrivning. En och annan kortare särskild välskrivningsöv- 
mng\ asyftande exempelvis att bortarbeta något visst fel i skrivningen eller inöva 
behö>fgtb0kstaVSf0rm’ kan ^°ck baVa god yerkan ocb ,bör företagas, när så visar sig

Nar barnen vunnit så stor färdighet i skrivning, att de icke längre anse sig be- 
nova agna sknvrörelserna den noggranna uppmärksamhet, som tillhör begynnelsesta-

8 202859. Undervisningsplan.

/
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diet, framträder mera bestämt behovet av särskilda välskrivningsövningar för uppe
hållande av noggrannhet i bokstävernas formning och för vinnande av jämnhet i 
fråga om storlek, avstånd och lutning. Längre fram böra tillkomma välskrivnings
övningar, som .avse vinnande av en ledig pennföring och i samband därmed något större 
hastighet under bibehållande av noggranna bofcstavsfomner samt vidare övningar 
med olika stilhöjd och olika avstånd mellan bokstäverna.

En välskrivningsövning bör, för så vitt lärjungarna därunder skola kunna bibe
hålla tillbörlig uppmärksamhet, i allmänhet pågå endast en kortare tid, högst en halv 
lärotimme.

32. Rättandet av skrivövningarna bör ingå som ett väsentligt led i skrivunder- 
visningen. Genom ett omsorgsfullt ordnande av själva skrivningen kan rättandet av 
skrivövningarna i stor utsträckning utföras av lärjungarna själva. Den viktigaste 
regeln härför är, att de alltifrån början vänjas att noga genomse vad de skrivit och att 
de för sådant ändamål erhålla tillräcklig tid. Huru omsorgsfullt lärjungarnas egna 
rättelser än utföras, måste dock läraren efter varje skrivning genomse och rätta vad 
som skrivits.

Då så lämpligen kan ske, bör läraren med ett visst tecken utmärka befintligheten 
av ett fel, varefter lärjungen själv utför rättelsen. Givetvis bör dock därefter tillses, 
att felen blivit riktigt rättade. Efter lärarens granskning bör i de fall, då så finnes 
lämpligt, renskrivning äga rum. Bland lärjungarna bör den uppfattningen uppehållas, 
att det renskrivna alltid skall vara felfritt.

Oavlåtlig uppmärksamhet bör ägnas åt att lärjungarna vänjas vid att hålla de skrift
liga arbetena rena och snygga.

RÄKNING OCH GEOMETRI.

MÅL.

Undervisningen i räkning och geometri i folkskolan har till uppgift att bibringa 
barnen en efter deras ålder och utveckling avpassad insikt och färdighet i räkning 
med särskild hänsyn till vad som erfordras i det dagliga livet ävensom någon förtrogen
het med geometriska storheters uppritning, beskrivning, mätning och beräkning.

KUKSFÖEDELNTING.

A-FORMEN (A).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första klassen.
Behandling av talområdet 1—20 eller, där så finnes lämpligt, 1 30, därvid övningar

för vinnande av färdighet särskilt böra avse tilläggning och fråndragning.
Övningar i användning av mått: centimeter och deciliter; vikter: hektogram; mynt: 

ören. Några vanligare stycketalssorter och tidsmått.



59
Andra hlassen.

Behandling av talområdet 1—100, därvid övningar för vinnande av färdighet särskilt 
böra avse tilläggning och fråndragning.

Övningar i användning av mått: centimeter, decimeter och meter — i samband där 
med någon användning av större tal än 100 — ; deciliter och liter; vikter- hektogram 
och kilogram; mynt: ören och kronor. Vanligare stycketalssorter och tidmått.

Tredje hlassen.
De fyia räknesätten med hela tal jämte tillämpningar, dock med den begränsningen 

att multiplikator och divisor i regel hämtas från talområdet 1—10 samt att i allmänhet 
endast ett räknesätt förekommer i varje uppgift.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Övningar i användning av även andra allmänt brukliga mått och vikter än de förut 

upptagna. Särskilda övningar i sortförvandling, även omfattande stycketalssorter och 
tidsmått.

Fjärde hlassen.
. Be fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar, även omfattande enkla upp

gifter med mera än ett räknesätt.
Särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med uppfattning och användning av yt- och rymdmåtten mätning och 

beräkning av kvadratens och andra rektanglars ytor samt av kubens och andra rät
vinkliga kroppars rymder.

översikt av mått och vikter ävensom av andra förut genomgångna sorter. Särskilda 
övningar i sortförvandling.

Femte hlassen.
Bortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar.
Allmänna bråk: bråks uppkomst och beteckning; addition och subtraktion, med be

gränsning till sadana uppgifter, som innehålla ibråk med liten gemensam nämnare • 
någon iövning i multiplikation och division, dock endast sådana uppgifter, i vilka mul
tiplikator och divisor äro hela tal; tillämpningsuppgifter.

Decimalbråk: de fyra räknesätten jämte tillämpningar; i multiplikation och division 
dock endast sådana uppgifter, i vilka multiplikator och divisor äro hela tal.

Särskilda huvudräkningsövningar.
o Geometrisk kurs, omfattande linjer, vinklar, parallellogrammer och trianglar samt 

sådana kroppar, som hava förenämnda ytor till bas och mot basen vinkelräta sidor, och 
huvudsakligen avseende de nämnda storheternas uppritning, beskrivning och mätning i 
förening med enkla praktiska beräkningar.

Sjätte hlassen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal; något fullständigare behand

ling av decimalbråk och allmänna bråk, dock med den begränsningen, att i fråga om 
allmänna bråk upptagas blott uppgifter, innehållande bråk med liten nämnare och med 
användning i det praktiska livet.

Procenträkning, huvudsakligen omfattande beräkning av ränta, av vinst eller för
lust vid inköp och försäljning, av rabatt och provision samt av olika ämnens samman
sättning.
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Andra tillämpningsuppgifter av praktisk innebörd.
Särskilda huvudräkningsövningar.
Geometrisk kurs, omfattande utom redan behandlade ytor och kroppar jämväl förut 

icke upptagna fyrsidingar ävensom månghörningar och cirklar samt sådana kroppar, 
som hava förenämnda ytor till bas och mot basen vinkelräta sidor, och huvudsakligen, 
avseende de nämnda storheternas uppritning, beskrivning och mätning i förening med 
enkla praktiska beräkningar.

Sjunde klassen.
Procent- och ränteuppgifter med användning, där så finnes ändamålsenligt, jäm

väl av enkla ekvationer; .användning av tabeller med tillämpning exempelvis på för
säkringar och sammansatt ränta; utrikes mynt; växlar; andra räkneuppgifter, valda 
med särskild hänsyn till det praktiska livets fordringar, i främsta rummet. sådana, 
som ansluta sig till näringslivet i hembygden.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Övning i enklare bokföring och i samband därmed ifyllande av vanliga post-, järn

vägs- och ångbåtsblanketter samt uppgörande av enkel självdeklaration.
Geometrisk kurs, omfattande utom förut behandlade storheter något om ellipser, 

pyramider, koner och klot och huvudsakligen avseende storheternas uppritning, be
skrivning och mätning i förening med enkla praktiska beräkningar.

Enkla övningar i grafisk framställning.
Enkla fältmätningsövningar.

SK.VK LÄSSIG SKOLA.

Första—femte klossen.

Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Sjätte klassen.
Eortsatt övning av de fyra räknesätten med hela tal; något fullständigare behand

ling av decimalbråk och allmänna bråk, dock med den begränsningen, att i fråga om 
allmänna bråk upptagas blott uppgifter, innehållande bråk med liten nämnare och med 
användning i det praktiska livet.

Procenträkning, huvudsakligen omfattande beräkning av ränta, av vinst eller förlust 
vid inköp och försäljning, av rabatt och provision samt av olika ämnens samman
sättning.

Andra tillämpningsuppgifter av praktisk innebörd.
Särskilda huvudräkningsövningar.
Förande av en enkel kassabok.
Geometrisk kurs, omfattande utom redan behandlade ytor och kroppar jämväl förut 

icke upptagna fyrsidingar ävensom månghörningar och cirklar samt sådana kroppar, 
som hava förenämnda ytor till bas och mot basen vinkelräta sidor, och huvudsakligen 
avseende de nämnda storheternas uppritning, beskrivning och mätning i förening med 
enkla praktiska beräkningar.

En ooh annan enkel fältmätningsövning.
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FÖRSTA B-FORMEN (Bl).

SJUKXASS.IGr SKOLA.

Första och andra klassen.

Ät Ä3P,«* » 
Srar.ÄS&r“ *■- «*£ “Äes

Tredje klassen.
nfe® fSf m?.d fela tal J'ämte tillämpningar, dock med den be-räns-
allmäfef! lP!?a^r °ch dlTlsor 1 re®el hämtas fria talområdet 1—10 samt? att i 

manhet endast ett räknesätt förekommer i varje upp g ft. 
oarskuda huvudräkningsövningar.

unntn“nfar 'Cr® även andra allmänt brukliga mått och vikter än de förut, 
och tidsmått kllda ovmn®ar 1 sortforvandhng, även omfattande stycketalssorter

Fjärde klassen.
SiffaSSmlnT“ttrâïeS “ *"* ‘““»“W »mfattaade «H. uM- 

Särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med uppfattning och användning av vt- och rymdmåtten mätnino-£r*teDSochandrarektanglars-- åvÖÄS

ôvSlgafï sortförvandlingkter aV förni< genomgångna sorter. Särskilda

I re^eTböra1 emellertid'fe fedfelti ,På ’r åt och fjärde klassen,
fi ” . , , " bada klasarna erhalla olika uppgifter, varför läraren allt

efter föreliggande behov under kortare eller längre del! av timmen meddelar omedelbar 
undervisning at den ena klassen under det att den andra sysselsattes med tyst “fe 
Dock bora de bagge klasserna, sa ofta detta finnes främja undervisningens fefte hälfe 
till amman vid den omedelbara undervisningen, varvid uppgifterna emellertid så lån- 
mojhgt givas sa, att storre krav komma att ställas på den högre klassen. Särskilt bör 

?nd!rvism?f.forekomma, då något föMaves i tredje klassen, som be-
SK ytterfefe “ska!£.as 1 fJailde klassen. Aven vid d;en tysta räkningen kunna under
stundom pa liknande satt gemensamma uppgifter givas;

Femte klassen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar.
AUmannia brafe: braks uppkomst och beteckning; a|ldition och subtraktion, med ibe- 

^ansmng till sadana uppgifter som innehalla bråk m'ed liten gemensam nämnare- nå- 
ëon ovnmg r muitiphkation och division, dock endast sådana uppgifter, i vilka multi- 
Plikator och divisor äro hela tal; tillämpningsuppgiftem
dopteC1Tlrrå^: de fyra .rakne?attea jämte_ tillämpningar; i multiplikation och division 

til; endast isadana uppgifter, i vilka multiplikator och divisor äro hela tal.
£>arskilda nuvudräkningsövningar.
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Geometrisk kurs, omfattande linjer, vinklar, parallellogrammer och trianglar samt så

dana kroppar, som hava förenämnda ytor till has och mot basen vmkelrata sidor, och 
huvudsakligen avseende de nämnda storheternas uppritmng, beskrivning och matning 
i förening med enkla praktiska beräkningar.

Sjätte klassen.
Fortsatt övning av de fyra räknesätten med hela tal; något fullständigare behand

ling av decimalbråk, och allmänna bråk, dock med den begränsningen, att j iraga om 
allmänna bråk upptagas blott uppgifter, innehållande bråk med liten namnare och med
användning i det praktiska livet. , ,

Procenträkning, huvudsakligen omfattande beräkning av ränta, av vinst eller förlust 
vid inköp och försäljning, av rabatt och provision samt av olika ämnens samrnan-

Amdra tillämpningsuppgiftei av praktisk innebörd.
Särskilda huvudräkningsövni igår. , , ,, , . , , ,
Geometrisk kurs, omfattande utom redan behandlade ytor och kroppar jam v al forut 

icke upptagna fyrlsidingar ävensom månghörmngar och cirklar samt sadana kroppar, 
som hava förenämnda ytor till bas och mot Basen vmkelrata sidor, _ och huvudsakligen 
avseende de. nämnda storheternas uppritning, beskrivning och matning i förening med 
enkla praktiska beräkningar.

Sjunde klassen.
Procent- och ränteuppgifter med användning, där sä finnes ändamålsenligt, jämväl 

av enkla ekvationer; nnvSidning av tabeller med tillämpning eM&d™ jaStaatau|a. 
och sammansatt ränta; utrikes mynt; andra räkneuppgifter, valda med särskild ha 
syn till det praktiska livets fordringar.

Särskilda huvudräkningsövnrigar. . ,. , ...
Övning i enklare bokföring ch i samband därmed ifyllande av vanliga post-, järn

vägs- och ångbåtsblanketter sai t uppgörande av en enkel självdeklaration
Geometrisk kurs, omfattande utom forut behandlade storheter något om elhpse , 

pyramider, koner och klot och huvudsakligen avseende'Storheternas uppritmng, beskriv 
ning och mätning i förening med enkla praktiska beräkningar.

Enkla övningar i grafisk framställning.
Enkla fältmätningsövningair. o

/ Anm. Femte, sjätte och sjunde klassen undervisas i räkning och geometri pa samma 
I timmar. I allmänhet erhålla de olika klasserna skilda ^glfrer,
' efter föreliggande behov, under kortare eller längre del av limm meddela 

omedelbar umdervisuing åt eu klart;, under det att de ovrrga kl« syeaekatta 
med tyst räkning. Dock böra tva klasser och understundom alla tre, da sa finnes 
ändamålsenligt, hjlläs tillsamman vid den omedelbara uuderviemugen wri y
p-ifternn emellertid så långt möjligt givas sa, att storre krav komma att stallas pa en hög klaS än pE en lägt 4SJt hör sådan gemensam undervisning förekomma 
då något förehaves i en lägre klass, som behöver ytterligare mskarpas i en högre Mel an 
femte och sjätte klassen kan man tänka sig en kursvaxlmg, genomförd ?a <let a,.,f 
att de båda klasserna i stor u tsträckning hallas tillsamman och undervisas e a 
huvudsakligen i allmänna bråk och andra aret huvudsakligen i decimalbrak. 
vid den tysta räkningen kan i lämplig utsträckning gemensamma uppgifter med likar
tat innehåll givas.



SEXKLASSIG SKOLA.

Första—femte Idassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Sjätte Massen.
Fortsatt övning av de fyra räknesätten med hela tal; något fullständigare behand- 

ling av decimalbrak och allmänna bråk, dock med den begränsningen, att i fråga om 
allmanna brak upptagas blott uppgifter, innehållande bråk med liten nämnare och mJd 
användning i det praktiska livet. e ocn med

Procenträjkningj huvudsakligen omfattande beräkning av ränta, av vinst eller för
sättning in'k°P 0011 försä1« av ra^att ooh provision samt av olika ämnens samman-

Andra tillämpningsuppgifter av praktisk innebörd.
Särskilda huvudräkningsövningar.
Förande av en enkel kassabok.

. Geometrisk kurs, omfattande utom redan behandlade ytor och kroppar jämväl förut 
icke upptagna fyrsidingar ävensom månghörningar och cirklar samt sådana kroppar 
som hava förenämnda ytor till bas och mot basen vinkelräta sidor, ocb huvudsakligen 
avseende de nämnda storheternas uppritning, beskrivning ocb mätning i förening 
med enkla praktiska beräkningar. s g

En och annan enkel fältmätningsövning.
Anm Vad som ovan anmärkts angående gemensam ocb skild undervisning i siU- 

klassig skola galler aven i tillämpliga delar för sexklassig skola.

ANDRA B-FORMEN (B2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första Mässen.
Behandling av talområdet 1—20 eller, där så finnes lämpligt, 1—30 därvid öv 

Uingar för vinnande av färdighet särskilt böra avse tilläggning ocb fråndragnine
Övningar i användning av mått: centimeter ocb deciliter; vikter: hektogram• mvnf• 

oren. Några vanligare stycketalssorter ocb tidsmått. ’ ä '

Andra Massen.
Behandling av talområdet 1—100, därvid övningar för vinnande av färdighet särskilt 

böra avse tilläggning oeh fråndragning.
Övningår i användning av mått: centimeter, decimeter och meter__i samband där

med någon användning av större tal än 100 —, deciliter ocb liter; vikter: hektogram 
oeh kilogram; mynt: ören och kronor. Vanligare stycketalssorter och tidsmått.

°Anm. Första och andra klassen undervisas i regel på samma timmar i räkning De 
båda klasserna böra dock i allmänhet erhålla olika uppgifter. Någon gång torde de 
emellertid med fördel kunna undervisas gemensamt, vilket särskilt är lämpligt, då grund
läggande övningar, som förekomma i första klassen, behöva ånyo genomgås i andra.
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Tredje klassen.
Dë fyra. räknesätten, med hela tal jämte tillämpningar, dock med den begränsningen, 

att multiplikator och divisor i regel hämtas från talområdet 1—10 samt att i allmänhet 
endast ett räknesätt förekommer i varje uppgift.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Övningar i användning av även andra allmänt brukliga inått och vikter än de förut 

upptagna. Särskilda övningar i sortförvandling, även omfattande stycketalssorter och 
tidsmått.

Fjärde klassen.
De fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar, även omfattande några enkla 

uppgifter med mera än ett räknesätt.
Särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med uppfattning och användning av yt- och rymdmåtten någon mätning 

och beräkning av kvadratens och andra rektanglars ytor samt av kubens och andra 
rätvinkliga kroppars rymder.

Översikt av mått och vikter ävensom av andra förut genomgångna sorter. Särskilda 
övningar i sortförvandling.

Femte klassen.

Dortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar.
Allmänna bråk: bråks uppkomst och beteckning; addition och subtraktion, med be

gränsning ■ till sådana upp gitter,. som i regel innehålla blott två bråk med liten ge
mensam nämnare; någon övning i multiplikation och division, dock endast sådana upp
gifter,! vilka multiplikator och divisor äro hela tal; tillämpningsuppgifter.

Decimalbråk: de fyra räknesätten jämte tillämpningar; i multiplikation och division 
dock endast sådana uppgifter, i vilka multiplikator och divisor äro hela tal.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Geometrisk kurs, omfattande linjer, vinklar och parallellogrammer samt -rätvinkliga 

kroppar och huvudsakligen avseende de nämnda storheternas uppritning, beskrivning 
och mätning i förening med enkla praktiska beräkningar.

Sjätte klassen.

Fortsatt övning^ a,v de fyra räknesätten med hela tal; något fullständigare behand
ling av decimalbråk och allmänna bråk, dock med den begränsningen, att i fråga om 
allmänna bråk upptagas blott uppgifter,. innehållande bråk med liten nämnare och 
med användning i det praktiska livet.

Procenträkning, huvudsakligen omfattande iberäkning av ränta och av vinst eller 
förlust vid inköp och försäljning.

Andra tillämpningsuppgifter av praktisk innebörd.
S är skilda huvudräkningsövningar.
Geometrisk kurs, omfattande utom redan genomgångna ytor och kroppar jämväl 

trianglar och förut icke upptagna fyrsidingar samt sådana kroppar, som hava de be
handlade ytorna till bas och mot basen vinkelräta sidor, och huvudsakligen avseende 
de nämnda storheternas uppritning, beskrivning ooh mätning i förening med enkla 
praktiska beräkningar. “ ... j
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Sjunde Massen.
Procent- och ränteuppgifter. med användning, där så finnes ändamålsenligt, jämväl 

av enkla ekvationer; användning av tabeller med tillämpning exempelvis på* försäk
ringar och sammansatt ränta; utrikes mynt; andra räkneuppgifter, valda med särskild 
hänsyn till det praktiska livets fordringar.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Övning i enklare bokföring.
Geometrisk kurs, omfattande utom förut behandlade storheter jämväl cirklar och 

cylindrar och huvudsakligen avseende storheternas uppritning, beskrivning och mätning 
i förening med enkla praktiska beräkningar.

Enkla fältmätningsövningar.
Anm. Samtliga klasser på folkskolestadiet undervisas i regel .på samma timmar i; 

räkning och .'geometri. I den utsträckning, som erfordras, för att lärjungarna skola 
kunna alltefter, tilltagande utveckling och övning fortskrida i insikt och färdighet,: 
böra de särskilda klasserna erhålla olika uppgifter och därför hållas skilda både 
vid lärarens omedelbara undervisning och vid tyst räkning. Å andra sidan böra olika 
klasser, så långt detta är förenligt med undervisningens syfte, erhålla gemensam ome
delbar undervisning, varvid uppgifterna dock såvitt möjligt ordnas så, att större krav 
komma att ställas på en högre klass än på en lägre. Särskilt bör sådan gemen
sam undervisning förekomma, då något förehaves i en lägre klass, som behöver ytter
ligare inskärpas, i en högre. Lämpligast är att hälla tillsamman å ena sidan tredje 
och fjärde klassen, för vilka båda klasser kursen huvudsakligen utgöres av de 
fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar, och å andra sidan femte och sjätte ! 
klassen, för vilka kursväxling kan tänkas genomförd på det sättet, att av bråk upp
tagas ena året huvudsakligen allmänna bråk och andra året huvudsakligen decimal
bråk. Även vid den tysta räkningen böra, i den mån -så finnes lämpligt, gemensamma 
uppgifter givas.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—femte klassen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Sjätte klassen.
Fortsatt övning av de fyra räknesätten med hela tal; något fullständigare behandling 

av decimalbråk och allmänna bråk, dock med den begränsningen, att i fråga om all
männa bråk upptagas blott uppgifter, innehållande bråk med liten nämnare och med 
användning i det praktiska livet.

Procenträkning, huvudsakligen omfattande beräkning av ränta och av vinst eller 
förlust vid inköp och försäljning.

Andra tillämpningsuppgifter av praktisk innebörd.
Särskilda huvudräkningsövningar.
Förande av en enkel kassabok.
.Geometrisk kurs, omfattande utom redan genomgångna ytor och kroppar jämväl 

trianglar, förut icke genomgångna, fyrsidingar samt cirklar, ävensom sådana kroppar, 
som hava de behandlade ytorna till. bas och mot basen vinkelräta sidor, och huvud
sakligen avseende storheternas uppritning, beskrivning och mätning i förening med 
enkla praktiska beräkningar.

9—202859. Ujidewisningsplan.
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En ooh annan enkel fältmätningsövmng.
Anm. Vad som ovan anmärkts angående gemensam och skild undervisning i sjuklas- 

sig skola gäller i tillämpliga delar även för sexklassig skola.

TREDJE B FORMEN (B3).
SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första Massen.
Behandling av talområdet 1—20 eller, 

där så finnes lämpligt, 1—30, därvid öv
ningar för vinnande av färdighet särskilt 
höra avse tilläggning och fråndragning. _ 

Övningar i användning av mått: centi
meter och deciliter; vikter: hektogram; 
mynt: ören. Några vanligare stycketalssor- 
ter och tidsmått.

Tredje Massen.
De fyra räknesätten med hela tal jämte 

tillämpningar, dock med den begränsningen, 
att multiplikator och divisor i regel 
hämtas från talområdet 1—10 samt att i 
allmänhet endast ett räknesätt förekommer 
i varje uppgift.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Övningar i användning även av andra 

allmänt brukliga mått och vikter än de 
förut upptagna. Särskilda övningar i sort
förvandling, även omfattande stycketalssor- 
ter och tidsmått.

Femte Massen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten 

med hela tal jämte tillämpningar.
Allmänna bråk: det enklaste om bråks

akomst och beteckning; addition och sub- 
tion, med begränsning till sådana upp
gifter, som i regel innehålla blott två bråk 

med liten gemensam nämnare; någon öv
ning i multiplikation och division, dock 
endast sådana uppgifter, i vilka multipli
kator och divisor äro hela tal; tillämp- 
ningsuppgifter.

Decimalbråk: någon övning i de fyra 
räknesätten jämte tillämpningar; i multi -

Andra Massen.
Behandling av talområdet 1—100, där

vid övningar för vinnande av färdighet 
särskilt böra avse tilläggning och från
dragning.

Övningar i användning av mått: centi
meter, decimeter och meter — i samband där
med någon användning av större tal än 
100 —, deciliter och liter; vikter: hekto- 
gram och kilogram; mynt: ören och 
kronor. Vanligare stycketalssorter och 
tidsmått.

Fjärde Massen.
De fyra räknesätten med hela tal jämte 

några enkla tillämpningar, även omfattande 
uppgifter med mera än ett räknesätt.

Särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med uppfattning och an

vändning av yt- och rymdmåtten någon 
mätning och beräkning av kvadratens och 
andra rektanglars ytor samt av kubens och 
andra rätvinkliga kroppars rymder.

Översikt av mått och vikter ävensom 
av andra förut genomgångna sorter. Sär
skilda övningar i sortförvandling.

Sjätte Massen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten 

med hela tal ; något fullständigare behand
ling av decimalbråk och allmänna bråk, 
dock med den begränsningen, att i fråga 
om allmänna bråk upptagas blott uppgif
ter, innehållande bråk med liten nämnare 
och med användning i det praktiska livet 
samt att därvid i multiplikations- och di- 
visionsuppgifter multiplikator och divisor 
utgöras av hela tal.

Procenträkning, huvudsakligen omfat
tande beräkning av ränta och av vinst 
eller förlust vid inköp och försäljning.
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plikation ocli division dock endast sådana 
uppgifter, i vilka mnltiplikator och divisor 
äro hela tal.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Geometrisk kurs, oinfattande linjer, vink

lar och parallellogrammer samt rätvinkliga 
kroppar och huvudsakligen avseende de 
nämnda storheternas uppritning, beskriv
ning och mätning i förening med enkla 
praktiska beräkningar.

Sjunde Massen.
Räkneuppgifter, utgörande tillämpningar 

av vad som inhämtats i de föregående klas
serna och valda med särskild hänsyn till 
det praktiska livets fordringar.

Andra tillämpningsuppgifter av praktisk 
innebörd.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Rörande av en enkel kassabok
Geometrisk kurs, omfattande utom redan 

genomgångna ytor och kroppar jämväl 
trianglar, förut icke genomgångna fyr- 
sidingar samt cirklar ävensom kroppar «om 
hava de behandlade ytorna till bas och mot 
basen vmkelräta sidor, och huvudsakligen 
avseende dessa storheters uppritning, be
skrivning och mätning i förening med enkla 
praktiska beräkningar.

En och annan enkel fältmätningsövning.

. Vartannat ar undervisas första, tredje, femte samt, där sådan förekommer
sjunde klassen och vartannat år andra, fjärde och sjätte klassen på samma timmar f 
ämnet. De särskilda klasserna erhålla i regel olika uppgifter, vår for läraren allt 
eiter föreliggande behov under kortare eller längre del av timmen i allmänhet’med 
delar omedelbar undervisning åt blott en klass, under det att de övriga klasserna svs 
seisättas -med tyst räkning. Detta bör dock icke hindra, att två klasser am «å 
skulle finnas ändamålsenligt, erhålla gemensam undervisning. Särskilt bör detta ske 
da något förehaves i en lägre klass, som behöver ytterligare inskärpas i en högre.

ANVISNINGAR.
..!• Vid undervisningen bör så långt som möjligt åskådlighet eftersträvas. Så t. ex. 

böra mätningar och vägningar läggas till grund för räkningen med mått- och vikt
sorter, och räkneoperationerna böra, då så lämpligen kan ske, åskådliggöras genom 
räkning med föremål. I synnerhet är åskådligt räknande med föremål nödvändigt 
vid den första räkneundervisningen. Såsom åskådningsmedel vid denna undervisning 
bör icke blott särskild för _ ändamålet konstruerad räkneapparat användas utan även 
och framför allt sådana mindre föremål, som barnen själva kunna hantera och som 
lätt låta gruppera sig och vilka de, åtminstone delvis, själva kunna anskaffa, såsom 
klotsar, knappar, stenar, stickor, snäckor, mynt o. s. v. Åskådligheten främjas vidare 
därigenom,_ att räkneundervisningen så mycket isom möjligt isättés i samband med under
visningen i andra ämnen, särskilt med hembygdsundervisningen.

2. I allmänhet bör mån vid räkneundervisningen gå långsamt framåt. Sålunda 
böra inom varje särskilt moment av densamma så stort antal sakexempel förelägg-as 
lärjungarna, att de därigenom vänjas vid den för dessa exempel gemensamma tanke- 
Sang, som kräves för deras lösning. Men därjämte bör även räkning med rena 
sifferexempel komma till användning i så stor utsträckning, att lärjungarna slutligen 
na. fram-till mekanisk färdighet vid räkneoperationernas utförande. Inom varje sär- 
ru m?m,ent böra lärjungarna i båda nu nämnda avseenden hava uppnått nödig fär- 
t n'1' *nnan 'b' övergå till ett nytt. Detta gäller i all synnerhet beträffande det första 

skolåret. Man hör sålunda ieke för tidigt, övergå till sammanläggningar, vid vilka
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närmast högre tiotal överstiges, eller till fråndragningar, vid vilka närmast lägre 
tiotal understiges.

Innan man lämnar ett behandlat område, bör noga undersökas, huruvida samtliga 
barn med. tillräcklig säkerhet behärska detsamma, för vilket ändamål de lämpligen kunna 
var för sig erhålla särskilda uppgifter att lösa.

3. Under de första veckorna av första skolåret bör särskild undervisning i räkning 
icke förekomma, men barnen böra vid hembygdsundervisningen få lära sig räkna före
mål och därunder använda såväl grundtal som ordningstal.

4. För beredande av större möjlighet att med hänsyn till föreliggande förutsättningar 
i olika skolor giva den första räkneundervisningen något olika läggning hava i kursför
delningen för första klassen upptagits två alternativa talområden.

5. Iiäkning med tal, betecknade med siffror, torde helst böra uppskjutas, till dess 
talområdet 1—9 blivit genomgånget. Under den tidigaste räkneundervisningen beteck
nas talen i stället på annat sätt, t. ex. genom streck, ringar, eller dylikt. Räkning 
med särskild skriftlig uppställning för uppgifternas lösning bör icke införas, 
förrän den är behövlig för besparing av tid, helst icke förrän under senare delen av 
andra skolåret.

Vid den skriftliga räkningen tillses redan från första början, att barnen skriva fullt 
tydliga siffror samt iakttaga reda och noggrannhet i fråga om uppgifternas beteckning 
och uppställning.

6. Läraren hör noggrant granska av barnen utförda skriftliga arheten, varjämte 
• bör tillses, att oriktigt lösta uppgifter, då så finnes lämpligt, av barnen efter lärarens 
I anvisningar få utföras på nytt. Där ett fel vid en uppgifts lösning förekommer hos
ett större antal lärjungar, göres uppgiften lämpligen till föremål för gemensam behand
ling å krittavlan.

7. Ett huvudsyfte vid räkneundervisningen bör vara, att lärjungarna erhålla färdig
het i huvudräkning. Därför hör även yid_. de skriftliga övningarnas lösning huvud
räkning komma till användning i så stor utsträckning som möjligt. Så ofta det finnes 
lämpligt, böra de åskådliggörande räkneexempel, som avse att införa lärjungarna på 
ett nytt område, väljas så, att de kunna lösas genom huvudräkning. De särskilda hu- 
vudräkningsövningar, som äro upptagna i kursplanen, böra avse utom att främja räkne- 
färdigheten jämväl att inlära lämpliga sätt för uppgifternas lösning. Härvid kunna 
i de högsta klasserna även enkla och lätta genvägar få komma till användning. Så
dana särskilda huvudräkningsövningar höra ofta förekomma, men de böra fortgå endast 
under en kort stund, högst 10 till 15 minuter varje gång.

8. Multiplikationstabellms inlärande grundlägges genom additionsserier, i första 
klassen inom talområdet 1—20 eller 1—30, och i andra klassen inom det större talom
råde, varmed barnen vunnit god förtrogenhet. Det hör icke fordras, att lärjungarna under 
de två första skolåren skola uppnå färdighet inom multiplikationstabellen.

^9.. Allt för stora tal böra i allmänhet undvikas, 
gå till allt för små delar.

Icke heller bör man vid bråkräkning

10. Den angivna kursplanen bör ej utgöra hinder för att, om så finnes ändamåls
enligt, allmänna bråk i femte klassen behandlas mera inledningsvis och därefter deci
malbråk mera utförligt.



11. Räkneuppgifternas sakinnehåll .bör hämtas huvudsakligen från förhållandena i 
hemmet och i skolan, fran arbets- och affärslivet samt från de kunskapsområden vilka 
samtidigt böliandlas vid undsrvisningen i övriga ämnen J

Ben antagna räkneboken bör icke få bliva helt bestämmande i fråga om valet o v 
räkneuppgifter. Forekomma i densamma sakexempel, som sakna intresse och praktisk 
betydelse for larjungarna, hora de undvikas. Å andra sidan böra räknebokens“n
pel flitigt utfyllas med uppgifter, som hämtas omedelbart från förhållandena i 
omgivningen. a, J-cUUlella i
.. Vif vai f sakuppgifter bör tillses att även sådana uppgifter medtagas, som äro 
agnade att fasta larjungarnas uppmärksamhet på hemmets ekonomi samt på sparsam 
hetens betydelse för den enskilde och för hemmet. Likaledes bör uppfostra? till 
iFokföring Vaia €n Tlktlg' synpunkt vid uppgörandet av planen för undervisningen

i samband méd kursen i bokföring bör övning i avfattandet av räkningar, skuld- 
sedlar, växlar oen deklarationsuppgifter m. in. förekomma.
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.. 12. Med hänsyn till lärjungarnas olika förmåga att förstå och lösa räkneuppgifter 
.,oramera försigkomna erhålla flera och mera krävande uppgifter, varför det är 
önskligt, att för dem en tillräckligt utförlig exempelsamling finnes att tillgå.

13. Lärjungarna böra tillhållas att genom omräkning eller på annat lämpligt sätt 
prova riktigheten av gjorda uträkningar. Även böra de vänjas att efter varje lösning 
av en räkneuppgift själva eftersinna, om det erhållna resultatet kan anses rimligt.

14. Vid undervisningen i geometri böra lärjungarna själva i så stor utsträckning 
som möjligt få verkställa behövliga mätningar. Vid beräkningar av ytor böra de till
hållas att före uträkningen upprita den ifrågavarande geometriska storheten och på 
ritningen utsättande givna måtten. Undervisningen i geometri bör dessutom stödjas av 
modellenng, utklippmng och vikning.

Det torde icke vara lämpligt, att regelbundet för geometriundervisningen använda 
exempelvis en lärotimme varje vecka under hela läsåret, utan mera ändamålsenligt att, 
da ett geometriskt moment skall behandlas, för detta använda ett större antal vecko
timmar under en kortare tid och sedan låta geometriska exempel ingå bland de vid räkne- 
undervisningen i allmänhet förekommande tillämpningsövningarna.

De förberedande geometriska övningarna under fjärde skolåret böra avse att för 
barnen underlätta uppfattningen av de kvadratiska och kubiska måtten.

I samband med undervisningen i geometri böra lärjungarna få utföra de enkla geo
metriska konstruktioner samt ytutbredningar, som vanligast komma till användning 
mom det praktiska livet.

Vid fältmätningsövningarna kunna lämpligen räta linjer uppdragas med snöre eller 
■utstakas med stavar samt räta vinklar avsättas med tillhjälp av korstavla.

15. I samband med mätningar ute i det fria böra barnen övas att rätt uppskatta av- 
stand. De böra därför med användning av lämpliga mätredskap få mäta upp sådana 
avstanid som exempelvis 10, 50 och 100 .meter samt sedan ö-va sig i att mäta dessa och 
■längre vägsträckor dels med steg, dels efter tid. Till dessa mätningar böra sedan an
slutas enkla försök i avståndsbedömning.

Aven böra, barnen å skolgården få uppmäta och utmärka storleken av en ar samt 
genom praktiska iakttagelser och övningar göras förtrogna med storleken av en hektar.



HEMBYGDSUNDERYISNING MED ARBETSOYNINGAR.
MÅL.

Hemlbygdsundervisningeh i folkskolan liar till syfte att genom planmässiga, ay bar
nen i deras omgivning gjorda iakttagelser ocli genom till dessa knutna enkla beskrivnin
gar och berättelser samt lämpliga arbetsövningar för barnen förmedla Övergången 
från hemmet till skolan, utveckla deras iakttagelseförmåga, ordna och vidga deras 
föreställningskrets och giva dem tillfälle till övning i att pa olika sätt giva uttiyck 
åt sina föreställningar samt på samma gång- främja deras kännedom om hembygden, 
framför allt dess natur och arbetsliv. . .

Hembygdsundervisningen avser tillika att lämna en grundläggande undervisning i 
geografi och naturkunnighet samt i någon mån även i historia, varjämte i samband med 
hemibyigdsundervisningen ställda arbetsövingar äro ägnade att utgöra en förberedande 
undervisning i teckning och slöjd.

KUKSFÖBDELNING.
A-FOEMEN (A).

SJUK LÄSSIG ELLEB SEXKLASSXG SKOLA.

För att fylla sitt syfte måste hembygdsundervisningen hämta sitt innehåll från bar
nens omgivning, och planen för denna undervisning måste därför bliva väsentligen olika 
för olika skolor. Det innehåll för vart och ett av de tre första skolåren, som här nedan 
angives, kan därför icke utgöra en för skolorna i allmänhet tillämplig kursfördelning 
utan lämnar iblott exempel på några av de viktigare enheter, kring vilka undervisningen 
lämpligen kan samlas.

Första klassen.
Skolan. Trädgården (parken) om hösten. Hemmet. Lantgården1)- Handelsboden. 

Julen. Vintern. Våren. Sommaren.

Andra klassen.
Kågra minnen från sommaren. Vår föda. Våra kläder. Våra bostäder, deras_upp

värmning och belysning. Våra möbler och vårt husgeråd. Klockan (med tidsindel
ningen). Olika sätt att färdas. Djur- och växtliv om våren och sommaren.

Tredje klassen.
För hembygden kännetecknande yt- och vattenförhållanden, väderleks förhållanden 

jordmån, växter och djur, arbetsliv och samfärdsel, historiska minnen och sägner samt 
i samband härmed iakttagelser och övningar i syfte att bibringa barnen formaga att 
förstå och använda karta.

b I en större stad torde, därest lantgården icke där lämpligen kan som särskilt moment ingå i undervis
ningen, efter »skolan», »parken om kosten» ock »hemmet» som tmdemsnmgsenket kunna upptagas 
»gatan».
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FÖRSTA B-FORMEN (Bl).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Om vardera klassen utgör en läraravdelning, tillämpas den knr.sfördelning som är 

upptagen for motsvarande klasser av A-formen. Utgöra däremot de båda Ilas erna 
STnTSdäTÄT' 8 kursifärdelning, som angives för första ochS

Tredje och fjärde klassen.
. -för„ temfcygden kännetecknande yt- och vattenförhållanden, väderleksförhållanden 
jordman, arbetsliv och samfärdsel, historiska minnen och sägner.

Ena året Det väsentligaste av hembygdens yt- och vattenförhållanden och dess 
väderleksförhållanden samt i samband därmed iakttagelser och övningar i syfte att bi
bringa barnen förmåga att förstå och använda karta.
0 yissa sidor av hembygdens arbetsliv och samfärdsel, vilka icke behandlas i den andra 
årskursen; historiska minnen och sägner, som icke upptagas i nämnda årskurs.

Andra året. Det väsentligaste av hembygdens y t- och vattenförhållanden och dess 
väderleksförhållanden ^ samt i samband därmed iakttagelser och övningar i syfte att 
bibringa harnen förmåga att förstå och använda karta.
„ yissa sidor av hembygdens arbetsliv och samfärdsel, vilka icke behandlas i den förra 
årskursen; historiska minnen och sägner, som icke upptagas i nämnda årskurs.

ANDEA B-FORMEN (B2).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
För att fylla sitt syfte måste htahbygdsundervisningen hämta sitt innehåll från bar

nens omgivning, och planen för denna undervisning måste därför bliva väsentligen 
olika för olika skolor. Här angivas därför blott exempel på några av de enheter, krino- 
vilka undervisningen lämpligen kan samlas.

Ena året. Skolan. Trädgården om hösten. Hemmet. Lantgården. Handelsboden. 
Julen. Vintern. Våren. Sommaren.

Andra året. Skolan. Trädgården om hösten. Vår föda. Våra kläder. Våra bo
städer; deras uppvärmning och belysning. Våra möbler och vårt husgeråd. KLockau 
(med tidsindelningen). Olika sätt att färdas. Djur- och växtliv om våren och 
sommaren.

Tredje och fjärde klassen.
För hembygden kännetecknande yt- och vattenförhållanden, väderleksförhållanden 

jordmån, arbetsliv., och samfärdsel, historiska minnen och sägner.
Ena året. Det väsentligaste av hembygdens yt- och vattenförhållanden och dess 

vaderlöksförhällaruden samt i samband därmed iakttagelser och övningar i syfte att 
bibringa barnen förmåga att förstå och använda karta.
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Några sidor av hembygdens arbetsliv och samfärdsel, vilka icke behandlas i den 
andra årskursen; några historiska minnen och sägner, som icke upptagas i nämnda 
årskurs.

Andra året. Det väsentligaste av hembygdens yt- och vattenförhållanden och dess 
väderleksförhållanden samt i samband därmed iakttagelser och övningar i syfte att bi
bringa barnen förmåga att förstå och använda karta.

Några sidor av hembygdens arbetsliv och samfärdsel, vilka icke behandlas i den 
förra årskursen; några historiska minnen och sägner, som icke upptagas i nämnda 
årskurs.

TREDJE B-FORMEN (B3).
SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

För att fylla sitt syfte måste hembygdsundervisningen hämta sitt innehåll från bar
nens omgivning, och planen för denna undervisning maste därför bliva väsentligen 
olika för olika skolor. Här angivas därför blott exempel på några av de enheter, kring 
vilka undervisningen lämpligen kan samlas.

Första Massen.
Skolan. Trädgården om hösten. Hemmet. 

Lantgården. Handelsboden. Julen, Vin
tern. Olika sätt att färdas. Våren. Som
maren.

Tredje Massen.
Skolan. Skoltomten. Det egna sam

hället. Yt- och vattenförhållanden i hem
bygden. Lantgården. Djur och växter 
under vintern; arbetet i skogen. Hem
bygdens närmaste omgivning. Växter, 
djur och arbetsliv om våren och sommaren. 
I samband med undervisningen i övrigt 
övningar i syfte att bibringa barnen för
måga att förstå och använda karta.

j Anm. Undervisningen sker gemensamt 
! för första och tredje klassen, varvid dock 
I de båda klassernas olika ståndpunkt och 
j behov i möjligaste mån tillgodoses.

Andra Massen.
Några minnen från sommaren. Vår föda. 

Våra kläder. Våra bostäder; deras upp
värmning och belysning. Våra möbler och 
vårt husgeråd. Klockan (med tidsindel
ningen). Djur- och växtliv om våren och 
sommaren.

Anm. Undervisningen om djur- och växt
liv sker gemensamt med fjärde klassen, j

ANVISNINGAR.

1. Den särskilda plan för hembygdsundervisningen, som är nödvändig för den enskilda 
skolan, bör upptaga sådant, som är för skolans omgivning särskilt utmärkande. Där
för måste i fråga om denna undervisning en betydande skillnad komma att före
finnas mellan en skola i storstaden och en skola på landsbygden I storstaden måste 
människans verksamhet bliva mera förhärskande såsom föremal för undervisningen än 
på landsbygden, där innehållet lättare kan hämtas från naturen. Vidare måste de
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djur, vaxter och mänskliga sysselsättningar, som komma till behandling vid un
dervisningen, bliva väsentligen olika i skilda delar av landet. I stor utsträckning 
kommer emellertid innehållet att bliva gemensamt för det stora flertalet skolor 
iJetta senare lörhallande är ägnat att underlätta utarbetandet av planen för den en 
skilda skolan. För övrigt torde en mera i enskildheter utarbetad plan för en särskild 
skola kunna komma till stånd först efter hand, på grundval av under själva undervis 
mngsarbetet vunna erfarenheter.

2*o, Vld kembygsundervismngen, som måste komma att beröra så många olika ' 
omraden, gäller det särskilt att iakttaga begränsning och undvika faran av att barnen 
överhopas med för stor mängd kunskapsinnehåll. Vid urvalet av föremål och före- 
teelser, som skola komma till behandling, bör fördenskull fullständigfiet icke eftersträ- 
vas, utan undervisningen ^bör samlas kring sådant, som. verkligen är av intresse 
och betydelse för barnen på ifrågavarande åldersstadium och för vars tillägnande de 
äga tillräckliga förutsättningar. Det bör ock ihågkommas, att mycket av det, som 
upptages i hembygdsundervisningen, skall i andra ämnen återkomma på ett senare 
stadium, och det är därför av vikt, att de följande klassernas undervisning icke före- 
gnpes.

Emellertid bör hembygdsundervisningen liksom annan undervisning gå ut på att 
åt barnen_ förmedla verklig kunskap. Detta gäller för samtliga klasser, i vilka denna 
undervisning förekommer, men särskilt på folksbolestadiet, där hembygdsundervisningen 
ännu mera. än vad som på småskolestadiet är möjligt hör få karaktären av en grund
läggande undervisning i geografi och naturkunnighet samt i någon mån även i 
historia.

Då _ hembygdsundervisningen avslutats, synas därför i allmänhet taget de växter 
och djur i hembygden, som överhuvud höra upptagas i folkskolans undervisning, vara 
omtalade och av barnen, _ så långt det på ifrågavarande åldersstadium är möjligt, 
till sina egenskaper och sina livsförhållanden kända. Även några vanliga berg- och 
jordarter böra vid samma tid kunna av barnen särskiljas.1)

b Till ledning lämnas här en förteckning på djur och växter samt berg- och jordarter, som kunna tänkas 
komma i fråga i samband med hembygdsundervisningen.

Djur: katt, hund, häst, nötkreatur, får, get, svin, kanin, höns, anka, gås, duva; ekorre, hare räv igelkott 
mullvad, råtta, åkersork, flädermus; gråsparv, talgoxe, domherre, lärka, sädesärla, bofink, stare, svala taltrast’ 
iråka, skata, hackspätt, gök, tjäder, orre, rapphöna, hök, uggla, ängsknarr; snok, huggonn, såndödla ormslå’ 
groda; abborre, gädda, braxen, ål; bi, geting, humla, myra, kålfjäril, nässelfjäril, tordyvel, nyckelpiga husflu°-a’ 
mygga, gräshoppa, trollslända, korsspindel, kräfta; skogssnigel, trädgårdssnäcka, danimussla; daggmask ° ’ 

Växter: snödroppe, tulpan, hästhov, blåsippa, vitsippa, gullviva, viol, liljekonvalje, förgätmigej, kabbleka 
smörblomma, nyckelblomster, vitplister, maskros, blåbär, lingon, ljung, nypon, hallon, smultron; tall, o-ran en’ 
hassel, sälg, pil, asp, al, björk, ek, bok, rönn, hägg, alm, lind, hästkastanj ; äppelträd, päronträd, körsbärsträd’ 
plommonträd, krusbärsbuske, vinbärsbuske, vanliga köksväxter; råg, vete, korn, havre, ärter, vicker klöver’ 
timotej, potatis, foderbeta, lin; åkersenap, baldersbrå, prästkrage, blåklint, åkertistel, nässla, kvickrot.’ ’ 

Anm. De i exemplet upptagna växtnamnen äro hämtade ur Krok-Almqyists skolflora. Jämte i läroboks- 
litteraturen förekommande benämningar böra i orten brukliga namn på växter och djur i så stor utsträckning 
som möjligt komma till användning vid undervisningen. ' b

Berg- och jordarter: gnejs, granit, sandsten, kalksten, skiffer, fältspat, kvarts, glimmer; grus, sand lera 
mylla, torv. ’ ■ ’

Det må uttryckligen betonas, att den här lämnade förteckningen blott har till uppgift att vara ett exempel 
till ledning. Vad som verkligen kan medtagas måste bliva beroende av vad som finnes å orten Därför 
måste uteslutningar men också tillägg efter omständigheterna göras. Ännn mindre är förteckningen ämnad 
att angiva den ordning, vari föremålen skola ingå i undervisningen. Denna ordning kommer att bestämmas 
av ordningsföljden mellan de undervisningsenheter, till vilka dessa föremål komma att höra, och måste i svn- 
nerlig grad bliva beroende av årstiderna. J

10—202859. Undervisningsplan.
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3. Undervisningen ibör ej helt och hållet begränsas till hembygden i inskränktaste 

mening utan bör, särskilt på folkskolestadiet, utsträckas till att från vissa synpunkter 
upptaga även hembygdens närmaste omgivningar. Särskilt böra därvid sadana plat
ser, .med vilka hembygdens invånare stå i livligare förbindelse, bliva uppmärksammade.
I landsbygdsskolor, kommer sålunda ofta den närmaste staden i betraktande. Genom 
en dylik utvidgning av undervisningsområdet vinnas oek ökade möjligheter för 
övningar i en riktig uppfattning av kartan, i det att barnen få tillfälle att med 
användning av en karta bilda sig en föreställning om trakter, som de icke genom 
egna iakttagelser lärt i fullständigare mån känna men som heller icke äro för dem

4. Bemibygdsundervisningenis anslutning till barnens omgivning bor ej hindra, 
att man, då osökt anledning därtill gives, i förbindelse med densamma upptager 
även sådant, som ligger barnen mera fjärran i rummet och tiden. Dylika lan- 
tasiutflykter från undervisningens egentliga område äro tvärtom att förorda i 
de fall då barnens uppfattning av hembygdens förhållanden därigenom göres mera 
rik och levande. Så kan det exempelvis vara i sin ordning, att barnen på, tal om 
bomullens användning till kläder fa veta nagot om arbetet med bomullen i de av
lägsna länder, där den växer, eller, då fråga är om bostädernas belysning, få höfa 
talas om hur man i sådant avseende hade det i gangna tider. Vid framställningar av 
dylik art bör man ej försöka att för barnen klargöra, var den plats är belägen 
där det omtalade finnes, eller när händelserna timat. Ej heller då i undervisningen 
upptagas historiska minnen och sägner från hembygden, bör man eftersträva att in
foga dessa minnen och sägner i ett för barnen i allmänhet svarfattbart historiskt 
s ci lïxïïi anh a a o*

Särskilt vid sådana utfyllnader i undervisningen, som här berörts, bör uppmärksam
het ägnas däråt, att en kommande, mera ingående undervisning på området i fråga icke 
f örGS^njpos»

5.& I allmänhet torde omgivningen i fullt tillräcklig mån erbjuda innehåll för en till 
densamma knuten sakundervisning icke blott i första och andra utan även i hela tredje 
klasgfn i gkolor, där denna klass bildar särskild läraravdeling. Där sådant innehall ej er- 
bjudes, bör i 'stället under någon tid i tredje klassen upptagas undervisning i 
geografi Om den egentliga geografiundervisningen sålunda pabörjas redan i tredje klas
sen, bör emellertid tillses, dels att de partier av hembygdsundervisningen, som 
i särskild grad äro grundläggande för geografiundervisningen, blivit genomgångna, 
innan den egentliga geografiundervisningen begynner, dels ock att för hembygdsun- 
dervisningen de delar av läsåret företrädesvis komma till användning, som aro bast ag
nade för iakttagelser i naturen, Den geografiska undervisningen vilken lämpligen 
anknytes till det moment i hembygdsundervisningen, som avser hembygden i mera 
vidsträckt betydelse, bör omfatta något eller några av de svenska landskapen och 
särskild uppmärksamhet bör därvid ägnas åt de växter och djur, som aro utmarkande 
för de ifrågavarande landskapen och som ej med större fördel upptagas i samband med
hembygdsundervisningen. , „ .

6. I så stor utsträckning som möjligt bör undervisningen grundas pa barnens egna 
iakttagelser av verkligheten, och vid dessa böra, i den mån lämpligen ske kan, olika 
sinnen tagas i anspråk. För att iakttagelserna skola bliva sa fullständiga och mång
sidiga som möjligt, hör undervisningen icke förläggas endast till skolrummet, utan 
barnen böra under lärarens ledning lå göra iakttagelser även utanför skolan, t. ex. 
i trädgården, på åkern, i skogen -och på ängen, i lantgården, i verkstaden och pa andra 
arbetsplatser.
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En i sådant syfte företagen undervisningsutflykt bör vara på förhand planlagd. Lä

raren böi först och främst göra klart för sig själv, vad som skall vara huvuduppgiften 
iör iakttagelserna. I någon mån måste även barnen förberedas, i det läraren, 
innan utflykten företages, i korthet angiver, vad som under densamma skall 
särskilt iakttagas. 'Om alltså för varje undervisningsutflykt någon bestämd upp
gift -bör föreligga, kan dock tillfället begagnas även för andra iakttagelser, blott hel
het och sammanhang ej därigenom störas. Iakttagelserna komma sålunda i regel att 
göras av alla lärjungarna gemensamt, men detta bör ej hindra, att enskilda barn eller 
grupper av barn i vissa fall kunna få sina särskilda uppgifter. Liksom under- 
visningsutflykten _ förberetts på läroruimmet, bör den också där få sin avslutning, i 
det att vad som inhämtats genom iakttagelser och samtal under utflykten gores till 
föremål för en förnyad, fullständigande undervisning på lärorummet. Närmare under
sökning av föremål, som lika lätt famna iakttagas inomhus som utomhus, förlägges 
helst till skolrummet.

Vid undervisningsutflykterna i synnerhet men även vid undervisningen på läro
rummet bör läraren ej försumma att öppna barnens blick för det vackra ocb ända
målsenliga _ i naturen och att tillhålla dem att aktsamt umgås med naturens föremål 
och att ej onödigt skada och förstöra utan i stället stödja och hjälpta, där så be
hoves.

Vid sidan av de iakttagelser, som stå i omedelbart samband med den egent
liga kursplanen, böra vissa företeelser göras till föremål för upprepade iakttagelser 
under någon sammanhängande tid, antingen under hela läsåret eller under en längre 
eller kortare del därav. Såsom föremål för iakttagelser av detta, slag kunna nämnas 
vissa vanliga företeelser på himlavalvet, t. ex. solens upp- och nedgång, solens olika 
höjd, . manens skiften, vidare väder leksföreteelser, t. ex. nederbörd, värmegrad 
cell vind. Dylika iakttagelser kunna också omfatta företeelser hos växterna, t. ex. 
gromng, lövsprickning, vanliga vårblommors framträdande, något sädesslags utveck
ling Iran frö till frö, eller hos djuren, t. ex. flyttfåglarnas uppbrott och återkomst, 
grodans och någon fjärils utveckling. Över dessa iakttagelser böra under barnens med
verkan anteckningar göras, vilka sedan kunna giva anledning till jämförelser och sam
manställningar.

8. Det material, som genom iakttagelserna vunnits, bör under lärarens ledning 
sammanställas och ordnas, och barnen böra själva få redogöra för vad de inhämtat. 
Härvid iböra de få begagna sitt eget barnsliga sätt att uttrycka sig ocb, så ofta lämp
ligen ske kan, använda berättande form.

9. Förklaringar böra begränsas till det enklaste och påtagligaste. I den mån 
barnens förståndsutveckling tillåter, bör emellertid deras uppmärksamhet riktas på 
sambandet mellan företeelserna, exempelvis ett och annat drag av tillpassning inom 
växt- och djurvärlden, såsom växternas tillpassning efter växtplats och väderlek samt 
betydelsen av djurens färg som skyddsmedel.

10. För att det genom iakttagelserna vunna innehållet må bliva mera levande, 
böra lämpliga berättelser flitigt komma till användning, t. ex. berättelser om hunden! 
katten och andra djur, om blommor, vidare berättelser knutna till julen, till vinterns 
nöjen o. s. v. Likaledes böra sånger och lekar sättas i förbindelse med hembygds- 
undervisningen.

11. Hembygdsundervisningen bör vid sidan av sin egentliga uppgift också främja' 
barnens framsteg i modersmålet. Den bör därför så bedrivas, att den riktar deras



76

ordförråd och bereder dem övning i att språkligt uttrycka sig. Den. får dock icke övergå 
till modersmålsundervisning, utan de övningar, som hava till särskilt syfte att utveckla 
barnens förmåga att behärska sitt modersmål, böra förläggas till de för sistnämnda 
undervisning anslagna timmarna.

Hemlbygdsundervisningen bör även giva stöd åt räkneundervisningen, varför räkne
övningar böra, då tillfällen därtill osökt erbjuda sig, ingå i densamma.

12. Till stöd för hembygdsundervisningen böra särskilda hjälpmedel komma till 
användning.

Så äro för iakttagande av växterna och deras utveckling krukväxter och plante- 
ringslådor i skolrummet av stor nytta, likaså fågelbord och fågelholkar i skolans 
närhet för iakttagande av fåglarna ooh deras liv. Goda tillfällen till naturiakttagelser 
lämnar även en trädgård eller annan plantering invid skolan. Barnen böra själva flitigt 
få medverka vid växternas vård.

Undervisningen bör vidare hava stöd i samlingar av olika slag. Bland föremal, som 
böra ingå i dylika sanningar, må nämnas: stenar och jordarter, torkade växter och 
växtdelar, frukter och frön; konserverade djur; fornfynd; råämnen för industri, t. ex. 
ull, lin ooh bomull, olika träslag, metaller; industrialster, t. ex. garn, (helst i olika 
färger), tyg, läder. Vid åstadkommande av skolans samlingar böra ibarnen få medverka 
i den utsträckning detta är möjligt och lämpligt.

Planscher utgöra också ett viktigt hjälpmedel för hembygdsundervisningen. 
De få emellertid icke bliva bestämmande för undervisningens innehåll, omfattning 
och art, och de få icke heller träda i stället för verkligheten, där denna på ett lämp
ligt sätt kan bjudas barnen. Men planscherna, hava i alla fall stor betydelse, dels 
därigenom att de tjäna till erinring, förtydligande och fullständigande av sådant, 
som lärjungarna förut iakttagit, dels ock därigenom att de i viss utsträckning kunna 
ersätta den verklighet, som barnen ej äro i tillfälle att iakttaga, En väl utförd plansch 
är också ägnad att väcka barnens skönhetsglädje och att sätta deras fantasi i verk
samhet. , . . .

Vid hembygdsundervisningen bör även teckning å krittavlan flitigt komma till 
användning. . „ 0

Som hjälpmedel för barnens iakttagelser kunna vidare tjäna mattstock och matt
band, liter- och decilitermått, kilogram-, hektogram- och gramvikter ävensom termometer 
och regnmätare. . .

I de klasser, där hembygdsundervisningen bland annat har till uppgift att iörhjäipa 
barnen till en riktig uppfattning av kartan, måste också, kartor i olika skalor såsom 
hembygdskartor, stadskartor och landskapskartor, komma till användning som hjälpmedel 
viel undervisningen.

På folkskolestadiet hör ock med fördel någon lämplig lärobok kunna användas som 
stöd för undervisningen. Härtill lämpar sig särskilt den lärobok i naturkunnighet, som 
även senare skall användas. Läroboken får dock icke utgöra grundval och utgångspunkt 
för undervisningen utan blott tjäna till att befästa och fullständiga, vad som genom 
iakttagelserna inhämtats.

13. I skolor, där två klasser undervisas samtidigt, måste undervisningen anordnas
med särskild hänsyn därtill. ..

Vid hembygdsundervisningen i skolor av första och andra B-f ormen ^ samman
hållas i regel å ena sidan första oeh andra samt å andra sidan tredje och fjärde klas
sen, och undervisningen bör så anordnas, att densamma under två på varandra föl
jande år, så långt detta befinnes möjligt och lämpligt, kommer att upptaga olika innehåll.
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• 7 * u ° ri o- ■ o 1 traugaideiij villta dock åtminstone i vis^ ntsträck-ng kunm Imva olika foremal under olika år, kan undervisningen ena "året fölia
ungefär den kursplan, som angivits för första klassen av skolformen A under det att 
andra aret undervisningen om hemmet får växa ut och omfatta människans olik? fö 
nodenheter: foda, kläder o. s. v. Under vår och sommar måste undivSningen blda 
aren huvudsakligen grunda sig på iakttagelser av livet i naturen och av arbetslivet 
men bor dock aven i detta fall, i den mån så är möjligt, erhålla olika innehåll Så
växtlivetP6 V1S d eila ar6t StÖrie Uppmärksamhet ägnas åt djurlivet, det andra åt

I kursen för tredje och fjärde klansen hava för båda åren upptagits vissa gemen
samma moment, vilka alltid böra gå före den egentliga geografiundervisningen näm- 
frnlf" 11 et 7asentll#te uv hembygdens yt- och vattenförhållanden och dess väderleks- 
hårnlla?den» Saml 1..Sai?.ban? därmed iakttagelser och övningar i syfte att bibringa 
Damen iormaga att första och använda karta, vilka moment måste anses utgöra förut- 
mttnmgar for mhamtajfe av geografikursen. Dessa moment böra därför i huvudsak 
fk l™ bada aren. Övningarna i kartritning böra dock göras olika, så att exempel-

• - 1 ,^e kassen fa medverka vid åstadkommandet av de större planrit-
siUv?fåCn1+faltSklSfn SOm uppgöj’as av läraren, under det att barnen i fjärde klassen 
sjalva ia utiora mot dessa svarande mindre ritningar och kartor. Vad aneår de båda 
andra kursmomenten: vissa sidor av hembygdens arbetsliv och historiska minnen och 
sägner i hembygden, hör om möjligt olika innehåll för de olika åren väljas Så kan 
skauietfSllTet T ar? llppmärksamheten ägnas huvudsakligen åt jordbruk och bo- 

t“*11? ar? at kantverk och industri, handel och samfärdsel. Den lämp- 
^ l- 1 os \ Vöd oc^ sommar förlagda, på iakttagelser i naturen grundade under-

“h M-*»
1 skolor av tredje B-formen sammanhållas, så långt lämpligen kan ske, första ] 

och tredje klassen, varvid i möjligaste mån hänsyn tages till de båda klassernas 
olika förutsättningar och behov. Så böra för tredje klassen särskilt upptagas sådana ; 
iakttagelser och övningar, som äro ägnade att bibringa barnen förmåga att förstå och ! 
anvanda karta. Andra klassen undervisas huvudsakligen ensamt för sig. Under de ■ 
tider av aret, da iakttagelser angående växt- och djurlivet lämpligast kunna »öras 
undervisas dock denna klass gemensamt med fjärde klassen, varvid för den senare 
särskild uppmärksamhet ägnas åt växternas blommor, frukter och frön.

1 14 • De arbetsövningar, som lämpligen förbindas med hembygdsundervisningén 
oora vara ägnade såväl att fullständiga och skärpa barnens iakttagelser som att 
bereda dem tillfälle att med händerna utföra något, varmed de kunna giva yttre 
uttryck åt sin uppfattning av det, som genom iakttagelserna inhämtats. På samma 
gång skola dessa övningar tillmötesgå barnens behov av praktisk verksamhet och av 
omväxling samt uppöva deras händighet.

Bland de arbetsarter, som härvid kunna ifrågakomma, är teckningen att anse som { 
den viktigaste. Jämte teckning kunna lämpligen förekomma i främsta rummet 
modellenng samt dessutom läggning med små trästickor ävensom vissa arter av 
pappersarbete, såsom utklippning och uppklistring av figurer samt vikning. Vid 
valet _ av arbetsarter för olika klasser bör hänsyn tagas till lärjungarnas stigande ut
veckling. Stickläggningen, som jämväl är ägnad att stödja de första övningarna i
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läkning, torde böra förekomma endast under första skolåret. _ Även vikning och uc- 
klippning böra så småningom träda tillbaka, så att modellering och teckning bliva 
alltmer föihärskande

1 samband med den särskilt för geografiundervisningen grundläggande hembygds- 
undervisningen tillkomma dessutom modellering i sandlåda samt uppgörande av enkla 
planritningar och kartskisser. Planritningar kunna exempelvis uppgöras över skol
salen, skolhuset och skoltomten samt kartskisser över det egna samljfilet, isocknen 
och hembygden med dess närmaste omgivningar. Genom dessa övningar bora barnen 
erhålla tillfälle att jämföra kartor i olika skalor.

15. 1 skolor, där två klasser undervisas samtidigt, böra arbetsövningarna i regel 
vara olika för ’ de båda samtidigt undervisade klasserna. Olikheten kan antingen 
bestå däri, att båda klasserna få avbilda samma föremål men därvid anvanda olika 
arbetsarter, eller ock däri, att olika föremål läggas till grund för övningarna.

16. Här nedan lämnas några anvisningar i fråga om material och tillvägagångs
sätt vid de olika slagen av arbetsövningar . , • ■

Stickläggning. För övningarna i stickläggning anvandas trästickor, exempelvis i
fyra olika längder, 10, 8, 4 ocli 2 cm. .

Vikning Till vikningsuppgifterna kunna barnen begagna billigt skrivpapper ellei 
omslagspapper. Läraren kan lämpligen först visa barnen ett färdigt föremal av det 
slag, som skall utföras, eller själv inför barnen förfärdiga ett sadant. Därefter till
verkas ett dylikt föremål samtidigt av läraren och barnen, varvm barnen steg loi 
steg följa lärarens tillvägagångssätt. Slutligen kan det vara lämpligt, att barnen, 
om tiden så tillåter, få utföra, samnra övning ur minnet.

Utklippning. Vid utklippning kan användas saväl färgat som vitt papper, oaxen. 
bör vara trubbig och hava en längd av 10 15 cm. . , r

Vid klippninor av symmetriska figurer vikes papperet dubbelt. Klippta tigurer, 
som icke äro avsedda att vara fristående, uppklistras på tjockare papper av lämplig 
färg. Vid klippning av figurer, som bestå av olika delar, kunna de sarskilda delarna 
klippas var för sig av olikfärgat papper; vid uppklistnngen hopfogas sedan delarna
^Modellering. Som material för modelleringsövningarna användes helst lera, vilken
bör vara smidig samt fri från sand, grus och dylikt. r , • -n

Till underlag begagnas lämpligast ett hyvlat brädstycke, e\ 
dylikt. I allmänhet arbetas omedelbart med handerna. Som hjälpmedel begagnas 
dock i vissa fall en modelleringspinne av trä De första övningarna bora u o as 
efter verkliga föremål. Sedermera kunna «bildningarna framstallas aven ui minnet
‘“färfiirSk, som skola förvaras, böra få tork, långsamt, i s^lt rum. Torra 
lerföremål kunna barnen stundom få mala med knt- vatten- ellei limia ge

Teckning. Barnen utföra sina teckningar med vita eller fargade kntoi pa knt 
tavla eller på limoleumskivor samt med ritkol på tonat gnovt papper eller med mjuk
blyerts på vitt eller tonat oglättat papper. ■ , i t nnder

Teckningarna på kxittavla och linoleumskivor utföras i stora, îaska drag unde 
fria lediga rörelser av arm och hand, vilka därvid icke fa vila mot ntplanet (fn- 
armsteckning). Även teckningarna på papper, framfor allt kolteckningarna men 
också blyertsteckningarna, utföras i raska drag med undvikande av detal er I re
gel böra barnens teckningar färgläggas, varvid i allmänhet losa färgkritor an
vändas. Barnen höra huvudsakligen få teckna sådana föremal, som de iakttagit i sam-
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band med saMmdervisningen. Ofta är det härvid lämpligt, att de, om så she Van fä 
nakta det ifrågavarande föremålet under eller omedelbart före tecknandet Finnes 

fea behövligt, bör läraren teckna före på krittavlan. Till omväxling med im «s™” “t ta»» » ai ■« „ kÂÏ'S*

Några egentliga krav på noggrannhet vid utförandet böra icke uppställas, utan vid 
allt tecknande pa har lfragavarande stadium _ bör barnens eget uppfattnings- och
framställningssätt i lämpligaste mån få komma till uttryck. Människo- och diurbilder 
Vunna ibland framställas medelst skematiska streckfigurer. Befinnes en teckfiing alltför 
otillfredsställande, kunna vid utförandet med krita och kol korrigeringar företagas 
Vid teckning med blyerts böra felaktigheter i regel icke utplånas; i stället tecknas 
lämpligen uppgiften på nytt bredvid den förra teckningen eller på annat papper.

Moddlmng i sandlåda. Lådan igöres av trä eller plåt, omkring 150 cm lång 
( , ?m- Tbr^d samt 10 til1 15 cm- djuP 0°b ställes på ungefär 70 cm:s höjd från 
golvet. Vid modelleringen användas fuktad sand, lera, stenar och dylikt. Då vä- 
t erleken sa tillåter, kunna motsvarande övningar utföras ute på skolgården.

Planritningar och kartskisser. Vid utförandet av planritningar och kartskisser 
användas blyerts, färgkrita, linjal, måttstock samt centinieterrutat papper. Bitnin 
garna utföras så långt möjligt i bestämd skala efter förutgående mätningar. Vissa 
ntnmgar oeh skisser kunna grundas på modelleringsarbeten i sandlådan.

17 De teckningar, utklippningar, kartskisser och anteckningar samt pressade blad 
och blommor, vilka föreligga som resultat av arbetsövningarna sista året hembygds 
undervisning förekommer, kunna, om så befinnes lämpligt, av varje barn samlas till 
ett slags arbetsbok, som vid årets slut kan ligga till grund för en återblick på det 
uti orda arbetet. *

GEOGRAFI OCH NATURKUNNIGHET.

MÅL.

Geografi.
Undervisningen i geografi i folkskolan har till uppgift att i sammanhang med ut

bildandet av barnens förmåga att använda karta meddela, dem en något utförligare 
kunskap i fäderneslandets geografi samt göra dem bekanta med grunddragen av det 
°ynga Europas och av de främmande världsdelarnas geografi, dock ined huvudupp- 
gift att lära dem känna fäderneslandets natur och därav betingade befolknines- och 
näringsförhållanden.

N aturkmmighet.
Undervisningen i naturkunnighet i folkskolan har till uppgift att bibringa barnen 

en på egna iakttagelser grundad och efter deras utveckling avpassad, för det prak- 
liska livet värdefull kunskap om naturen, med särskild vikt lagd på villkoren för 
'vaxternas och djurens liv samt betingelserna för människans liv och hälsans b“ 
varande.



KURSFÖRDELNING.

A-FORMEN (Å).
SJUKLASSIG SKOLA.

Geografi.

Första, andra och tredje Massen.
Geografiundervisningen förberedes i dessa klasser genom liembygdsundervisningen, 

vilken särskilt i tredje klassen, genom att göra barnen bekanta med hembygdens 
yt- ock vattenförhållanden, dess väderleksförhållanden, jordmån och arbetsliv, ar agnad 
att lägga grund för en följande undervisning om geografiska områden utanior hem-

^tredje klassen kunna, om så finnes lämpligt, några svenska landskap genomgås.

Fjärde Massen.
Sverige: flertalet av de svenska landskapen, deras yt- och vattenförhållanden, na

turtillgångar, klimat, växt- och djurvärld, arbetsliv och samfärdsel samt viktigare 
orter.

Femte Massen.
Sverige: förut icke behandlade svenska landskap, deras yt- och vattenförhållanden, 

naturtillgångar, klimat, växt- och djurvärld, arbetsliv och samfärdsel samt viktigare 
orter.

Det övriga Europa utom Sydeuropa med hänsyn framför allt till sådana länder, 
som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

I lämpligt samband med den övriga kursen: jordens verkliga form, globen och 
kartans förhållande till densamma.

Sjätte Massen.
Sydeuropa samt de främmande världsdelarna med hänsyn framför allt till sådana 

områden, vilka det är av särskilt intresse för vart folk att lära känna.
Jorden som himlakropp jämte något om vårt solsystem samt om världsalltet.

Sjunde Massen.
Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur, 

klimat, naturtillgångar och näringar, samfärdsel, befolkningsförhållanden, indelning 
och viktigare orter ssamt i samband därmed dels avslutande undervisning om hem
bygden och dels anknytningar till förut behandlade främmande, lander, med vilka 
vårt land står i livligare förbindelse, med huvudvikt lagd pa sadant, som kan belysa 
olika sidor av fäderneslandets och särskilt hembygdens näringsliv.

N aturkunnigliet.

Första, andra och tredje Massen.
I dessa klasser ingår i liembygdsundervisningen en _ första enkel undervisning 

om människokroppen samt en grundläggande undervisning om hembygdens natur, 
framför allt om dess djur och växter.
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Fjärde klassen.

Vikfagiare svenska djur och växter samt berg- ocb jordarter, vilka icke blivit be
handlade vid hembygdsiindervisningen, med särskilt avseende fäst, där så lämnWn 
kan ske, vid vad som därntmnan är kännetecknande för olika delar av landet.

Vaxternas blomning, deras frukter och frön samt deras förökning på annat sätt än

Femte klassen.
Viktigare djur ocb växter samt iberg- och jordarter, vilka äro kännetecknande för 

de omraden, som tillhöra arets kurs i geografi. 10
Det, viktigaste m växternas liv med _särskild hänsyn till rotens och bladens för- ' 

rattmngar samt till groningen och med tillämpning på de odlade växterna och skogs- .

Det enklaste om kroppars utvidgning genom värme, om smältning och stelning, kok
ning avdunstning och förtätning, om värmets ledning och strålning, om vattnets 
kretslopp, om lösning, om kemisk förening och sönderdelning, om luftens och vattnets 
beståndsdelar samt om förbränning, allt grundat på enkla försök.

Sjätte klassen.
Viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de områden, som tillhöra 

årets kurs i geografi.
Djurrikets huvudgrupper i samband med återblick på djur, som tidigare förekommit 

i undervisningen.
Några viktigare naturliga växtfamiljer i .samband med återblick på växter, som tidi

gare förekommit i undervisningen.
Människokroppens byggnad och livsförrättningar samt i samband därmed något om 

dess vard.
. De i ekonomiskt hänseende betydelsefulla husdjurens viktigaste organ och livs

villkor.
Något om vätskors och gasers egenskaper samt om ljudet och ljuset.

Sjunde klassen.
^Bälsolära, upptagande det viktigaste om renlighet i allmänhet, hudens och mun

hålans vård, kläder, ljus, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, om bo
stadens lämpliga beskaffenhet, utrymme och vård, om smitta med särskild hänsyn till 
tuberkulosen och andra vanliga smittosamma sjukdomar jämte skyddsåtgärder mot 
smitta, om .njutningsmedlens faror för hälsan samt om den första hjälpen vid&olycksfall

Något om fasta kroppars jämvikt och rörelse, om vattnet och ångan som driv
kraft, om magnetismen samt om elektriciteten och dess viktigare praktiska använd
ningar.

Några förut icke behandlade kemiska och biologiska företeelser, vilka äro ägnade 
att belysa undervisningen i hälsoläna eller äro av särskild betydelse för vårt lands och 
i främsta rummet hembygdens näringsliv, såsom ämnesomsättningen hos de levande va
relserna, de vanligaste berg- .och jordarterna och deras användning samt de viktigaste 
råvarorna och deras bearbetning, allt i den utsträckning, förhållandena medgiva, grun
dat på av lärjungarna utförda försök.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomentén inom de särskilda 
klasserna iböra inträda i undervisningen, se anv. 2.

11—202859. Undervisningsplan.
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SEXKLASSIG SKOLA.

Geografi.

Första, andra och tredje klassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Fjärde klassen.
Sverige: de olika landskapen, deras yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar, kli

mat, växt- och djurvärld, arbetsliv och samfärdsel samt viktigare orter.

Femte klassen.
Det övriga Europa samt Afrika och Asien med hänsyn framför allt till sådana om

råden, som det är av särskilt intresse fcr vårt folk att lära känna.
I lämpligt samband med den övriga kursen: jordens verkliga form, globen, och kar

tans förhållande till densamma.
Sjätte klassen.

Amerika och Australien med hänsyn framför allt till sådana områden, vilka det 
är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Jorden som himlakropp jämte något om vårt solsystem samt om världsalltet.
Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur, 

klimat, naturtillgångar och näringar, samfärdsel, befolkningsförhållanden, indelning 
och viktigare orter samt i samband därmed dels avslutande undervisning om hembyg
den och dels anknytningar till förut behandlade främmande länder, med vilka vårt 
land står i livligare förbindelse.

N aturkinmighet.

Första, andra och tredje klassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klass av sjuklassig skola.

Femte klassen.
Viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de områden, som tillhöra 

årets kurs i geografi.
Det viktigaste oan växternas liv med särskild hänsyn till rotens och bladens förrätt

ningar samt till groningen och med tillämpning på de odlade växterna ooh skogs
träden.

Några av de förnämsta naturliga växtfamiljerna i samband med återblick på växter, 
som tidigare förekommit i undervisningen.

Det enklaste om vätskors och gasers egenskaper, om kroppars utvidgning genom värme, 
om smältning ooh stelning, kokning, avdunstning ooh förtätning, om värmets led
ning och strålning, om vattnets kretslopp, om lösning, om kemisk förening och sön- 
derdelning, om luftens och vattnets beståndsdelar samt om förbränning, allt grundat 
på enkla försök.
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. ojaiie Klassen.

årets kurs i geografi!* Vl'xteJ’ vlUra aro kännetecknande för de områden, som tillhöra 

i nnd“Ä^y”äS”UPIeI 1 “mb“d a«ek på djnr, som tidigare förekommit

sen och andra vanl.ga smittosamma Ü hSÄ1*?»* «I »oberkulo-

°m masne,ism“ elektrioiteten och dess viktigaste

ÄÄ'iÄag,'^ £** kurimomenten inom de sämkilda

FÖRSTA B-FORMEN (Bl).

SJUKLASSIG SKOLA.

Geografi.
Första och andra klassen.

Geografinndervisningen fö,betete i dessa klasser genom hembygdsnndervisningen.

Tredje och fjärde klassen.
■Sverige: de olika landskapen.

våxt-8^kMih^värld.^arhetsli^^h^mf^d^l^samt^viktigara

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Det övriga Europa och de främmande världsdelarna.
Jorden som himlakropp samt något om vårt solsystem och om världsallts 
Sammanfattande framställning av färderneslandets geografi.
Ena aret. Det övriga Europa utom Sydeuropa med hänsvn framför rn ° t 

lander, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna ' * ^ sadana
Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hiin vn rn

T? niT ';a!nti 1 sam^and därmed anknytningar dels till hembvs-dorm ^ i!»n na^lur 
dels fill forut behandlade främmande länder. ' hembygdens förhållanden,



Andra året. Sydeuropa, Afrika och Asien med hänsyn framför allt till sådana om
råden, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur
tillgångar och näringar samt i samband därmed anknytningar dels till hembygdens tor- 
hållanden, dels till förut behandlade främmande länder.

Tredje året. Amerika och Australien med hänsyn framför allt till sådana områden, 
som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Jorden som himlakropp samt något om vårt solsystem och om världsalltet. _
Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hansyn till handel 

och samfärdsel, befolkningsförhållanden, indelning och viktigare orter samt i sam
band därmed anknytningar dels till hembygdens förhallanden dels till förut behand
lade främmande länder, med vilka vårt folk .står i livligare förbindelse, med huvud
vikt lagd på sådant, som kan belysa olika sidor av fäderneslandets och särskilt hem
bygdens näringsliv.

84 '

N aturkunnighet.

Första och andra Massen.
I dessa klasser ingår1 i hembygdsundervisningen en första enkel undervisning om 

människokroppen samt en grundläggande undervisning om hembygdens natur, iramior 
allt dess djur och växter.

Tredje och fjärde klassen.
Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter. _ o ..
Växternas blomning, deras frakter och frön samt deras förökning pa annat satt an

genom frön.
Ena året. Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter, särskilt 

sådana, som tillhöra hembygden och icke upptagas i den andra årskursen eller som 
äro kännetecknande för de vid geografmndervismngen samtidigt behandlade svenska 
landskapen.

Växternas blomning.
Andra året. Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter särskilt 

sådana, som tillhöra hembygden och icke upptagas i den förra årskursen e er som 
äro kännetecknande för de vid geografiundervisningen samtidigt behandlade svenska
landskapen. f .,

Växternas frukter och frön, deras förökning pa annat sätt an genom non.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Viktigare utländska djur och växter.
Djurrikets huvudgrupper. ......
Några av de förnämsta växtfamiljerna. Det viktigaste om vaxternas näringsliv.
De i ekonomiskt hänseende betydelsefulla husdjurens viktigaste organ ochAivs-

' Människokroppens byggnad och livsförrättningar och i samband därmed hälsolära. 
Viktiga biologiska, fysiska och kemiska företeelser, som tjäna till att förklara inne

hållet i andra delar av kursen eller i övrigt äro av särskild betydelse.
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tillf totete ** T“' "° Hr * »mråden, s„m

Det viktigaste om växternas näringsliv med särskild hänsyn till rotens och bladens 
skogsträd^11' Samt ^ * gromngen och med tillämpning på de odlade växterna oeh

Några av de förnämsta naturliga växtfamiljerna med återblick på växter som tidi 
gare förekommit i undervisningen. ’

Det enklaste om kroppars utvidgning genom värme, om smältning och «telning 
•kolmmg, avdunstning och förtätning, om värmets ledning och strålning, om vattnets 
kretslopp, om lösning, om kemisk förening och sönderdelning, om luftens och vattnets 
beståndsdelar samt om förbränning, allt grundat på enkla försök.

Andra året. Viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de områden som 
tillhöra arets kurs i geografi. ’
. Djurrikets huvudgrupper i samband med återblick på djur, som tidigare förekommit 
i undervisningen.

Något om vätskors och gasers egenskaper, om fasta kroppars jämvikt och rörelse om 
vattnet och _ ångan som drivkraft, om magnetismen samt om elektriciteten och dess'vikti
gaste praktiska användningar.

„ Några viktigare kemiska och biologiska företeelser, som äro av särskild betydelse för 
vart lands och i främsta rummet hembygdens näringsliv.

Tredje året Viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de områden som 
tillhöra årets kurs i geografi. ’ ’’’

Människokroppens byggnad och livsförrättningar samt i samband därmed hälsolära 
upptagande det viktagaste om renlighet i allmänhet, hudens och munhålans vård, kläder’ 
ljus, fusk luft, foda, kroppsrörelse, arbete, vila och sömn; om bostadens lämpliga beskaf
fenhet, utrymme och vård om smitta med särskild hänsyn till tuberkulosen och andra 
vanliga smittosamma .sjukdomar jamte skyddsåtgärder mot smitta, om njutningsmed 
lens faror ifor halsan samt om den första hjälpen vid olycksfall. T
'lik * ckonoiÄkt hänseende betydelsefulla husdjurens viktigaste organ och livs-

Som inledning till undervisningen om människokroppen och hälsoläran: det enklaste 
om smältning och stelmng, kokning, avdunstning och förtätning, om lösning samt 
om förbrännig, allt grundat på enklia försök. s

Nlågot om ljudet och ljuset.
Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 

klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2.

SEXKLASSIG SKOLA.

Geografi.

Första 'och andra Hassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.



Femte och sjätte klassen.
Det viktigaste om det övriga Europa och om de främmande världsdelarna.
Något om jorden som himlakropp samt något om vårt solsystem och om världsalltet. 
Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi.

I Ena året. Det viktigaste om det övriga Europa med hänsyn framför allt till sådana 
j länder, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

J Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur 
j och klimat, .befolkningsförhållanden, indelning och viktigare orter samt i samband 
1 därmed anknytningar dels till hembygdens förhållanden, dels till förut behandlade 
1 främmande länder.
’ Andra året. Det viktigaste om de främmande världsdelarna med hänsyn framför 

allt till sådana områden, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.
Något om jorden som himlakropp samt något om vårt solsystem och om världs- 

alltet.
Sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur

tillgångar, näringar och .samfärdsel samt i samband därmed anknytningar dels till 
hembygdens förhållanden, dels till förut behandlade främmande länder, med vilka 
vårt folk står i livligare förbindelse.

Naturkunnighet.
Första och andra klassen.

Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde klassen.
Samma kursfördélning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
Viktigare utländska djur och växter.
Djurrikets förnämsta huvudgrupper.
En oeh annan av de förnämsta naturliga växtfamiljerna. Det viktigaste om väx

ternas näringsliv.
De i ekonomiskt hänseende mest ibetydelsefulla husdjurens viktigaste organ och

livsvillkor. . .
Det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar och i samband

därmed hälsolära. . . . ,
Några viktiga fysiska och kemiska företeelser, som. tjäna till att iorkiara mnehalle„ 

i andra delar av kursen eller som i övrigt äro av särskild betydelse, 
f Ena året. Viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de områden,
! som tillhöra årets fers i geografi. . . , t
i Det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar och i samband 
; därmed hälsolära, upptagande det viktigaste om renlighet i allmänhet, hudens och 
i munhålans vård, kläder, ljus, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vila oçh sömn 

om bostadens lämpliga beskaffenhet, utrymme och värd, om smitta med särskild 
; hänsyn till tuberkulosen och andra vanliga smittosamma sjukdomar jämte skydds

åtgärder mot smitta, om njutningsmedlens faror för hälsan samt om den första hjälpen 
vid olycksfall.



Wmko?0n0miSkt hänSeende mest betydelsefulla husdjurens viktigaste organ och :

Som inledning till undervisningen om människokroppen och hälsoläran- det entWef 
om srna^ltning och stelning, kokning, avdunstning och förtätning, om lösnino- Dch om ' 
lorbranmng samt om ljudet och ljuset, allt grundat på enkla försök.

Andra amt. Viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de områden 
som tillhora arets kurs i geografi. ae omrdden>

Djurnkets förnämsta huvudgrupper i samband med återblick på djur som tidi 
gare förekommit i undervisningen. 1 J ’ som

En och annan av de förnämsta naturliga växtfamiljerna i samband med återblick 
pa vaxter, som tidigare förekommit i undervisningen.

Detvüddgaste om växternas näringsliv med särskild hänsyn till rotens och bladens 
skogsträdmT.r Samt ^ gromngen och med tillämpning på de odlade växterna och

Det enklaste om vätskors och gasers egenskaper, om kroppars utvidgning genom värme 
om smältning och stelning, kokning, avdunstning och förtätning, om värmets ledning 
och straining, om vattnets kretslopp, om lösning, om kemisk förening och sönder- 
eimng, om luftens och vattnets beståndsdelar och om förbränning, om magnetismen 

samt om elektriciteten och dess viktigaste praktiska användningar, allt grundat nå 
enkla försök. ö ha

Ånm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2. aa

ANDRA B-FORMEN (B2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Geografi.

Första och andra Massen,
Geografiundervisningen föreberedes i dessa klasser genom hembygdsundervisningen

Tredje och fjärde Mossen.
Sverige: de olika landskapen.
Ena året. Ett antal av de svenska landskapen, deras yt- och vattenförhållanden 

naturtdlgangar, klimat, växt- och djurvärld, arbetsliv och samfärdsel Tamt viktigaste

infa ?ret- De f?rut icke behandlade svenska landskapen, deras yt- och vatten 
SÄ&rtSTTi ' w .«* dmrvärH- •*•*' o* samfärdsel

Femte, sjätte och sjunde Massen.
Det viktigaste om det övriga Europa och de främmande världsdelarna 
Nagot om jorden som himlakropp.
Kort sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi.
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Ena året. Det° viktigaste om det övriga Europa utom Sydeuropa med hänsyn 
framför allt till sådana länder, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära 
känna.

Kort sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till na
tur och klimat samt i samband därmed anknytningar dels till hembygdens förhållan
den, dels till förut behandlade främmande länder.

Andra året. Det viktigaste om Sydeuropa, Afrika och Asien med hänsyn framför 
allt till sådana områden, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Kort sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till na
turtillgångar och näringar samt i samband därmed anknytningar dels till hembyg
dens förhållanden, dels till förut behandlade främmande länder.

Tredje året. Det viktigaste om Amerika och Australien med hänsyn framför allt 
till sådana områden, som det kan vara av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Något om jorden som himlakropp.
Kort sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till han

del och samfärdsel, befolkningsförhållanden, indelning och viktigaste orter samt i sam
band därmed anknytningar dels till hembygdens förhållanden, dels till förut behand
lade främmande länder, med vilka vårt folk står i livligare förbindelse.

N aturkunnighet.
Första och andra Idassen.

I dessa klasser ingår i hembygdsundervisningen en första enkel undervisning om 
människokroppen samt en grundläggande undervisning om hembygdens natur, fram
för allt dess djur och växter.

Tredje och fjärde Idassen.
Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter.
Något om växternas blomning, deras frukter och frön samt deras förökning på an

nat sätt än genom frön.
Ena året. Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter, särskilt så

dana, som tillhöra hembygden och icke upptagas i den andra årskursen eller som äro 
kännetecknande för de vid geografiundervisningen samtidigt behandlade svenska land
skapen.

Något om växternas blomning.
Andra året. Viktigare svenska djur och växter samt berg- och jordarter, särskilt 

sådana, sam tillhöra hembygden och icke upptagas i den förra årskursen eller som äro 
kännetecknande för de vid geografiundervisningen samtidigt behandlade svenska land
skapen.

Något om växternas frukter och frön samt deras förökning på annat sätt än ge
nom frön.

Femte, sjätte och sjunde Massen.
Några, viktigare utländska djur och växter.
Djurrikets huvudgrupper.
Några få av de förnämsta växtfamiljerna. Något om växternas näringsliv.
De i ekonomiskt hänseende mest betydelsefulla husdjurens viktigaste organ och 

livsvillkor.
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Människokroppens byggnad och livsförrättningar och i samband da,-mod i -i v 

. ^agra viktiga biologiska, fysiska och kemiska^öreteelser, som tjäna tiTl 
innehållet i andra delar av kursen eller i övrigt äro av särskild betydelse v ala

o ?m året. N-ågra viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för Æ. 
raden, som tillhöra arets kurs i geografi. anande for de om-

Det viktigaste om växternas näringsliv med särskild hänsyn till rotens och Maden,
SS S 8TOmngen 0ch med tillämpning på de odlad^ Ærn^th

Ä&ÄÄiSS* «O***» återblicl pä ^

l-etfö n ^nkiaste om kroppars utvidgning genom värme, om smältning och stelnino- 
trålen’ avdu?.stn.1I18' odl förtätning, om värmets lednmg och‘ strålning, om vattnets 
kretslopp om losmng, om kemisk förening och sönderdelning, om luftens och vattnet! 
beståndsdelar samt om förbränning, allt grundat på enkla försök. Vattnets

Andra aret. Några viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de 
områden, som tillhöra årets kurs i geografi. e

Djurrikéts huvudgrupper i samband med återblick på djur, som tidigare förekom 
mit i undervisningen. j-uicpvuiii-

Det enklaste om vätskors och gasers egenskaper, om fasta kroppars jämvikt och 
rörelse, om vattnet och angan som drivkraft, om magnetismen samt om elektriciteten 
och dess viktigaste praktiska användningar. eueren

Några viktigare kemiska och biologiska företeelser, som äro av särskild betvdelse 
tor vart lands och i framsta rummet hembygdens näringsliv. yaeise

Tredje drei Några viktigare djur och växter, vilka äro kännetecknande för de 
omraden, som tillhora arets kurs i geografi. 101 üe

Människokroppens byggnad och livsförrättningar samt i samband därmed hälsolära 
upptagande det viktigaste om renlighet i allmänhet, hudens och munhålans vS 
kläder, ljus, fiisk lult, foda, kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, om bostadens lämn’ 
liga beskaffenhet, utrymme och vård, om smitta med särskild hänsyn till tuberkuWn 
och andia vanliga smittosamma sjukdomar jämte skyddsåtgärder mot smitta om 
njutningsmedlens faror for hälsan samt om den första hjälpen vid olycksfall
livlvillk y °miSkt Mnseende mest betydelsefulla husdjurens viktigaste organ och

Som inledning till undervisningen om människokroppen och hälsoläran- det enklaste 
om smältning och stelning, kokning, avdunstning och förtätning samt om förbränniim 
allt grundat pa enkla försök.

Något om ljudet och ljuset.
Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 

klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2.

SEXKLASSIG SKOLA. 

Geografi.

Första och andra Massen. 
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

12 202850. Ündervisningsplan.
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Tredje och fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola. *

Femte och sjätte klassen.
Det viktigaste om det övriga Europa och de främmande världsdelarna.
Något om jorden som himlakropp.
Kort sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi.
Ena året. Det viktigaste om det övriga Europa med hänsyn framför allt till 

sadana länder, med vilka vårt folk står i livligare förbindelse.
Kort sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur 

och klimat, befolkningsförhållanden, indelning och viktigaste orter samt i samband 
därmed anknytningar dels till hembygdens förhållanden, dels till förut behandlade 
främmande länder.

Andra året. Det viktigaste om de främmande världsdelarna med hänsyn framför 
allt till sådana områden, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Något om jorden som himlakropp.
Kort sammanfattande framställning av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur

tillgångar, näringar och samfärdsel samt i samband därmed anknytningar dels till 
hembygdens förhållanden, dels till förut behandlade främmande länder, med vilka vårt 
folk står i livligare förbindelse.

N aturkunnighet.

Första och andra klassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
Några viktigare utländska djur och växter.
Djurrikets förnämsta huvudgrupper.
En och annan av de förnämsta naturliga växtfamiljerna. Något av det viktigaste 

om växternas näringsliv.
Något om de i ekonomiskt hänseende mest betydelsefulla husdjurens viktigaste 

organ och livsvillkor.
Det viktigaste, om människokroppens byggnad och livsförrättningar och i samband 

därmed det viktigaste av hälsoläran.
Några få viktiga fysiska och kemiska företeelser, som tjäna till att förklara inne

hållet i andra delar av kursen eller i övrigt äro av särskild betydelse.
o Ena året. . Nåigra viktigare djur och växter, vilka :äro kännetecknande för de om

råden, som tillhöra årets kurs i geografi.
Det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar och i samband 

därmed hälsolära, upptagande det viktigaste om renlighet i allmänhet, hudens och 
munhålans vård, kläder, ljus, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, 
om bostadens lämpliga beskaffenhet, utrymme och vård, om smitta med särskild hän
syn till tuberkulosen och andra vanliga smittosamma sjukdomar jämte skyddsåtgär
der mot smitta, om njutningsmedlens faror för hälsan.



“°S“°de “St be‘y*Is'WI» husdjurens vrktigaste

Sam inledning till undervisningen am människokroppen och hälsolänan: det enk
laste om smältning och stelning kokning, avdunstning och förtätning om lösnino- 
och om förbränning samt om ljudet och ljuset, allt grundat på enkla försök °
omil™ S'tilE toÄitlgSß ^ b° kännetecknande för de'

1 ned **'“* 1>d *'”• ™>

oEn och annan av de förnämsta naturliga växtfamiljerna i samband ined återblick 
pa vaxter, som tidigare förekommit i undervisningen. «aeiuuca

Något av det viktigaste om växternas näringsliv med särskild hänsyn till rotens 
och bladens förrättningar samt till groningén och med tillämpning på de odlade väx" 
terna och skogsträden. vax_

Det enklaste om vätskors och gasers egenskaper, om kroppars utvidgning genom värme 
om smältning och stelning, kokning, avdunstning och förtätning, om värmets ledning 
och strålning, om vattnets kretslopp, om lösning, om kemisk förening och sönderdelning 
om luftens och vattnets beståndsdelar och om förbränning, om magnetismen samt om 
elektriciteten och dess viktigaste praktiska användningar, allt grundat på enkla försök.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2.

TREDJE B-FORMEN (B3).
SJUKLASSIG ELLER SEX K LÄSSIG SKOLA.
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Geografi.
Första och andra klassen.

Geografiundervisningen förberedes genom hembygdsundervisningen.
Tredje Tclassen.

Även i tredje klassen förberedes under
visningen i geografi genom hembygds
undervisningen, som särskilt i denna klass 
har till syfte att göra barnen förtrogna 
med hembygdens yt- och vattenförhållan
den, dess väderleksförhållanden, jordmån 
och arbetsliv samt att lära dem förstå och 
använda karta.

Fjärde klassen.
Sverige: de svenska landskapen, deras 

yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar 
klimat växt- och djurvärld, arbetsliv och 
samiärdsel samt viktigaste orter.

Femte (och sjunde) Massen.
Det övriga Europas viktigaste länder 

samt något om de främmande världs
delarna med hänsyn framför allt till så
dana områden, som det kan vara av sär
skilt^ intresse för vårt folk att lära känna.

Något om jorden som himlakropp.

Sjätte klassen.
Sverige: de svenska landskapen, deras 

yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar 
klimat, växt- och djurvärld, arbetsliv och 
samfärdsel samt viktigaste orter med sär
skild hänsyn fäst på fäderneslandet som 
en enhet.

Anm. Undervisningen sker 
för fjärde och sjätte klassen. gemensamt
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IJ aturkuimighet.
Första och andra Massen.

Naturkunnighetsundervisningen förberedes genom hembygdsundervisningen, vari 
ingår en första enkel undervisning om1 människokroppen samt en grundläggande un
dervisning om hembygdens natur, framför allt dess djur och växter.

Tredje Massen.
Även i tredje klassen förberedes under

visningen i naturkunnighet genom hem
bygdsundervisningen, vilken för denna 
klass bör upptaga en något mera ingående 
undervisning särskilt om hembygdens djur 
och växter.

Femte (och sjunde) Massen.
! Några viktigare utländska djur och 
Iväxter, vilka äro kännetecknande för de 
; områden, som tillhöra årets kurs i geografi.

Djurrikets förnämsta huvudgrupper i 
samband med återblick på djur, som tidi
gare förekommit i undervisningen.

Något om det viktigaste av växternas 
näringsliv med särskild hänsyn till rotens 
och bladens förrättningar samt till gro- 
ningen och med tillämpning på de odlade 
växterna och skogsträden.

Det enklaste om vätskors och gasers 
egenskaper, om kroppars utvidgning genom 
värme, om smältning och stelning, kokning, 
avdunstning och förtätning, om värmets 
ledning och strålning, om vattnets krets
lopp, om lösning, om kemisk förening och 
sönderdelning och om förbränning, allt 
grundat på enkla försök.

Fjärde Massen.
Viktigare svenska djur och växter samt 

berg- och jordarter, vilka icke blivit be
handlade vid hembygdsundervisningen, 
med särskilt avseende fäst, där så lämp
ligen kan ske, vid vad som därutinnan är 
kännetecknande för olika delar av landet.

Något om växternas blomning samt om 
deras frukter och frön.

Anm. Undervisningen om växternas 
blomning samt om deras frukter och frön 
sker tillsamman med andra klassen på 
timmar för hembygdsundervisningen. Vik
tigare djur och växter samt berg- och jord
arter behandlas gemensamt för fjärde och 
sjätte klassen.

Sjätte Massen.
Viktigare svenska djur och växter; en; 

och annan av de förnämsta naturliga växt
familjerna.

Det viktigaste om människokroppens 
byggnad och livsförrättningar och i sam
band därmed hälsolära, upptagande det 
enklaste om renlighet i allmänhet, hudens 
och munhålans vård, kläder, ljus, frisk 
luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vila och 
sömn, om bostadens lämpliga beskaffenhet, 
utrymme och vård, om smitta med sär
skild hänsyn till tuberkulosen och andra 
vanliga smittosamma sjukdomar jämte 
skyddsåtgärder mot smitta samt om njut
ningsmedlens faror för hälsan.

Något om de i ekonomiskt hänseende 
mest betydelsefulla husdjurens viktigaste 
organ och livsvillkor. _

Det enklaste om ljudet och ljuset, om 
ångan och vattnet som drivkraft samt om 
elektriciteten och dess viktigaste praktiska 
användningar.

Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda klas
serna böra inträda i undervisningen, se anv. 2.
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ANVÎSMINGAB.
Båda ämnena.

1. A arbetsordningen upptages gemensam tid för ämnena geografi och naturhan- ' 
nighet, och denna tid bör i regel under en del 'av läsåret eller terminen användas 
uteslutande för geografi, under en annan del uteslutande för naturkunnighet, dock 
med en sådan fördelning, att vartdera ämnet i det hela erhåller den tid, som’enligt 
timplanen bör tillkomma detsamma.

I skolor, där tredje_ och fjärde klassen undervisas gemensamt i geografi och natur
kunnighet,_ bör en liknande anordning genomföras i fråga om både geografi och: 
naturkunnighet samt hembygdsundervisning med arbetsövningar.

2. Anordningen med gemensam tid för geografi och naturkunnighet bör utnyttjas 
för att låta innehåll från de båda olika ämnena på lämpligt sätt till ömsesidig be
lysning sammanföras. De inhemska djur och växter, som icke förekommit i hem- 
bygdsundervisningen eller icke upptagas för belysning av rent biologiska företeelser, 
böra (behandlas i samband mied skildringen av de trakter av vårt land, till vilka de 
kunna anses liöra, och på samma sätt böra de utländska djur och växter, som skola 
ingå i folkskolans undervisning, lämpligen upptagas i samband med skildringen av 
de geografiska områden, för vilka de äro typiska. I överensstämmelse härmed böra
dessa djur och växter i regel upptagas till ibehandlTng i omedelbart sjambånd..med'
den geografiska undervisningen om de trakter, för vilka de äro kännetecknande, och 
därvid skildras med hänsyn' till utseende, byggnad, yttre levnadsförhållanden oeh ? 
betydelse. Sålunda kunna t. ex. kronhjort, rådjur och stork samt bok och vitbeta! 
omtalas vid skildringen av Skåne; björn, varg, lodjur, ren, fjällemmel och ripa samt; 
dvärgbjörk vid skildringen av övre Norrland; sill, torsk, långa, flundra, makrill i 
hummer, sjöstjärnor och manefer vid skildringen av Bohuslän; åsna och mulåsna 
samt apelsin-, citron-, lager- och olivträd vid skildringen av Italien; lejon, kamel 
och struts samt dadelpalm vid skildringen av Sahara, Även de berg- och jordarter 
samt de geologiska _ förhållandena utanför hembygden, som över huvud böra behand
las, anknytas lämpligen på ett liknande sätt till geografiundervisningen.1

1 Till ledning lämnas Mr en förteckning på de djur och växter, som kunna komma i fråga dels i anslut
ning till geografiundervisningen, dels i den särskilda undervisningen i naturkunnighet med hälsolära.

Djur: apor, lo, tiger, lejon, mård, vessla, utter, järv, grävling, varg, björn, isbjörn, sälar, valross, val åsna 
zebra, noshörning, flodhäst, buffel, jak, giraff, ren, älg, kronhjort, rådjur, kamel, lama, elefant, fjällemmel bäver’ 
känguru; ripa, näktergal, korp, kaja, papegoja, kungsörn, gam, berguv, stork, trana, vipa, morkulla gräs
and, ejder, grågås, svan, tärna, mås, alka, pingvin, struts; boaorm, glasögonorm, skallerorm, krokodil ’sköld
padda; gös, makrill, lake, lax, sik, torsk, flundror, sill, stör, haj; frostfjäril, mal, silkesfjäril, o’llonborre,’loppor 
termiter, bladlöss, löss, vägglöss; hummer, räka, krabba; spolinask, trikin, binnikemask; äkta pärlmussla’ ostron
sjöstjärnor, maneter, koralldjur, tvättsvamp.

Växter: solros, sötblomster, rölleka, malört, bolmört, tobak, linnéa, fläder, olivträd, kaffebuske, tebuske kakao
träd, bomullsväxter, vinranka, apelsinträd, citronträd, opievallmo, näckros, sockerbeta, humle, hampa, fikonträd 
gummifikonträd, mullbärsträd, utländska kryddväxter, banan, dadelpalm, kokospalm, rottingpalm,’ ris mais’ 
sockerrör, bamburör, vass, ormbunkar, mossor, tång, svampar, lavar, bakterier. , ’ J ’

Beträffande ovanstående förteckning må, liksom i fråga öm den till ledning vid hembygdsundervisningen 
lämnade förteckningen, särskilt betonas, att den blott är avsedd att vara ett exempel till ledning och att 
uteslutningar och tillägg efter omständigheterna böra göras. De båda förteckningarna böra ses i samband med 
varandra. Åtskilliga av de djur och växter, som återfinnas i förteckningen för hembygdsundervisningen torde 
komma att ingå i undervisningen först i samband med kursen i geografi och naturkunnighet. Å andra’ sidan 
kunna vissa av de djur och växter, som upptagits i den senast lämnade förteckningen, tänkas bliva behand
lade redan vid hembygdsundervisningen. I många fall komma samma djur eller växter att upptagas i under 
visningen på olika stadier i skolan.

Angående den ordningsföljd, vari djur och växter böra förekomma vid undervisningen i geografi och na+nr- 
kunmghet, hänvisas till vad som säges i slntet av anvisning 2.



94

Sådana delar av kursen, som med största fördel behandlas under någon viss tid 
av läsåret, böra lämpligen genomgås under denna tid. Så bör undervisningen om 
de växter, som förekomma i skolans omgivning, förläggas till de tider av året, då le
vande växter finnas att tillgå ute i naturen, och böra då samtliga för de båda äm
nena anslagna timmar användas för denna undervisning.

I fråga om innehållets anordning må vidare iakttagas, att de olika momenten komma 
i en sådan ordningsföljd, att de moment, som utgöra förutsättningar för en riktig 
uppfattning av andra delar av kursen, fä vid undervisningen gå före dessa senare.

Med utgångspunkt från vad nu anförts beträffande innehållets anordning lämnas 
här ett exempel på den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten kunna inträda i 
en sjuklassig skola av A-formen, och torde detta exempel kunna tjäna till ledning 
även i fråga om den ordningsföljd, som lämpligen kan iakttagas i andra skolformer.

Fjärde klassen: växternas frukter och frön; svenska landskap och samtidigt här
med förut icke behandlade svenska djur och växter samt berg- och jordarter; växter
nas blomning och i samband därmed jämväl något om för växterna nyttiga och 
skadliga insekter, växternas förökning på annat sätt än genom frön.

Femte klassen: den geografiska kursen järnte djur och växter m. m., som i anslut
ning till densamma böra behandlas; det fysiska och kemiska momentet samt slutligen 
momentet om växternas liv. _ .

Sjätte klassen: begynnande undervisning om viktiga_ växtfamiljer; den geografiska 
kursen med de djur och växter, som i anslutning till densamma böra_ behandlas, 
djurrikets huvudgrupper; det fysiska momentet; människokroppen; de viktigaste orga
nen m. m. hos några husdjur; avslutande undervisning om viktiga växtfamiljer.

Sjunde klassen: jorden som himlakropp den fysiska, kemiska och biologiska kur
sen; hälsolära; sammanfattande framställning av fäderneslandet och hembygden.

3. I skolor där å ena sidan tredje och fjärde klassen och å.andra sidan de föl
jande klasserna undervisas gemensamt i geografi och naturkunnighet, bör i så stor 
utsträckning, som med hänsyn till barnens ordentliga tillägnande av innehållet kan 
ske, olika innehåll upptagas för vart och ett av de år, som den gemensamma läro
kursen omfattar, och alltså, såsom kursfördelningen närmare angiver, kursväxling 
anordnas.

Vid anordnande av knrsväxling bör städse uppmärksammas vikten av att barnen 
redan förut varit i tillfälle att förvärva nödig kännedom om sådana kunskapsmoment, 
som måste anses utgöra förutsättningar för tillägnandet av det nya, soin årets kurs 
innehåller. En god hjälp i detta avseende lämnas av hembygdsundervisnmgen. Om 
denna undervisning rätt bedrives, bör en fullständig kursväxlmg i geografi utan 
några större svårigheter kunna genomföras. I naturkunnighet däremot torde j nagon 
mån samma kursmoment böra upptagas mera än ett år. Detta gäller särskilt om 
vissa fysiska och kemiska företeelser, om vilka barnen behöva kännedom for att 
kunna tillägna sig undervisningen om de levande varelsernas livsförrättningar. ^ Där
för har det enklaste om smältning och stelning, kokning, avdunstning och lörtätnmg 
samt om förbränning fått komma med som kursmoment såväl för det ar, da kursen 
upptager människokroppens byggnad, livsförrättningar och viard s®m'' huvudvillkoren 
för några husdjurs liv, som för d-et år, då i densamma ingar växternas näringsliv.

4. Vid undervisningen i geografi och naturkunnighet bör särskilt uppmärksammas, 
att en del av det innehåll, som eljest hänföres till ifrågvarande ämnen, redan kom
mit till behandling vid hembygdsundervisningen, varför det gäller att bygga vidare 
på den grund, som lagts genom sistnämnda undervisning.



5. Även vid undervisningen i geografi och naturkunnighet bör, så långt lämpli
gen ske kan, hänsyn tagas till hembygdens förhållanden. I geografiundervisningen 
böra förhållandena i hembygden få tjäna till utgångspunkt och användas för jämfö
relser, och vid skildringen av främmande länder bör framhållas, i vad mån dessa 
länder stå i förbindelse med den egna bygden och det egna landet och hava bety
delse för dessa. Den avslutande kursen i fäderneslandets geografi bör även, såsom i 
kursfördelningen angives, så nära som möjligt anknytas till hembygdens natur och 
arbetsliv. I naturkunnighetsundervisningen måste innehållet alltjämt i största ut
sträckning hämtas från det område, där lärjungarna kunna göra omedelbara iakttagel
ser, och innehållsurvalet måste därför i väsentlig grad lämpas efter skolans omgiv
ning.

6. Vid undervisningen i geografi och naturkunnighet ägnas särskild uppmärk
samhet åt jordbruket samt åt skogen och dess vård. Detta bör ske dels i samband med 
undervisningen om växterna och deras liv, dels i samband _ med skildringen av de 
svenska landskapen och med den sammanfattande framställningen av fäderneslandets 
geografi. I denna senare bör tillbörligt utrymme lämnas ^ åt jordbruket och skogs
hanteringen samt deras betydelse för vårt land. Där förhållandena sådant medgiva, 
böra i förbindelse med undervisningen om skogen och skogsvården särskilda plante- 
ringsdagar anordnas.

Geografi.
*

7. En huvudsynpunkt vid geografiundervisningen bör vara att låta de fysiskt- 
geografiska och de kulturgeografiska företeelserna framstå i sitt sammanhang och 
inbördes beroende samt att såmedelst giva barnen enhetliga bilder av de geografiska 
områdena. Undervisningens innehåll bör sålunda ej utgöras av från varandra mer 
eller mindre fristående serier av namn på berg, floder, sjöar, städer m. m.

8. Som regel bör gälla, att en geografisk företeelse av utpräglad typ, t. ex. en 
floddal, ett fjällområde, en stepp, ett marskland, en öken, en urskog, bör första gången 
den i framställningen möter lärjungarna skildras åskådligt och så utförligt,' som tiden 
tillåter. Då en liknande företeelse återkommer i kursen, behöver man i allmänhet 
sedan blott hänvisa till den förut lämnade skildringen.

9. Huru viktiga namn och sifferuppgifter än äro för geografiundervisningen, är 
det dock angeläget att beträffande dem nödig urskillning och begränsning iakttagas. 
Sålunda bör man undvika att upptaga namn å andra berg, floder, orter m. m. än 
sådana, om vilka man samtidigt kan lära barnen något, som bidrager till att giva 
dem kunskap om sådant, som är karakteristiskt för området i fråga. Ännu mera 
framträder kravet på urskillning och begränsning, när det gäller sifferuppgifter.

Ä andra sidan får begränsningen icke gå så långt, att fasta hållpunkter för un
dervisningen därigenom komma att saknas, och de namn, som upptagas, böra ordent
ligt inläras.

10. De viktigaste hjälpmedlen för geografiundervisningen utgöras av goda och tyd
liga kartor och kartböcker, vilka därför ock böra komma till flitig användning och 
så långt som möjligt få utgöra grundval för undervisningen. I den mån så är möj
ligt bör även uppfattningen av kartan stödjas genom modellering i sandlåda.

Jämte kartan bör globen flitigt användas.
Aiv stor betydelse för geografiundervisningen äro vidare teckningar å krittavlan, 

jämförande tabeller och grafiska framställningar, typiska geografiska bilder, skiopti-
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konbilder och andra avbildningar ävensom samlingar av mineral, råämnen, industri
alster m. m.

Ett viktigt och oumbärligt stöd för geografiundervisningen är en lämpligt upp
ställa och väl illustrerad lärobok. Denna kan dock icke göra de förut nämnda hjälp
medlen överflödiga, allra minst kartboken och väggkartan, och får därför icke er
sätta dessa.

11. Ett betydelsefullt moment i undervisningen måste den geografiska skildringen 
vara. I densamma böra, då så kan ske, upptagas konkreta berättelser, t. ex. från 
någon reseskildring, ägnade att belysa de förhållanden, som skildringen avser. Sär
skild uppmärksamhet bör vid geografiundervisningen ägnas åt framstående svenska 
forskningsresandes färder.

12. Vid den första behandlingen av Sveriges geografi bör varje landskap för sig 
göras till föremål för undervisning. Någon inledande allmänöversikt bör härvid icke 
anses behövlig._ Däremot torde, sedan samtliga landskap blivit behandlade, en över
blick över Sveriges karta böra förekomma.

_ 13. Vad de främmande länderna angår, bör undervisningen framför allt sysselsätta 
sig med sådana länder, med vilka Sverige står i livligare förbindelse, vare sig detta 
exempelvis beror därpå, att^ vi i större utsträckning till dem utföra eller från dem 
införa varor, eller ock därpå, att i dem -ett större antal svenskar äro bosatta. I det 
hela taget bör i fråga om de främmande länderna vid undervisningen största begräns
ning iakttagas.

14. I skolor, där kursväxling förekommer, bör under femte skolåret i lämpligt 
samband med den övriga kursen, vilket innehåll denna än för året har, genomgås 
något om jordens verkliga form samt om globen och dennas förhållande till 
kartan.

15. Vid den sammanfattande framställningen av Sveriges geografi betraktas lan
det mera som en helhet och undervisnånigen utgår från vissa allmänna synpunkter, 
såsom natur, klimat, naturtillgångar, näringsliv o. s. v. Härvid bör dock på samma 
gång särskild hänsyn tagas. till hembygdens förhållanden, varigenom denna fram
ställning även kommer att innefatta en avslutande hembygdsundervisning. Därför 
kan även denna del av kursen lämpligen förbindas med undervisningsutflykter, vid 
vilka förnyade iakttagelser i fråga om hembygdens natur och arbetsliv göras. I sam
band med denna avslutande hembygdsundervisning kan det vara lämpligt, att, om så 
ej skett, redan förut, barnen göras förtrogna med generalstabens topografiska kartblad 
och möjligen förefintliga ekonomiska kartblad, i första rummet sådana, å vilka den 
egna bygden finnes upptagen.

Vid den sammanfattande framställningen om Sveriges natur bör, i den mån bar
nens utvecklingsståndpunkt medgiver, jämväl de geologiska företeelserna upptagas 
till behandling, varvid särskild vikt fästes därvid, att barnen erhålla en samlad bild 
av huru naturen danat Sverige.

Största uppmärksamhet hör emellertid vid denna sammanfattande framställning 
av Sveriges geografi ägnas åt fäderneslandets naturtillgångar och de näringar, för 
vilka dessa bilda grundval.

Vid den förnyade behandlingen av fäderneslandet och hembygden göras lämpligen 
anknytningar till vad barnen förut fått lära om främmande länder, med vilka vårt 
folk står i livligare förbindelse.
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Naturkunnighet.

16. Naturkunnighetsundervisningen bör i så stor utsträckning som möjligt bygga 
på barnens iakttagelser i naturen. Därför böra, då så lämpligen kan ske, undervis- 
ningsutflykter anordnas i förbindelse med denna undervisning.

Av mindre naturföremål, som med lättbet kunna anskaffas, såsom ° växter eller 
växtdelar, berg- ocb jordarter, bör vid undervisningen å lärorummet så stort antal 
vara att tillgå, att varje barn eller mindre grupp av barn kan få var sitt föremål 
att iakttaga.

17. I den utsträckning, som kan finnas nödigt och möjligt, grundas undervis
ningen på utförda försök. Sadana böra anordnas icke blott i samband med undervis
ningen om fysiska ocb kemiska företeelser utan även i fraga om den levande naturen, 
t. ex. för att åskådliggöra vissa sidor av växternas livsförrättningar, såsom groning, 
knopparnas utveckling, växternas beroende av. ljuset, växternas näringsbehov o. s. v. 
Vid försöken böra barnen i så stor utsträckning som möjligt vara verksamma. ° De 
böra därför få biträda läraren vid de försök han anordnar och i de tall, däi sa är 
möjligt, själva få utföra försök. Härvid är det önskvärt att samarbete mellan lär- 
jungarna bringas till stånd, i det att, sa ofta lämpligen ske kan, uppgifterna fa ut- 
föras av två eller flera lärjungar gemensamt. r . ....

Försöken böra vara så valda, att de pa ett for barnen tydligt och patagligt satt 
framställa den företeelse, som de äro avsedda att klargöra, och att de för sitt ut
förande kräva möjligast enkla medel samt ringa tidsutdräkt. Av synnerlig vikt är 
att läraren är väl förtrogen med huru försöken pa lämpligaste sätt skola utföras och 
att a,Ila behövliga försöksanordningar äro på förhand omsorgsfullt planlagda och för-
*J"Då mera abstrakta slutsatser angående naturlagarna i allmänhet kräva en större 
förståndsmognad än den folkskolans lärjungar vanligen äga, böra försöken huvud
sakligen avse att giva barnen tillfälle att genom noggrant iakttagande lära känna 
de ifrågakommande naturföreteelserna.

18. Sådana under någon längre tid pågående mera fristående iakttagelser, som före
slagits ingå i hembygdsundervisningen, böra förekomma även under de följande skol
åren. Barnen böra sålunda fortfarande få göra iakttagelser angående himlakropparna 
och väderleken samt angående växter och djur. Dessa iakttagelser kunna gälla dels 
samma slags företeelser som förut, dels ock företeelser av annat slag, t. ex. angående 
stjärnhimmelen, lufttrycket, vidare ståndarmjölsöverföring, frukt- och fröspridning. 
Ï samband med termometer- och barometeravläsningar kunna barnen få utföra enkla 
beräkningar ävensom uppgöra ett och annat enkelt diagram.

19. Läraren bör ständigt hålla i sikte, att undervisningen i naturkunnighet må 
komma att skärpa barnens förmåga att göra riktiga iakttagelser. I samband med 
naturkunnighetsundervisningen böra barnen därför själva fa utföra teckningar av na
turföremål vilket tvingar dam till noggrannare iakttagelser och låter bristerna i de
ras uppfattning av föremålen på ett tydligare sätt framträda både för dem själva 
och för läraren. Då tiden tillåter, kan modellering användas i samma syfte. Såväl 
för främjande ."av barnens intresse och underlättande av deras uppfattning som för 
utvecklande av deras praktiska förmaga är det av stor betydelse, att de, i den man 
det låter sig göra, få själva förfärdiga enkla apparater och^ försöksanordningar.

Övning i mera självständig verksamhet böra barnen erhålla även därigenom, att 
de få till uppgift att åstadkomma kortare muntliga och skriftliga redogörelser, grun-

13—202859. Undervisningsplan.
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dade antingen på sådana iakttagelser, som de fått göra i skolan, eller på sådana, 
som de efter lärarens anvisning fått göra utom skolan. Ofta kan det vara lämpligt, 
att barnen få förse sina skriftliga redogörelser med teckningar.

Lärjungarnas själyverksamliet bör vidare främjas därigenom, att deras samlarin
tresse tages i anspråk. Bland föremål, lämpliga för insamling, må nämnas vissa 
växtdelar, särskilt frukter ocli frön, hela växter, fågelfjädrar, snäckskal och mineral. 
Ur djurskyddssynpunkt måste det däremot anses olämpligt, att barnen få insamla 
fågelägg eller levande djur, t. ex. insekter. De böra tillhållas att vid insamlingen 
av växter icke onödigtvis härja och förstöra samt att noga akta och skydda i orten 
sällsynta eller för densamma utmärkande växter och djur.

. I fråga om. uppgifter, som barnen skola utföra på egen hand, bör hänsyn tagas 
till deras individuella intressen och levnadsförhållanden. Uppgifter av detta slag, 
till vilka även är att räkna utförandet av enkla försök, lämpa sig även såsom hem
uppgifter.

20. Viktiga hjälpmedel vid naturkunnighatsundervisningen äro samlingar av natur
föremål, apparater och annan materiell för utförande av erforderliga försök, teck
ningar å krittavlan, planscher och andra avbildningar.

I skolträdgården böra i lämplig utsträckning odlas för undervisningen behövliga 
växter, önskvärt är att i trädgården en särskild avdelning anordnas för detta ända
mål. Skyddsplanteringen omkring skolan bör innehålla vanliga träd och buskar, så 
att barnen . genom flitiga iakttagelser kunna läras igenkänna dessa.

, Ett viktigt och oumbärligt stöd för ifrågavarande undervisning utgör läroboken. 
Eör att vid undervisningen tillbörlig hänsyn skall kunna tagas till förhållanden i 
skolans omgivning, får dock läroboken ej bliva bindande i fråga om innehållsurval 
och ordningsföljd, enär den tydligen icke kan vara avpassad efter olika orters skilda 
förhållanden. Ej heller bör lärobokens framställning få utgöra den egentliga utgångs
punkten för undervisningen.

21. Undervisningen om växterna bör huvudsakligen avse att göra barnen be
kanta med olika sidor av växtens liv. Därför böra så långt som möjligt för under
visningen utväljas sådana växter, som kunna åskådliggöra olika biologiska företeel
ser, såsom fröspridning, ståndarmjölsöverföring, samlivet mellan djur och växter, till
passning efter, vä.xtplats och väderlek, skyddsanordningar m. m.

Vid undervisningen om växternas näringsliv bör särskild vikt fästas vid sådant, 
som _ur praktisk synpunkt är betydelsefullt, t. ex. de odlade växternas näringsbehov, 
fuktighetens betydelse, gödsling och växelbruk, upplagring av reservnäring, odlings
arbetets förmåga att förädla växter, trädens tillväxt genom årsringar m. m.

o Fastän växterna vid undervisningen ej komma att från början ordnas och genom
gås med hänsyn till deras systematiska gruppering, böra dock likheter mellan de be
handlade växterna flitigt påpekas. Detta bör ske redan i hembygdsundervisningen 
och sedan alltjämt vid den undervisning om växterna, som skall tillhöra ämnena 
geografi och naturkunnighet. På detta sätt böra barnen så småningom få göra be
kantskap med de viktigare naturliga växtfamiljerna. Vad sålunda förekommit av 
växtsystematik samlas och fullständigas slutligen genom en särskild undervisning om 
växternas sammanförande i naturliga familjer, varvid levande växter, så långt ske 
kan, böra få tjäna som åskådningsmaterial. Av växtfamiljer kunna exempelvis upp
tagas: korgblommiga, läppblommiga, ljungväxter, smörblomväxter, korsblommiga, ros
växter, ärtväxter, flockblommiga, hängeväxter, liljeväxter, gräs, barrträd.
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22. Även i fråga om djuren bör från början den inbördes släktskapen flitigt upp
märksammas. Sålunda böra barnen; redan vid hembygdsundervisningen få lära sig 
att hänföra omtalade djur till vissa huvudgrupper, såsom däggdjur, fåglar, kräldjur, 
groddjur, fiskar och insekter. Likaledes framhålles släktskapen mellan exempelvis 
sådana djur som kon och fåret, hunden och räven, råttorna, ekorren och haren, hönan, 
tjädern och orren o. s. v. Jämväl beträffande de djur, som upptagas i undervisningen 
i geografi och naturkunnighet, betonas den inbördes släktskapen. Sedan i samband 
med hembygds- och geografiundervisningen de vanligaste svenska och de märkligaste 
utländska djuren blivit omtalade och beskrivna, bör en återblick på sålunda omtalade 
djur göras och dessa då sammanföras till vissa huvudgrupper. Indelningen bör dock 
begränsas till det allra väsentligaste. Den kan t. ex. upptaga följande grupper: rygg- 
radslösa djur och ryggradsdjur samt vidare de senares fördelning i fiskar, groddjur, 
kräldjur, fåglar och däggdjur ävensom fåglarnas och däggdjurens viktigaste ord
ningar. _ _ . .

Vid den nyss antydda återblicken liksom i allmänhet vid undervisningen om dju
ren bör det icke eftersträvas, att barnen skola lära känna den inre byggnaden hos 
alla de olika djur, som genomgås. Däremot böra den inre byggnaden samt livs
förrättningarna hos några av de ur ekonomisk synpunkt mest betydelsefulla hus
djuren, t. ex. hästen, nötkreaturen, svinet och hönsen, göras till föremål för särskild 
undervisning. Därvid beaktas framför allt dessa djurs näringsförhållanden och därmed 
sammanhängande utfodring. Det här avsedda kursmomentet bör i allmänhet grundas 
på förutgående undervisning om människokroppen, vilket ej _ hindrar, att vid den 
sistnämnda undervisningen, där så anses lämpligt, organ av djur tagas till utgångs
punkt.

23. Ett särskilt betydelsefullt moment i folkskolans natnrkunnighetsundervisning 
hör hälsoläran utgöra. Lämpliga upplysningar och anvisningar i fråga om kroppens 
vård böra lämnas, redan då vid undervisningen om människokroppen de olika organen 
omtalas. Den egentliga undervisningen i hälsolära bör dock tagas för sig och förläggas 
så långt mot skoltidens slut som möjligt, och hör hälsoläran därvid behandlas från 
vissa enhetliga synpunkter, varvid det blir möjligt att taga fram även sådana sidor av 
densamma, isom icke osökt låta omedelbart ansluta sig till undervisningen om män
niskokroppens byggnad och livsförrättningar. Såsom en sådan enhetlig synpunkt må 
särskilt framhållas den sunda levnadsordningen t. ex. i fråga om mat och dryck, 
arbete och vila.

Med hänsyn till hälsolärans stora betydelse böra barnen i skolor med kursväxling, 
därest hälsolära icke redan ingår i årets kurs, i sista klassen genom en för dem sär
skilt avsedd avslutande undervisning erinras om det viktigaste av vad de i fråga om. 
hälsoläran förut inhämtat.

24. Vid undervisningen i hälsolära lägges särskild vikt vid att barnen erhålla kän
nedom om de vanligaste njutningsmedlens natur och verkningar. Redan under de 
föregående åren böra harnen,- då tillfälle därtill erbjuder sig, få lära kanna något om 
spritdryckerna och deras skadlighet samt om annat, som därmed står i sammanhang.

Den egentliga undervisningen i detta hänseende bör, så _ långt den lämpligen kan 
upptagas i folkskolan, dock sättas i förbindelse med undervisningen i hälsolära. Den 
bör upptaga en kort och enkel framställning om rusdryckernas näringsvärde, deras 
förhållande till kroppsvärmen, till muskelkraften och arbetet samt till nervsy
stemet.
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I samband med undervisningen om rusdryckerna bör ock givas en framställnin» 
om de 'skadliga verkningar, som följa med missbruket av tobak, kaffe och andra van
liga njutningsmedel.

25. Av fysiska och kemiska, företeelser upptagas i första hand sådana, om vilka 
Kännedom iordrfrs som förutsättningar för undervisningen i vissa andra delar av kursen, 
' Mr. undervisningen om växternas näringsliv eller om människokroppens bygg

nad och livsförrättningar. Detta sammanhang bör också vid undervisningen särskilt 
uppmärksammas. Det kan därför rara lämpligt, att de företeelser, som här äro i frå
ga, städas i omedelbart samband med sådana kursmoment, som de äro ägnade att be
lysa. ha kan t. ex. undervisningen om ljudet och ljuset upptagas i samband med un
dervisningen om hörsel- och synsinnet.

I de mera utvecklade skolformerna bör dessutom förekomma en mera självständig 
fysisk och kemisk knrs. Även denna undervisning bör emellertid så inriktas, att de 
fysiska och .kemiska företeelserna framför allt ses från synpunkten av deras bety
delse för det praktiska livet. Särskilt böra de! få tjäna till belysning av undervis
ningen i hälsolära och om vå.rt lands näringsliv. Sålunda knnna exempelvis ur sist
nämnda -synpunkt av kemiska företeelser upptagas sådana, som angå järnets framställ
ning, beredningen av gödselämnen, av beklädnadsämnen, av belysniiigsämnen, av 
papper, .av glas och porslin o. s. v.
0 Då biologiska företeelser ingå soin särskilt kursmoment för något av de sista skol
aren, böra av dem upptagas sådana, för vilkas uppfattning lärjungarna, särskilt på 
grund av bristande kännedom om vissa fysiska och kemiska företeelser, icke under de 
iöregaenae skolaren ägt tillräckliga förutsättningar. Så kan t. ex. lämnas en i någon 
man mera ingående framställning om ämnesomsättningen hos de levande varelserna.

; 26- Där förutsättningar hos lärjungarna äro för handen, bör i osökt anslutning
till innehållet i övrigt uivecklingssynpunkten på lämpligt sätt tillgodogöras vid un
dervisningen.

27. I samband med behandlingen av förbränning®reteelserna betonas betydelsen 
av ett ratt handhavande av elden och av nödig försiktighet därvid samt påvisas de 
faror, som vårdslöshet i detta avseende kunna medföra.

28. Vid lämpliga tillfällen böra barnen erinras om betydelsen av skydd för vårt 
lands natur och naturföremål samt om människans plikter mot djuren. Undervis
ningen bör så bedrivas, att den bidrager till att hos barnen grundlägga kärlek till 
naturen oeh aktning för livet.

H ISTO HI A.
MÅL.

Historieundervisningen i folkskolan har till uppgift att giva barnen en efter deras 
ålder och utveckling avpassad framställning av vårt folks historia, att därvid särskilt * 
göra dem förtrogna med betydelsefulla personligheter, händelser och tidsföreteelser, 
som bidragit till kulturens höjande eller äro av större betydelse för förstående av 
vår egen tids samfundsliv och sociala förhållanden, samt såmedelst hos barnen lägga 
grund för ,sund fosterlandskänsla och god samfundsanda.
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KURSFÖRDELNING.
A-FORM EN (A). 1

SJUKLASSIG SKOLA.
Första, andra och tredje klassen.

Undervisningen i historia föxheredes dels genom vissa av de berättelser, som ingå 
i kristendomsundervisningen eller meddelas i samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygsundervisningen.

Fjärde klassen.
Bérättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda- och hjältesaga, 

ur vikingafärdernas, den första kristna tidens, folkungarnas och den första unions
tidens historia.

Femte klassen.
Berättelser och bilder ur vårt folks historia under unionsbrytningarnas, Gustav Vasas 

och hams söners -samt Gustav II Adolfs ocH hans båda närmaste eftertradaies tid.
Sjätte klassen.

Berättelser och bilder ur vårt folks historia, under Karl XI:s och Karl XII:s tid 
ur frihetstidens och gustavianska tidens historia samt Iran det nya statsskickets tid.

Återblick på Sveriges historia samt till belysning härav valda stycken ur allmänna 
historien- ett fåtal valda bilder från Österlandets, Greklands och Roms forntid; några 
bilder ur" Nordens äldsta historia; några .bilder ur folkvandringarnas historia.

Sjunde klassen.
Återblick på Sveriges historia samt till belysning därav valda stycken ur allmänna 

historien: några bilder från kristendomens utbredning i Norden, från korstågen,1 från 
stormansväldet och unionsbrytningarna, från reformationen och religionskrigen, från 
enväldet, från upplysningstiden och från franska revolutionen, från nationalitets- och 
världsmaktssträvandena.

Några bilder från vårt nuvarande samhällsliv, vilka äro^ ägnade att. belysa kommu
nens och statens styrelse och förvaltning samt några av vår tids viktigare företeelser 
på samhällslivets område.

SEXK LÄSSIG SKOLA.
Första, andra och tredje klassen.

Se kursfördelningen för sjuklassig skola.
Fjärde och femte klassen.

Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.
Sjätte klassen.

Berättelser och bilder ur vårt folks historia under Karl XI:s och Karl XII:s 
tid, ur frihetstidens och gustavianska tidens historia samt från början av det nya 
statsskickets tid. . . „

Återblick på Sveriges historia samt till belysning härav nagra la va-lda stycken ur 
allmänna historien.

Några få bilder från vårt nuvarande samhällsliv.
1 Bilder och "berättelser nr kyrkans historia, npptagna i kursen för kristen domskunekap, böra ställas i nära 

samband med kursen i historia, sä att de båda kurserna stödja och fullständiga varandra.
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FÖRSTA B-FORMEN (Bl).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
■ ^^visningen i historia fönberedes dels genom vissa av de berättelser, som ingå 
i kristendomsundervisnmgen eller meddelas i samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygdsundervisningen.

Tredje och fjärde Massen.
Berättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda- och hjältesaga, 

rn Vl]aa£a^r<lerilas, den första kristna tidens, folkungarnas och början av unions
tidens historia samt till belysning härav några valda stycken ur allmänna historien.

Ena året. Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma berättelser och .bil
der som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika tids
skedena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta 
anknyta sig till de gemensamma och som icke ingå i den andra årskursen.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta sig 
till de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

Femte, sjätte och sjunde Massen.
Berättelser och bilder ur vårt folks historia under unionsbrytningarnas, Gustav 

Vasas och hans söners, Gustav II Adolfs och hans båda närmaste efterträdares samt 
Karl XI :s och Karl XII :s tid, ur frihetstidens och gustavianska tidens historia och 
tran det nya. istatsskickets tid samt till belysning härav några valda stycken ur all
manna historien.

Några bilder från ;;vårt nuvarande samhällsliv.
Ena året. ~ Ett mindre antal för alla tre årskurserna gemensamma berättelser och 

bilder, som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika 
tidsskedena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka 
lata anknyta isig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Ensamt lör sjunde klassen: några bilder från vårt nuvarande samhällsliv.
Andra året. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 

och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Ensamt för sjunde klassen : några bilder från värt nuvarande samhällsliv.
Tredje året. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 

och desmitom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Ensamt för sjunde klassen: några bilder från vårt nuvarande samhällsliv.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola. .
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Tredje och fjärde klassen.
Berättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda- och hjältesaga, 

ur vikingafärdernas, den första kristna tidens, folkungarnas och unionstidens historia 
samt till belysning härav några få valda stycken ur allmänna historien.

Ena året Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bil
der som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika tids
skedena och dessutom enbart för året ett antal . andra berättelser och .bilder, vilka 
låta Snyta sig till de gemensamma och som icke inga i den andra årskursen.

Ändra året De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, .vilka lata anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i den förra arskuisen.

Femte och sjätte klassen.
Berättelser och bilder .ur vårt folks historia under Gustav Vanas och hans söners, 

Gustav II Adolfs och hans båda närmaste efterträdares samt Karl XKs och Karl 
XÎII tid ur frihetstidens och gustavianska tidens historia och fran det nya stats- 
tickets tid samt till belysning härav några få valda stycken ur den allmanna

hl Några’ få bilder från vårt nuvarande samhällsliv.

Ena året Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma berättelser och .bil
der 'Ääro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika tids
skedena och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser^ och bilder, vilka 
låta anknyta sig till de gemensamma och som icke mga i den andra årskursen.

Ensamt för sjätte klassen: några få bilder från vart nuvarande samhällsliv.
Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 

dessutom enbart för året ett antal andra berättelser ° och bilder, vilka lata anknyta sig 
till de gemensamma ooh som icke ingå i den förra årskursen.

Ensamt för sjätte klassen: några få bilder från vårt nuvarande samhällsliv.

ANDRÅ B-FORMEN (B2).
SJUKliASSIGr SKOLA.

Första och andra klassen.
Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de berättelser, som ingå 

i kristendomsundervisningen eller meddelas i samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygsundervisningen.

Tredje och fjärde klassen.
Ett begränsat urval berättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens 

guda- ooh hjältesaga, ur vikingafärdernas, den första kristna tidens, folkungarnas och 
början av unionstidens historia samt till belysning härav nagra fa valda stycken ur 
allmänna historien.

Ena året. Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma berättelser .och bil
der, som äro särskilt ägnade att fasthalla sammanhanget och att belysa de olika tids
skedena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka lata 
anknyta sig till de gemensamma ooh som icke ingå i den andra årskursen.
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Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och
en“art *ör aret 1ett an1;al a?dra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 

sig tili de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.
Femte, sjätte och sjunde Massen.

_ .Ett begränsat urval berättelser oeh bilder ur vårt folks historia under union,sbryt- 
ningamas, Gustav Vasas och hans söners, Gustav II Adolfs och hans, båda närmaste 
e tertradare;s_ samt Karl XI :s och Karl XII:s tid, ur frihetstidens och gustavianska 
tidens ihistona och fran det nya statsskickets tid samt till belysning härav några få, 
valda stycken ur allmänna historien.

Några få bilder från vårt nuvarande samhällsliv.
Ena året. Ett mindre -antal för alla tre årskurserna gemensamma berättelser och 

1m i /°m äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika 
tidsskedena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka 
lata anknyta sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Ensamt för sjunde klassen: några få bilder från vårt nuvarande samhällsliv.
Andra året. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 

och dessutom enbart för året ett antal andra -berättelser och bilder, vilka låta an
knyta sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Ensamt för sjunde klassen: några få bilder från vårt nuvarande samhällsliv.
Itedje året. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 

och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig tül de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Ensamt för sjunde klassen: några få bilder från vårt nuvarande samhällsliv.

SEXKL.VSSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
-Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde Massen.
Ett begränsat urval berättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens 

guca- och hjältesaga, _ur vikingafärdernas, -den första kristna tidens, folkungarnas 
oc, unionstidens historia samt till belysning härav ett och annat stycke ur allmänna 
historien.
, M året. ' Ett mindre antal föll båda årskurserna gemen-samma berättelser oeh 
,.1] i ; som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika 
tidsskedena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka 
ata anlknyta sig till de gemensamma ocb som icke ingå i den andra årskursen.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
ressutom enbart för året ett antal andra -berättelser och bilder, vilka låta anknyta sig 
Ut de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

Femte och sjätte Massen.
tt begränsat urval berättelser och bilder ur vårt folks historia under Gustav 

hans söners, Gustav II Adolfs och hans båda närmaste efterträdares samt 
Ai.s och Karl XII.s tid, ur frihetstidens och gustavianska tidens historia och



från det nya statsskicket! tid samt till belysning härav ett och annat stycke nr all

männa historien. . , r
En och annan bild 'från vårt nuvarande samhaLsliv.
Ena året Ett mindre antal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bil- 

def Tom äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika tids- 
skedenT<Th Lsutom enbart för året ett antal andra bexatteker bilder, vilka lata 
anknyta sig till de gemensamma och som -i den andiaask » ^ .

Ensamt för sjätte klassen: en och annan bild fran vait nuvarande samnailsiiv.
Andra året ' De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 

dessutom Ät för to* ett antal andra berättelser och br der, vilka lata anknyta srg

nuvarande samhällsliv.

TREDJE B-FORMEN (B3).
SJUKLASSIG ELLEB SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de berättelser, som ingå 

i faistendomsiuidervisningen eller meddelas i_ samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygsundervisnmgen.

Tredje Massen. Fjärde Massen.
Ett antal enkla berättelser och bilder Ett antal enkla berättelser och bilder 

från Sveriges äldsta tider, ux Nordens ur vårt folks historia under Gustav Vasas 
tmda- och hjältesaga, ur vikingafärdernas, och hans soners, Gustav II Adolfs och 
fen första kristna tidens, folkungarnas och hans båda narmaste efterträdares samt 
unionstidens historia. Karl XI:s och Karl XII:s tid, ur frihets-
union»! tidens och gustavianska tidens historia

samt från det nya statsskickets tid.
Sjätte Massen.

Ett begränsat urval berättelser och bil
der ur vårt folks historia under Gustav 
Vasas och hans söners, Gustav II Adolfs 
och hans båda närmaste efterträdares samt 
Karl XI:s cch Karl XII:s tid, ur frihets
tidens och gustavianska tidens historia 
och från det nya statsskickets tid samt 
till belysning härav ett och annat stycke 
ur allmänna historien.

Anm. Undervisningen är gemensam ä ena sidan för tredje och femte samt, där så- 
dan. förekommer sinn de kl&ssen och o- andra sid sm för fjärde och sjätte Klassen. Ur- 
valet av iberättelser ooh bilder innefattar dels samma stycken för de sålunda gemen
samt undervisade klasserna, dels särskilt för de högre klasserna andra stycken, som 
ställa något större krav på barnens utveckling.

14—202859. Undervisning splan.

Femte (och sjunde) Massen.
Ett begränsat urval berättelser och bil

der från Sveriges äldsta tider, ur Nordens 
guda- och hjältesaga, ur vikingafärdernas, 
den första kristna tidens, folkungarnas och 
unionstidens historia samt till belysning 
härav ett och annat stycke nr allmänna 
historien.

Ensamt för sjunde klassen: en och annan 
bild från vårt nuvarande samhällsliv.
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ANVISNINGAR.
!. Historieundervisningen bör så planläggas och bedrivas, att dess ledande tråd blir 

aen fredliga odlingens och samhällsordningens utveckling genom tiderna. Historiens 
rättesnöre ar att giva en sann bild av gångna tidsskeden, och berättelser och skihïrin- 
gar ur imgsnrstorien maste därför även ingå i undervisningen. 'Men därvid bör fram- 
nalias, att r samma mån kulturen gått framåt, har kriget allt starkare framstått såsmn 
en olycka och ett fördärv, och uppmärksamheten bör fästas på de lidanden kriget 
a ™*diöit, varjämte för lärjungarna bör betonas skillnaden mellan sådana krig, 
som torts till försvar för ett folks självständighet och rätt, och sådana, som fram
kallats av erövrmgslystnad eller liknande motiv.

Läraren bör vårda sig om att motverka uppkomsten av hat och fiendskap mot andra 
toJk samt främja insikten om att fred och samförstånd mellan alla länder är ett av 
huvudvillkoren för mänsklighetens gemensamma framåtskridande. Barnen böra få en 
stark känsla av att det finnes hjältar också i fredens värv och att även dessa lagt i 
dagen mod och självuppoffring samt bidragit att föra isitt folk framåt och därför äro 
förtjänta av dess tacksamhet och beundran.

2. Historieundervisningen i folkskolan bör samlas kring betydelsefulla ■personlig
heter^ samt viktiga händelser och företeelser, i, främsta rummet dem, som tjänat 
framåtskridandet och kulturen. I allmänhet bör blott sådant innehåll upptagas till 
behandling, at vilket naturligt och osökt kan givas den enkla livfulla berättelsens eller 
den askadliga klara bildens form.
■■ v" ev köra medtagas sådana omständigheter i händelseförloppet, som
aro behövliga för vinnande av åskådlighet och sammanhang, och i en bild de enskild
heter, som äro ägnade att förläna densamma på en gång klarhet och begränsning. 
Däremot bör framställningen hallas fri fran sådant, till vilket ieke kan knytas något 
tor barnen intresseväckande^ eller minnesvärt. Särskilt i fråga om namn och årtal 
bor urskillning och begränsning iakttagas.

4.. Den till sjätte och sjunde klassen i skolor av A-formen förlagda återblicken på 
o venges historia med tillhörande bilder ur allmänna historien bör bestå av åskåd
liga, liviulla skildringar från de olika tidsskedena i anslutning till det förut genom
gångna.
_Vid valet av ämnen, som skola ingå i återblicken/ bör tillses, att dessa äro ägnade

1 Såsom exempel på ämnen, som kunna ingå i återblicken, må följande anföras:
Bokstavsskri ft* ^ ^6SS m'nnesinär^ei1, Egyptens klippgravar, pyramider och tempel. 3. Fenieierna.

7^1^+ ^omeris^a sångerna. 5. Be olympiska spelen. 6. Grekernas frihetskamp. Alexander den store. 
*. öoKrcitcs«

8. Koms grundläggning. 9. Fattiga och rika i Kom. Bröderna Gracchus. 10. Forum i Kom.
11. Vad fornfynden säga oss om livet i Norden under de äldsta tiderna. 12.* En fornsveusk by under 

stenåldern. _ 13. Brons-arbeten frän Sveriges forntid. Hällristningar.
Kejsar Augustus och det romerska väldet. 15.* Utvandringar från Norden. Öst- och västgöter, 

.n s^or.e °°k ky^an. 17. Mohammed och araberna. 18. Karl den store. 19. Korstågen. 
“V-* Fo nor^s*îa ukena bildas. 21. Nordmannatågen. 22. Livet i Norden under vikingatiden. Ka

norna. 23. Landskapstingen och de gamla lagarna. 24.* Kristendomen når Sverige. 25 * Länsherrar,
vasaller och livegna. 26. Ett tornérspel. 27. Gottlands storhetstid.
,. •"'* Birger jarls och Magnus Ladulås fridslagar. 29.* Digerdöden. 30. Birgitta och Vadstena 
Kloster. Klostren som kulturhärdar. 31. De svenska herrarna på Magnus Erikssons och Albrekts tid. 
I"; Margareta och Nordens enhet. 33.* Bönderna hotas av livegenskap. 34. Ståndssamhällets uppkomst 
ocn karaktar. 35. Engelbrekt och Sveriges första riksdag. 36. Hansan och tyskarna i Sverige 37.* 
Slaget på Brunkeberg. 38. Stockholms stad på Sturarnas tid * S



107

;; . . , . 1V o.. ^ailnîrur såväl om de för vårt folk avgörande yttre handel-

- *hto-

delser ooh den utveckling, som », QU Orörda dei av kursen, bör innehållet
Då endast begränsad tid kan ag ■ nandet av historieundervisningens mål mest 

samlas omkring ett fatal av de änna historien. Varje bild bör göras i möj-
oumbärliga styckena i svenska o 11m abstrakta uttryck och allmänna
ligaste mån enkel men saklig samt nanas
kS', b«»« gör sig givetvis sürskilt i M» « **» “*

sexårig lärokurs. __ „ , mit nas : tidsföljd. Skulle undantagsvis
5. De olika momenten bora genomgå ledning städse lämnas för en klar

någon avvikelse härifrån behöva goras, bor nodig ledning
------------------ a in Skolor och universitet. 41. Sjövägen till Indien.39. Krutets och boktryckerikonstens “PP|nS^'aa^'Brim0. 44.* Martin Luther.
42 * Amerikas upptäckt. 43. Kopemicus och Gl.°firda“° "™nderna deras frihetskamp.

45* Gustav Vasas landsfaderhga regemente 4^ «1 £ettioäri kriget. 49. Gustav Adolfs och Axel

5* » SÄ-S—1 “»■ *•' “ m
56. Ludvig XIV i Frankrike. 59. p ^ och gäriges bergsbruk. 60* Alströmer
57* Efter to stora ofÄ 88. «84 vetenskapliga forstaing. 68* En riksdag under

äeST Ämalt'svenskt sockenliv.

«4 Voltaire och hans samtid.
t*“ m-I W. Wn och Bellman.

I’ Slaget pä Köpenhamns redd. 72. Folkens kamp

74-* Sveriges nya grundlagar. 75. Kutgcr Maclean och skiftesverket.

Kobert Fulton och *John Ericsson. 84. Järnvägarna. 

Ge°8r| W'S-SJSÄSÄ Abraham Lincoln. 87* Utvandringen frän Sverige. Svens

karna i Amerika. . aQ enliet Otto von Bismarck.88. Danmark förlorar Slesvig. 89. Tyskla d ™ ^ Peter Wieselgren. 98* Bepresenta-
90.* Sveriges järnvägar. N.lsj9^ * XcMreningar. 94* Den allmänna rösträtten. 95.* Den

97. Föreningen med Norge ^PPlos®s' „ 100. Ett landsting. 101. En kommunalstämma och en
98. Konungen i sitt statsråd. 99. L i^ S- ^ räjdhnsrätt. Hovrätt. Högsta domstol,

kyrkostämman StadsfoUmW kring gena3te sekelskiftet. 104. Folkminnesforskningen och

Ar^Havtrt\tolnnI0l:ÄSnTngsväsen i nutiden: folkskolor, ungdomsskolor, yrkesskolor, läroverk,

" 107. Det fria folkbildningsarbetet. Folkhögskolan.
108. Sverige under det stora världskriget. !

a tut -, * , , eyflTia ämnen, vilka lämpligen kunna tänkas upptagna i den återblick pa
Anm. Med_ hava ufanarkts sådana a > ur alkaänna historien, som enligt kursfördelmngen

Sveriges histona med därtill horande valda sxyc a .
ingår i kursen för sjätte klassen i skola av A-formen med sexårig kurs.
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uppfattning av ticlssammanhanget. Däremot är det av mera underordnad vikt, om 
storre eller mindre luckor uppstå i händelsekedjan.

6. Ämnena for de viktigaste berättelserna och bilderna ävensom särskilt betydelse
fulla namn och årtal böra inläras på ett sådant sätt, att därigenom gives fasthet och 
recta at larjungarnas historiska kunskap.

7. Det historiska innehållet bör i regel meddelas åt lärjungarna genom lärarens, 
muntliga berattande. Framställningen bör därvid ske fritt samt -göras så utförlig och 
malande, att den förmår fängsla lärjungarnas intresse.

Vid förhöret bör innehållet icke för mycket sönderstyckas genom utfrågande, utan 
laijiungarna böra, i den mån de så kunna, få berätta, på ett tidigare stadium mindre 
stycken och pa ett senare även något längre stycken. Utanläsning av läroboken bör 
pa lämpligt sätt förhindras.

. -Mera betydande enskilda historiska företeelser •— t. ex, ett konungaval en 
riksdag, en belägring, ett sjöslag, ett fredslut, — vilka stå i samband med till 
kursen hörande ^ berättelser eller bilder, böra, då så finnes lämpligt, framställas ut- 
lörligt och åskådligt, så att i den följande undervisningen hänvisning kan göras,
tiärbill «

. 9’ I mån så kan ske, bör den historiska berättelsen utgå ifrån eller anknyta 
sig till i hembygden förekommande kvarlevor och minnen från förgångna tider, så- 
>om gamla vägar -och broar, åkrar, som sedan urminnes tid burit skörd, minnesmär
ken byggnader, fornminnen, sedvänjor, folkvisor, sagor m. m. Vid lämpliga tillfäl
len ibör barnens uppmärksamhet fästas vid betydelsen av skydd för fornminnen och 
andra lämningar av gångna tiders kultur.

10. Vid varje historisk lektion hör erforderlig karta finnas till hands för att efter 
behov anvandas. Iillika böra flitigt användas sådana hjälpmedel som planscher och 
tavlor samt i den man idet är möjligt, teckning på krittavlan, framställning i sand
lada och dylikt.

• <L ^ därtill osökt erbjuder sig, böra i samband med historieundervis-
ningen läsas dikter, vilka äro ägnade att giva liv och färg åt den historiska framställ
ningen, eller vilka giva uttryck at en av historielektionen framkallad stämning.

12. 1 skolor med kursväxling, där, såsom kursfördelningen närmare angiver, å.
ena sidan tredje och fjärde och andra sidan femte och isjätte samt, där sådan före
kommer, sjunde klassen sammanhallas vid undervisningen, genomgås årligen berättel- 
ser och bilder från samtliga de tidsskeden, som tillhöra kursen för de klasser, vilka, 
saiunda undervisas gemensamt.

De enligt kursfördelningen varje år återkommande berättelser och bilder, som sär
skilt skola tjäna till ,att fasthålla sammanhanget, böra vara av sådan beskaffenhet, att 
de kunna lämna hållpunkter för barnen, då de behöva överblicka en längre tidsperiod, 
samt pa samma gång vara av sådant värde, att de förtjäna göras till barnens egen
dom pa det fastare sätt, som måste bliva en följd därav, att de årligen återkomma. 
Dessa berättelser och bilder böra därför väljas bland dem, vilka avse något, som är 
särskilt typiskt för det ifrågavarande tidsskedet och varit av mera ingripande be
tydelse i vårt folks historia samt på samma gång är ägnat att göra ett starkt intryck 
Pa barnen. Om. dessa gemensamma berättelser och bilder väljas på lämpligt sätt, 
torde de luckor i framställningen, som uppstå därav, att andra berättelser och bildei 
lorekomma blott vartannat eller vart tredje år, icke behöva bliva till något egentligt
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men för undervisningen. Det är här att märka, att även där kursväxling icke behöver 
anlitas, kunna endast brottstycken medtagas i folkskolans kurs.

Till ledning lämnas här exempel på berättelser och bilder, lampliga, att i det av
seende det här gäller komma i fråga: 1. Livet i en lorntida by i Sverige. 2. An= 
gar predikar kristendomen i -Sverige. 3. Olov Skotkonung, och lagman Torgny 
4. Birger jarl 5 Magnus Erikssons konungaval; hans eriksgata, fe. Den heliga 
Birgitta * 7. Klostren som kulturhärdar. 8. Drottning Margareta forenar Nordens 
riken 9 Engelbrekt 10 Sten -Sture d. ä. försvarar Sveriges sjalvsggndigliet. 11: fcLIÄrfrielM 12. Ola» Petri 13 Väateråa riksdag. 14. Upp- 
sala möte. 15. Gustav II Adolf i trettioåriga kriget. 16.
arbetet för Sveriges fredliga utveckling. 17 Taget over Lalt odi freden 1 »ge 
18. Kail XI genomdriver reduktionen. 19. Karl XII och tsar Petex. 20 Etter 
den stora ofreden. 21. En riksdag under frihetstiden. ^ 22 Karl voii Limm oeh 
Sveriges vetenskapliga forskning. 23. Gustav III:-s statsvatvmng 1772 24 Svenge
förlorar Finland 25. S-«®. ’IÆ

- »««î ™läses- 30-D“

“"fleWttoï“«'* växlande årskurserna ingående berättelserna och bilderm höra

d& jg-sÄdfc äHM FF
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mI™ Erikssons historia tagas med det ena året skildringar om huru Sverige fat
en landslae och om diger-döden, andra året om huru Magnus forvarvar -Skane, Hal
land och Bleking s-amt råkar i strid med herrarna och med paven. A andra sidan 
kan det vara lämpligt, -att exempelvis ett år upptages om Magnus Ladulas allt, som 
bör komma med, ett annat år på, samma sätt om Magnus Ladulas soner; likaledes 
ett år vårt folks historia under Erik XIV:s, ett annat ar under Johan III.s tid. De 
barn, som redan varit med om att genomgå de till kursen hörande tidsskedena, bora 
vid den förnyade genomgången erinras om de berättelser och bilder, s-om de iorut lart 
känna. Därigenom bör hela innehållet i kursen sista aret barnen äro med om densam
ma för -dem kunna framstå i ett sammanhang. o „ .. . .

Då i skolor med kursväxling icke lämpligen kan sasom ett särskilt kursmoment 
förekomma en återblick på Sveriges historia, böra stycken ur allmänna historien, där
de skola ingå i kursen, upptagas redan från början

På o-rund -därav att längre tid måste krävas ior kursens genomgående, da vissa be
rättelser och bilder äro gemensamma för två eller, tre årsklasser måste antalet styc
ken ur allmänna historien bliva mindre redan, i sjujgassig skola av forste B-for- 
men än i motsvarande skola, av A-formen. Annu starkare maste tydligen nunsk- 
ningen i cfetta av-seende bliva i skolor, där antalet undervisningstimmar öi ämnet äi 
mindre

I de' skolor där såsom särskilt kursmoment ingå bilder från vårt nuvarande samhällsliv S vid Mulet av läsåret några få lärotimmar anslås till undervisning 
härom särskilt för högsta klassen, varvid de övriga barnen sysselsättas med tysta 
övningar.
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TECKNING.

MÅL.

Teckningsundervisningen i folkskolan kar till uppgift att, på samma gång den övar 
lärjungarnas iakttagelseförmåga och utvecklar deras skönhetssinne, bibringa dem 
färdighet att i bild återgiva enkla föremål på fri hand i profil eller perspektiv eller 
ock medelst geometrisk ritning.

KURSFÖRDELNTNG.

Å-FORMEN (A).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första, andra och tredje Massen.
Teckning ingår i dessa klasser i de arbetsövningar, som förekomma i samband med 

hembygsundervisningen.
Fjärde Massen.

_ Frihandsteckning : profilteckning efter föremål ur växt- och djurriket samt kultur
historiska och industriella föremål m. m. ävensom teckning efter lärarens företeckning 
samt ur minnet och fantasien, allt i möjligast nära anslutning till fjärde klassens un
dervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; lättare färgläggning i samband 
med teckningsövningarna.

Femte Massen.
Frihandsteckning: profilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens före

teckning samt ur minnet och fantasien i anslutning till femte klassens undervisning i 
övrigt och till barnens liv utanför skolan; färgläggning i samband med tecknings
övningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning i två plan huvudsakligen efter enkla 
slöjdföremål,

för flickor: enkla ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.

Sjätte klassen.
Frihandsteckning: profilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens fö

reteckning samt ur minnet i anslutning till sjätte klassens undervisning i övrigt och 
till barnens liv utanför skolan; teckning efter allmogemönster, helst från det egna 
landskapet och efter verkliga föremål; lättare övningar i perspektivisk teckning efter 
enkla föremål; färgläggning och skuggning i samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning i två eller tre plan samt uppritning av 
ytutbredningar huvudsakligen efter slöjdföremål;

för flickor: enkla ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.
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Sjunde klassen.
Frihandsteckning: profil- och perspektivteckning efter föremål ävensom teckning 

efter lärarens företeckning samt nr minnet i anslutning till sjunde klassens undervis
ning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; teckning efter ailmogemönster samt 
enkla teckningsuppgifter i anslutning till slöjdarbetet; färgläggning och skuggning i 
samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning av enklare möbler och redskap m. m. 
samt uppritning av skärningar jämte materialbeteckning;

för flickor: ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.

sex k lässig skola.

Första—sjätte klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

FÖRSTA B-FORMEN (B 1).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Tecknino- ingår i dessa klasser i de arbetsövningar, som förekomma i samband med

h e mby gdsundervi sningen.
Tredje klassen.

Frihandsteckning : teckning under de arbetsövningar, som förekomma i samband med
hembygdsundervisningen; _

enkel profilteckning efter föremål ur växt- och djurriket samt kulturhistoriska och 
industriella föremål m. m. ävensom teckning efter lärarens företeckning samt ur min
net och fantasien, allt i möjligast nära anslutning till årets undervisning i övrigt och 
till barnens liv utanför skolan; lättare färgläggning i samband med teckningsöv- 
ningarna.

Fjärde klassen.
Frihandsteckning: teckning under de arbetsövningar, som förekomma i samband med 

hemibygdsundervisningen;
pnofilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens företeckning samt ur 

minnet och fantasien, allt i möjligast nära anslutning till årets undervisning i övrigr 
och till barnens liv utanför skolan; lättare färgläggning i samband med tecknings
övningarna.

Anm. Tredje och fjärde klassens undervisning i teckning förlägges till samma 
timmar. För att lärjungarna skola kunna fortskrida i färdighet alltefter tilltagande 
Övning och utveckling, höra dock de båda klasserna i allmänhet erhålla olika upp
gifter. Detta hör likväl icke hindra, att de, då så finnes ändamålsenligt, erhålla 
gemensam undervisning, vilket särskilt bör bliva fallet i fråga om den teckning efter 
lärarens företeckning samt ur minnet och fantasien, som ansluter sig till årets under
visning i andra ämnen. Även i detta fall hör dock den högre klassen så långt möjligt 
få utföra mera krävande arbete.



Femte Massen.
h rihandsteckning: profilteckning efter föremål, ävensom teckning efter lärarens före

teckning samt nr minnet och fantasien i anslutning till årets undervisning i övrigt 
ocn till barnens liv utanför skolan; färgläggning i samband med teckningsövnin- 
ganui.
I Linearritning: för gossar: projektionsritning i två plan huvudsakligen efter enkla 

slöjdiföremål;
I för flickor: några enkla ritövningar i anslutning till slöjdarbetet;]

Sjätte klassen.
F rihandsteckning: profiltecfcning efter föremål ävensom teckning efter lärarens före

teckning samt ur minnet i anslutning till årets undervisning i övrigt och till barnens 
liv utanför skolan; teckning efter allmogemönster, helst från det egna landskapet och 
efter verkliga föremål; några lättare övningar i perspektivisk teckning efter enkla 
föremål; färgläggning i samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning i två eller tre plan samt upp ritning av 
ytutbredningar huvudsakligen efter slöjdföremål;

för flickor: några enkla ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.
Sjunde klassen.

Frihandsteckning : profilteckning och enkel perspektivteckning efter föremål även
som _ teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet i anslutning till årets un
dervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; teckning efter allmpgemönster 
samt enkla teckningsuppgifter i anslutning till slöjdarbetet; färgläggning i samband 
med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning av enklare möbler och redskap m. m.;
för flickor: några ritövningar i anslutning till slöjdarbetet.
Anm. Femte, sjätte och sjunde klassens undervisning i teckning förlägges till 

samma timmar. För att lärjungarna skola kunna fortskrida allt efter tilltagande öv
ning och utveckling, böra dock de särskilda klasserna i allmänhet erhålla olika upp; 
gifter. Detta ibör likväl icke hindra, att de tre klasserna eller två av dem, då sa 
finnes ändamålsenligt, undervisas gemensamt. Sådan gemensam undervisning är sär
skilt lämplig i fråga om den teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet 
och fantasien, som ansluter sig till årets undervisning i andra ämnen. Även i detta 
fall bör dock en högre klass så långt möjligt få utföra mera krävande arbete.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

ANDRA B-FORMEN (B 2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Teckning ingår i dessa klasser i de arbetsövningar, som förekomma i samband meet 

hembygdsundervisningen.
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Tredje klassen.
Frihandsteckning: teckning under de arbetsövningar, som förekomma i samband med 

hembygdsundervisningen :
enkel profilteckning efter föremål ur växt- -och djurriket samt kulturhistoriska och 

industriella föremål m. m. ävensom teckning efter lärarens företeckning samt ur 
minnet och fantasien, allt i möjligast nära anslutning till arets undervisning, i övngt 
och till barnens liv utanför skolan ;“lätfai'é färgläggning i samband med teckmngs- 
övningarna.

Fjärde klassen.

»e»»m Hüte efter I.™ Breteckr.te, 
samt ur minnet och fantasien, allt i möjligast nara anslutning till arets undeivismng 
•i. övrigt och till barnens liv utanför skolan; lättare färgläggning i samband med 
teckningsövningarna.

Femte klassen.
Frihandsteckning: profilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens före- 

teckning samt ur minnet och fantasien i anslutning ...fall ..arets undervisning i ovngt 
ocli till barnens liv utanför skolan; färgläggning i samband med teckningsövningarna.ocii tm oarneus mv uuwuut ~ . . , 0 i i j i

Linearritning: för gossar^ någon övning i projektionsritning i tva plan huvudsak-
ligen efter enkla, slöjdföremål; . . . ... ..... ,

för flickor: en och annan enkel ntövmng i anslutning till slöjdarbetet.

Sjätte klassen.
Frihand steckning : profilteckning efter föremål ävensom teckning efter lärarens före- 

teckning samt ur minnet i anslutning till årets undervisning i övrigt och till barnens 
liv utanför skolan; teckning“efter ällmogemönster, helst från det egna landskapet 
och efter verkliga föremål; färgläggning i samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: någon övning i projektionsritning i två eller tre plan 
huvudsakligen efter enkla slöjdföremål; _ _ .

för flickor: en och annan enkel utövning i anslutning till slöjdarbetet.

Sjunde klassen.
Frihandsteckning: profilteckning och enkel perspektivteckning efter föremål även

som teckning efter lärarens företeckning samt nr minnet i anslutning till årets .under-- 
visning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; teckning efter allmogemönster; 
färgläggning i ^samband ined teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: projektionsritning av enklare möbler och redskap;
för flickor: några rittövningar i anslutning till slöjdarbetet.
Anm. Lärarens omedelbara undervisning i teckning för samtliga klasser på folk-1 

skolestadiet förlägges" till "samma" timmar. Tyst övning i teckning, medan läraren:
Tamnär..omedelbar^undervisning' i annat ämne, kan förekomma dels samtidigt föri
tredje och fjärde klassen, dels samtidigt för de övriga klasserna. För att lärjungarna1 
skola kunna fortskrida i färdighet allt efter tilltagande övning och utveckling, böra 
dock de särskilda klasserna i allmänhet erhålla olika uppgifter. Detta bör likväl 
icke hindra, att två eller flera klasser, då så finnes ändamålsenligt, undervisas gemen-

15—202859. Undervisningsplan. 
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samt. Sådan gemensam undervisning är särskilt lämplig i fråga om den teckning 
efter lärarens företeckning samt nr minnet och fantasien, som ansluter sig till årets 
undervisning i andra ämnen, men även därvid bör en högre klass iså långt möjligt fa 
utföra mera krävande arbete än en lägre.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte Massen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

TREDJE B-FORMEN (B 3).
SJUKLASSIG OCH SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Teckning ingår i dessa klasser i de arbetsövningar, som förekomma i samband med

hernbygdsundervisningen.

Tredje Massen.
Även i tredje klassen förberedes teek- 

ningsunder visningen genom arbetsövningar, 
vilka i denna klass huvudsakligen böra 
utgöras av teckning av föremål, som om
talas vid hembygdsundervisningen.

Femte Massen.
Frihandstechning : profpeckning efter 

föremål ävensom teckning efter lärarens 
företeckning samt ur minnet och fantasien 
i anslutning till årets undervisning i övrigt 
och till barnens liv utanför skolan; färg
läggning i samband med teckningsövning- 
arna.

IAnearritning: för gossar: någon övning 
i projektionsritning i två plan huvudsak
ligen efter slöjdföremål;

för flickor : en och annan enkel ritövning 
i anslutning till slöjdarbetet.

Sjunde Massen.

Fjärde Massen.
Frihandstechning: enkel profil teckning 

efter föremål ur växt- och djurriket samt 
kulturhistoriska och industriella föremål 
m. ni. ävensom teckning efter lärarens före
teckning samt ur minnet och fantasien, 
allt i möjligast nära anslutning till årets 
undervisning i övrigt och till barnens liv 
utanför skolan; lättare färgläggning i sam
band med teckningsövningarna.

Sjätte Massen.
Frihandstechning: profilteckning efter 

föremål ävensom teckning efter lärarens 
företeckning samt ur minnet i anslutning 
till årets undervisning i övrigt och till 
barnens liv utanför skolan ; teckning efter 
allmogemönster, helst från det egna land
skapet och efter verkliga föremål ; färglägg
ning i samband med teckningsövningarna.

Linearritning: för gossar: någon övning 
i projektionsritning i två eller tre plan 
huvudsakligen efter enkla slöjdföremål;

för flickor: en och annan enkel ritövning 
i anslutning till slöjdarbetet.

Frihandstechning: profilteckning och nå-! ' O / VYA/w vOl/O i urxj. uvü jiu

j gon enkel perspektivteckning efter föremål 
I ävensom teckning efter lärarens företeck

ning samt ur minnet i anslutning till årets
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undervisning i övrigt och till barnens liv 
utanför skolan; teckning efter allmoge- 
ni önster; färgläggning i samband med teck- 
ningsövningarna.

Linearritning: för gossar: någon övning 
i projektionsritning efter enklare möbler 
oeh redskap;

för flickor: en och annan enkel ritövning 
i anslutning till slöjdarbetet.

Anm Vartannat år kommer läraren att på samma timmar meddela omedelbar 
»ÄJgÄ först. och tredje lta i
eld» förekommer, munde Sm fjärde ooh
lamna omedelbar undervisning at pavai andra Klassen i , Inmnar omedelbar
sjätte klassen i teckning’ Tyst övning i teckning, medan iaiaren iamnar omeaeinai ujduo Klassen i teuuuug. 'sm«fäTHli<rheterna förekomma for en klassundervisning i annat amne, kan allt eitel omstanüign Wassern a böra dock
ensamt eller för två klasser samtidigt. De samtidig un _ ntveoklina’ fortskrida 
för »tt lärjnng»rn» skola b&Tk4f Mte lindra, att två eller fler.
ktaÏÏfdâ si finis ändamUsenligi, undervisas gome.s.mlÄ 
visning är särskilt lämplig i fraga om den telning, som omedelbait ansluter s g 
årets undervisning i andra ämnen, men aven därvid boi en högre klass sa langt möjlig, 
få utföra mera krävande .arbete än en lägre.

ANVISNINGAR,
1 Vid teckningsundervisningen i folkskolan bör huvudvikten läggas på teckningens 

användning som uttrycksmedel. Teckningsundervisningen bör darfor sa nara som 
möjligt ansluta sig till undervisningen i ovnga amnen.

2 I de lägre klasserna är i allmänhet lämpligast, att lärjungarna undervisas ge
mensamt Även på de högre stadierna bör gemensam undervisning med hela klas
sen 'eller' grupp av densamma användas vid införandet av nya övningar, men i övrigt 
höra lärjungarna i dessa klasser så vitt möjligt få fortskrida i arbetet allt efter 
anlag och funnen färdighet oberoende av de övriga. Vid gemensam undervisning 
böra de läriunei som tidigare än kamraterna avslutat sina arbeten, sysselsattas med 
fyllnadsarbeten, vilka helst böra ställas i samband med den gemensamma uppgiften och
^TeAni^SrbörTrégel föregås av ett kort samtal om den föreliggande upp- 
o-iften och" oni teckningens utförande, varvid läraren, da sa är behövligt, genom en Ä på kXvlan vmar tillvägagångssättet.. Denna lärarens.teckning hör därefter 
döljas eller utplånas, innan lärjungarna paborja sina egna teckningar.

3. I regel böra lärjungarna teckna efter verkliga föremål, i vissa fall efter lära
rens företeckning. Därjämte bör även övas teckning ur minnet och fantasien.

4. För teckningsundervisningen bör i varje skola finnas en väl vald samling före- 
ordnad i lämpliga serier med hänsyn till föremålens ^svårighetsgrad och deras

•i • • _ T r-H■v'v'v I t -v\ v\ ivin>o ocnrö I uoTnriÄTomol o/v-m
mål, ordnad i lämpliga serier med Hänsyn uu loremaiens svarignetsgrau »n < 
samband med undervisningen i övrigt. I samlingen böra ingå såväl naturföremål som 
verktyg, redskap, hemslöjdsalster m. m. ur den för barnen närmast bekanta verklig-



heten. Vid urvalet bör beaktas, att föremålen äro av beskaffenhet att intressera lär
jungarna och att de med hänsyn till såväl form som färg äro ägnade att utveckla 
deras skönhetssinne. De föremål, som skola användas vid teckning av allmogemönster, 
böra väljas med stor urskillning, så att endast tydliga och typiska mönster komma tili 
användning, och främst böna sådana föremål komma i fråga, vilka företräda allmoge- 
konsten i lärjungarnas egen hembygd.

Alla för klassundervisning avsedda föremål böra vara så stora och tydliga, att de 
lämpligt placerade kunna samtidigt iakttagas av alla lärjungarna i klassen. I vissa 
fäll, såsom vid teckning efter naturföremål, bör dock även vid gemensam undervisning 
varje lärjunge hava sitt särskilda föremål att iakttaga och avbilda.

En stor del av de för teckningen behövliga föremålen, såsom blad, blommor, fruk
ter, musslor, snäckor m. m., kunna anskaffas av barnen själva.

5. Vid teckning efter föremål avbilda lärjungarna dessa till en början endast i 
två utsträckningar, i profil, sedermera i alla tre utsträckningarna, i perspektiv.

Eör den första profilteckningen böra väljas föremål med övervägande utsträckning 
i endast två riktningar, t. ex. portfölj, flagga, lucka, blad o. s. v. Genom noggrant 
iakttagande av föremålet skola lärjungarna själva först söka finna förhållandet mel
lan föremålets olika mått, därefter medelst »syftning» med blyertspenna pröva sina 
iakttagelser och slutligen med ledning därav utföra avbildningen. Från första bör
jan skola lärjungarna övas att med bortseende från detaljerna fästa uppmärksamhe
ten vid samt i raska drag söka återgiva det väsentliga i formen. Teckningarna böra 
utföras i stor skala med ritkol (eller krita) på oglättat, helst tonat papper, som fästes 
på ett stativ (eller på insidan av skolbordets uppfällda look). Under tecknandet 
föras armen och handen fritt utan att stödjas mot ritplanet, friarmsövning.

Först tecknas konturerna med tunna, lätta streck, och därefter utarbetas bilden mera 
fullständigt. K.enteokningen kan lämpligen ske på så sätt, att lärjungen noga följer 
kol-konturen med en mjuk blyerts, varefter kolet avlägsnas och teckningen fullbordas. 
Mot slutet av fjärde skolåret och sedermera kan teckningen ske företrädesvis med bly
erts på vitt eller tonat ritpapper.

Konturerna böra i allmänhet ritas med jämförelsevis breda linjer, på det att bilden 
klart och tydligt miå inpräglas i lärjungarnas minne.

Till omväxling böra allt emellanåt förekomma särskilda friarmsövning ar med krita 
eller kol på krittavla eller på papper. Härvid tecknas dels vissa allmänt förekom
mande grundformer, såsom båglinjer, cirklar, ellipser, äggformer, hjärtformer, räta 
linjer, trianglar, kvadrater m. m., dels enkla föremål, i vilkas konturer dessa former 
ingå. Dessa övningar avse att bibringa lärjungarna den ledighet och _ säkerhet 
i armens och handens rörelser, som kräves, för att någon färdighet i teckning skall 
kunna uppnås.

Vid den första perspektivteckhmgen böra användas föremål med enkla geometriska 
grundformer, såsom skrivhäfte, ring, fyrkantig ask, dricksglas o. s. v. Genom egna 
iakttagelser och kontrollerande syftning ledas lärjungarna att själva upptäcka skill
naden mellan föremålets form, sådan denna är i verkligheten och sådan den ter sig 
för vårt öga. Med ledning härav utföres först med lätt hand ett utkast av före
målets konturer, varvid även de icke synliga linjerna tecknas. Även perspektivtecknm- 
garna kunna utföras med kol eller blyerts på oglättat tonat eller vitt vanligt ritpap
per. Skuggbehandling må förekomma, i den mån omständigheterna det medgiva.

Sedan perspektivteckning enligt kursplanen blivit införd, bör för gossarna största 
delen av den åt teckningsundervisningen anslagna tiden användas till sådan teckning
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jämte linearritning. För flickorna däremot böra. i regel övningarna i perspektivteck
ning göras mindre omfattande och tiden i stället i större utsträckning ägnas åt mön
sterritning.

6. Vid de teckningsövningar, som ansluta sig till undervisningen i övriga ämnen, 
kunna verkliga föremål icke alltid användas såsom förebilder, t. ex. vid tecknandet av 
en fornåldersgrav, en kolmila o. s. v. I sådana fall användes i stället avbildning 
efter lärarens företeckning. Denna företeckning pa krittavlan eller pa ett stort papper 
bör helst utföras inför barnen, så att dessa kunna följa, huru bilden småningom växer 
fram. Allt efter vad som i varje fall kan befinnas lämpligt, utföres sådan företeck
ning i profil eller i perspektiv, även om lärjungarna ej övats i perspektivteckning efter 
verkliga föremål.

7. Teckning efter mönster bör såvitt möjligt förbindas med barnens slöjdarbete. 
För detta ändamål böra lärjungarna övas att av geometriska loi mer, såsom 
punkter, kors, sicksacklinjer, bågar o. s. v. sammansätta barder,, ytmönster eller 
fristående ornament. Alster av gammal hemslöjd kunna härvid utgöra goda 
förebilder. Flickorna böra särskilt övas att teckna förenklade blad- och blomiormer 
samt att avbilda olika styngarter jämte lämpliga delar av allmogemönster och 
därav sammansätta enkla mönster. Med sadana av dem själva tecknade mönster 
kunna lärjungarna sedan få pryda därför lämpliga föremål, som de förfärdigat vid 
slöjdundervisningen.

8. Teckning ur minnet och fantasien bör övas såsom omväxling med andra teek- 
ningsuppgifter samt förekomma dels såsom fyllnadsarbeten för vissa lärjungar, dels
såsom uppgift för hela klassen. _ .

Vid teckning ur minnet kunna lärjungarna antingen få fritt välja det, som de skola 
teckna, eller ock av läraren erhålla bestämda uppgifter. I sistnämnda fall kunna 
uppgifterna givas på olika sätt. Så kan läraren t. ex. inför lärjungarna teckna en 
bild på krittavlan eller förevisa dem en tryckt .bild eller ett föremål och låta dem 
teckna ur minnet, sedan bilden eller föremålet dolts, eller ock kan han muntligen 
giva dem uppgifter att teckna föremål eller tilldragelser, som de tidigare iakttagit i 
samband med undervisningen eller eljest inom eller utom skolan. Övningar av denna 
art böra förekomma på alla skolstadier. De äro särskilt ägnade att hos _ lär
jungarna utveckla förmåga att snabbt och säkert uppfatta olika former och att i minnet 
kvarhålla dem. Vid fantasiteckning kunna lärjungarna få illustrera sagor och be
rättelser. Sådan teckning bör förekomtaa mera sparsamt och företrädesvis i de lägre 
klasserna. . _ ...

Såväl vid teckning nr minnet som vid fantasiteckning böra lärjungarna i regel 
själva fa välja framställningssätt och således använda antingen profilteckning eller 
perspektivteckning, med eller utan färgläggning.

9. Färgläggning bör förekomma i samband med teckningsövningarna på alla skol
stadier.

Vid de första färgläggningsövningarna är lämpligast att använda färgkritor. _ Mot 
slutet av fjärde skolåret kan färgläggning med vattenfärger införas. Färgläggningen 
bör inskränkas till återgivande av enkla färgtoner, varför endast ett fåtal färger äro 
behövliga för varje lärjunge. Skola teckningar med kol och färgkrita förvaras, böra 
de fixeras med någon lämplig vätska.

På det högsta stadiet kunna, i den mån tiden medgiver, förekomma lätta övningar 
i penselteckning, d. v. s. att enbart med pensel utan föregående teckning avbilda
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föremål. Härtill bör helst användas naturföremål med enkla former, såsom gräs, 
blad och blommor.

10. Fordringarna på noggrannhet böra rättas efter varje lärjunges förmåga. _ Vä
sentliga avvikelser från förebilden med avseende på form och färg må dock ej till-

Kautschuk må endast sparsamt brukas och vid de första teckningsövningarna icke 
användas av lärjungarna själva.

Av vikt är att lärjungarnas teckningsarbete bedrives med fart och glädje.
11. Linearritningen för gossar bör huvudsakligen utgöras av sådan projektions- 

ritning, som kan förbindas med slöjdarbetet. Lärjungen bör först, t. ex. på kvadrat- 
rutat papper, göra ett utkast (kroki), å vilket behövliga måttsiffror utsättas._ Med 
ledning av detta utkast utarbetas sedan den egentliga projektionsritningen. Vid av
bildning i annan storlek än den naturliga uppdrages i regel först den behöv
liga skalan. För flickorna bör linearritningen företrädesvis omfatta sådana rit- 
övmngar, som kunna komma till användning vid mönsterteckning i anslutning till 
deras slöjdarbete. Det tidsödande utförandet med tusch och dragstift bör endast un
dantagsvis förekomma.

s km.
MÅL.

Sångundervisningen i folkskolan har till mal att väcka hag för sang samt sinne 
för tonkonsten, att bilda rösten och det musikaliska gehöret samt att tillföra barnen 
ett förråd av sånger och psalmer att sjunga inom och utom skolan,

KURSFÖ&DELNING.

A-FORMEN (A).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första klassen.
Enkla tonbildningsövningar, omfattande andni ngsövningar samt övningar för er

hållande av mjuk tonansats och huvudklang (huvudresonans). .
Lätta barnvisor, vilikas melodier röra sig huvudsakligen inom ettstrukna oktaven. 

Lättare psalmer, företrädesvis sådana, som lämpa sig för morgon- och aitonoönema i 
skolan, samt sådana, som ingå i årets kurs i kristendomskunskap, och vilkas melodier 
röra sig huvudsakligen inom ettstrukna oktaven.

Andra klassen.
Fortsatta tonbildningsövningar. _ _ ,, . . .
Lätta barnvisor, vilkas melodier röra sig huvudsakligen mom ettstrukna oktaven. 

Lättare psalmer, företrädesvis sådana, som lämpa sig för morgon- och aftonbönerna i 
skolan, samt sådana, som ingå i årets kurs i kristendomskunskap, och vilkas melodier 
röra sig huvudsakligen inom ettstrukna oktaven.
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Tredje klassen.
Fortsatta tonbildningsövningar. _ , „ , , „ , , ,
Rytmiska övningar, omfattande betoning och taktering av tva-, tre- och i yrtakt. 
Inlärande av noter med olika tidsvärden i jämn uppdelning (ej punkterade not

värden) samt motsvarande paustecken. _ .
Lätta tonträffningsövningar företrädesvis i O-dur. . . 0 . .. .
Sånger, lämpade efter barnens ålder, särskilt sadana, som giva uttryck at kanslan 

för hem och hembygd, och sådana, som kunna skänka omväxling och stamning at 
undervisningen i skolans olika ämnen. Psalmer, företrädesvis sadana, som lampa sig 
för morgon och aftonbönerna i skolan, och sådana, som mga i arets kurs i kristen
domskunskap.

Fjärde klassen.
Fortsatta tonbildningsövningar. . , , - f
Fortsatta rytmiska övningar, omfattande betoning och taktering av tva-, tie-, fyr-

Ocll S0xl)3/kt
Inlärande av noter, även punkterade, _ med olika tidsvärden.
Tonträffningsövningar företrädesvis i C-dur och a-moil. „ , ,
Sånger lämpade efter barnens ålder, särskilt sådana, som beröra årstiderna,_ hem

met hembygden och fosterlandet. Psalmer, företrädesvis sadana, som lampa sig for 
morgon- och aftonbönerna i. skolan, och sådana, som mga i arets kurs i knstendoms-
kunskap.

Femte klassen.
Fortsatta tonbildningsövningar. . ■
Fortsatta rytmiska övningar, omfattande jämväl betoning och taktermg av melodier,

som inövas under aret. , . . . . , ,, r, , -, ,,
Fortsatta tonträffningsövningar, företrädesvis i F-dur och d-moll, (x-dur och e-moii. 
Sånger särskilt fosterländska sånger och folkvisor. Psalmer, företrädesvis sådana, 

som ingå i årets kurs i kristendomskunskap. Valda delar ur musiken till svenska
massan.

Sjätte klassen.
Fortsatta tonbildningsövningar. . .
Fortsatta rytmiska övningar, omfattande betoning och taktermg av melodier, som

^ Fortsatte tonträffningsövningar företrädesvis i D-dur och h-moll, B-dur och g-moll.
Sånger särskilt fosterländska sånger och folkvisor. Psalmer, företrädesvis sadana, 

som tillhöra årets kurs i kristendomskunskap. Valda delar ur musiken till svenska 
mässan.

Sjunde klassen.
Enkel, kortfattad framställning om röstorganets vård.
Fortsatta tonbildnings- och rytnuska övningar.
Fortsatta tonträffningsövningar i skilda tonarter. „ „ .
Sånger och psalmer, valda ur samma synpunkter som under föregående ar med sär

skilt syfte att giva barnen en samlad skatt av vara vackraste melodier. Valda delai 
ur musiken till svenska mässan.
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SEXKLASSIG SKOLA.

Första—femte klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Sjätte klassen.
Enkel, kortfattad framställning om röstorganets vård.
Fortsatta tonbildningsövningar.
Fortsatta rytmiska övningar, omfattande betoning och taktering a,v melodier, som 

inövas under skolåret.
. Fortsatta tonträffningsövningar, företrädesvis i D-dur och h-moll, B-dur och g-moll.

Sånger och psalmer valda ur samma synpunkter som under föregående år med sär
skilt syfte att giva lärjungarna en samlad skatt av våra vackraste melodier. Valda 
delar ur musiken till svenska mässan.

FÖRSTA R-FORME.N {B 1).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Om vardera klassen utgör en läraravdelning, tillämpas den kursfördelning, som är 

upptagen för motsvarande klasser av A-formen. Utgöra däremot de båda klasserna 
tillsamman en läraravdelning, gäller den knrsföndelning, som angives för första och 
andra klassen av andra B-formen.

Tredje och fjärde klassen.
Enkla tonbildningsövningar, omfattande andningsövningar samt övningar för er

hållande av mjuk tonansats och huvudklang (huvudresonans).
Rytmiska övningar, omfattande betoning och taktering av två-, tre- och fyrtakt.
Inlärande av noter med olika tidsvärden samt motsvarande paustecken.
Lätta tonträffningsövningar, företrädesvis i C-dur och a-moll.
Sånger, lämpade efter barnens ålder, särskilt sådana, som beröra årstiderna, hem

met, hembygden och fosterlandet, och sådana, som kunna skänka omväxling och 
stämning åt undervisningen i skolans olika ämnen. Psalmer, företrädesvis sådana, som 
lämpa sig för morgon- och aftonbönerna i skolan, och sådana, som ingå i årets kurs 
i kristendomskunskap.

Anm. De båda klasserna undervisas i allmänhet gemensamt. Av sånger och 
psalmer sjunges en och annan under båda åren, men i regel göres urvalet olika. Även 
under den gemensamma undervisningen bör vid de olika övningarna, så vitt möjligt, 
större krav ställas på den högre klassen.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Fortsatta tonbildningsövningar.
Fortsatta rytmiska övningar, omfattande jämväl betoning och taktering av melodier, 

som inövas under året.
Fortsatta lätta tonträffningsövningar i skilda tonarter.



121

Sånger, särskilt fosterländska sånger och folkvisor. Psalmer, företrädesvis sådana, 
som ingå i årets kurs i kristendomskunskap. Valda delar av musiken till svenska

m'Ensamt för sjunde klassen: enkel, kortfattad framställning om röstorganets vård.
Anm Klasserna undervisas i allmänhet gemensamt. Av sånger och psalmer göres 

urvalet‘i regel olika för de särskilda åren, dock bör ett mindre antal sjungas varje 
år så att barnen vid avgången från skolen kunna förfoga över ett litet begransat 
förråd av våra vackraste melodier. Även under den gemensamma undervisningen bör 
vid de olika övningarna, så vitt möjligt, större krav stallas pa en högre klass.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte Massen.
Samma kursfördelning som för motsvarande, klasser av sjuklassig skola, doek 

den skillnaden att enkel, kortfattad framställning av rostorganets vard upptages 
skilt för sjätte klassen.

med
sär-

ÅNDRA B-FORMEN (B 2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Enkla tonbildningsövningar, omfattande andningsövningar samt övningar för er

hållande av mjuk tonansats och huvudklang (huvudresonans).
Lätta barnvisor, vilkas melodier röra sig huvudsakligen inom ettstrukna oktaven. __
Lättare psalmer, som lämpa sig för morgon- och aftonbönerna i skolan, samt sa- 

danat sam ingå i årets kurs i kristendomskunskap, och vilkas melodier rora sig huvud
sakligen inom ettstrukna oktaven.

Anm De båda klasserna undervisas i allmänhet gemensamt. Av sånger., och 
nsalmer sjunges en ooh annan båda åren, men i regel, göres urvalet olika. Aven 
under den gemensamma undervisningen bör, så vitt möjligt, större krav ställas pa
den högra klassen.

Tredje—sjunde Mossen.

Fortsatta enkla tonbildningsövningar. . j . ... , , ,
Ett litet antal rytmiska övningar, omfattande betoning och taktering av olika takt-

Inlärande av noter med olika tidsvärden samt motsvarande paustecken.
Fö^bwfTämpHga°VsångeL' särskilt sådana, som beröra hemmet, hembygden och 

fosterlandet och sådana, som kunna skänka omväxling och stämning at undervis
ningen i skolans olika ämnen. Psalmer, företrädesvis sådana, somlämpa ng for mor
gon- och aftonbönerna i skolan, och sadana, som mga i arets kurs i kristendoms- 
kunskap. Något av det viktigaste ur musiken till svens a massan.

Anm. Klasserna undervisas gemensamt i den utsträckning som med hänsyn till 
lärjungarnas olika utveckling låter sig göra, I vissa fall bora dock barnen vid under-

16—202859. Undei'vüningsplan.
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visningen fördelas i grupper antingen efter klasser eller på annat lämpligt sätt. Vid 
både^ den ena och den andra anordningen bör emellertid eftersträvas, att större krav så 
långu som möjligt komma att ställas på de mera försigkomna lärjungarna. Vid urvalet 
av sanger octh psalmer bör tillses, å ena sidan att nya sådana upptagas för varje år 
samt a andra sidan att nödig omtagning av redan inövade sker, så att barnen vid 
.avgangen från skolan kunna förfoga över ett litet begränsat förråd av våra vack
raste melodier. ,< . , .

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte klassen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

TREDJE S-FORMEN (B 3).

SJUKLASSIG ELLES

Första klassen.
Några enkla övningar för vinnande av 

god tonbildning.
Ett fåtal lätta barnvisor, vilkas melo

dier röra sig huvudsakligen inom ett
strukna oktaven. En och annan av så
dana lättare psalmer, som lämpa sig för 
morgon- och aftonbönerna i skolan, samt 
sådana, som ingå i årets kurs i kristen- 
domskunskap, och vilkas melodier röra sig 
huvudsakligen inom ettstrukna oktaven.

Tredje, femte {och sjunde) klassen.
Fortsatta enkla tonbildningsövningar.
Några rytmiska övningar, omfattande 

betoning och taktering av de vanligast 
förekommande taktarterna.

Någon övning i notläsning.
En och annan lättare tonträffningsöv- 

ning.
För barn lämpliga sånger, särskilt så

dana, som beröra hemmet, hembygden och 
fosterlandet, och sådana, som kunna skänka 
omväxling och stämning åt undervisningen 
i skolans olika ämnen. Lättare psalmer, 
företrädesvis sådana, som lämpa sig för 
morgon- och aftonbönerna i skolan eller 
som ingå i kursen i kristendomskunskap. 
Något av det viktigaste ur musiken till 
svenska mässan.

SEXKLASSIG SKOLA.

Andra klassen.
Fortsatta enkla tonbildningsövningar.
Ett fåtal lätta barnvisor, vilkas melo

dier röra sig huvudsakligen inom ett
strukna oktaven. En och annan lättare 
psalm av sådana, som lämpa sig för 
morgon- och aftonbönerna i skolan, samt 
sådana, som ingå i årets kurs i kristen
domskunskap, och vilkas melodier röra sig 
huvudsakligen inom ettstrukna oktaven.

Fjärde och sjätte klassen.
Fortsatta enkla tonbildningsövningar.
Några rytmiska övningar, omfattande 

betoning och taktering av de vanligast 
förekommande taktarterna.

Någon övning i notläsning.
En och annan lättare tonträffningsöv- 

ning.
För barn lämpliga sånger, särskilt så

dana, som beröra hemmet, hembygden och 
fosterlandet, och sådana, som kunna skänka 
omväxling och stämning åt undervisningen 
i skolans olika ämnen. Lättare psalmer, 
företrädesvis sådana, som lämpa sig för 
morgon- och aftonbönerna i skolan eller 
som ingå i kursen i kristendomskunskap. 
Något av det viktigaste ur musiken till 
svenska mässan.
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i "TT j i o „ t> Vi q 11 q -Pnr a frcdie femte och, där säd. an förekommer, sjundeAnm, Vartannat ar erhalla^o^t ^ ^ yartannat år tillämpas motsvarande
klassen undervisning i , g p». , h siatte klassen. Inom de båda årsavdelnmgar,
anondnmg i fraga om andra, ±ja J lässta klassen för sig, under det att de
som sålunda uppkomma, un ^ üllsamman. Till den särskilda undervisningen åt 
övriga klasserna i allmanÿt kallas tiiisargfc tredjedel av den anslagna
den lägsta klassen mom iX hindra, att å ena sidan samtliga
tiden. Den nu angivna uppdelningenA>or dock ™ gemensamt och å
klasser mom arsavdelmngen, da s . grupper hare sig efter klasser eller på annat
andra sidan en längre gående ^ ff^f ^Xsträvts, att större krav så långt 
sätt nagon gang genomföres. I ■ J > lärjungarna. Vid urvalet av sanger
möjligt komina att ställas pa de mera försigkomna larjni^arn ^ ^ ockgå att nödig
och psalmer bör tillses, att nya^ sa a a pp avgängen från skolan må kunna
omtagning av redan movade sker, sa att :bf™e"J^niegm|odier. 
förfoga över ett litet begränsat forrad av vara vackraste melon

ANVISNINGAR.

1. Läraren bör genom

ligt sätt för barnen klargöras. . . , .. • > •
9 Tnn hildninasövningar böra förekomma från sangundervisningens början och i 

n2\. Kl7ta/a några minuter i början av varje sånglektion. De bora omfatta 
öv„"Sk » Seldmmande av riktig andning, mink tonansats samt huvudkgng
(^T!lSSrS' andningen bör eftersträvas, att barnen sä småningom förvärva

‘kB»mn böra vänjas att under sjungandet intaga en ledig kroppshållning, att sjunga 
Jiarnen bora vanja öppning mellan tandraderna samt utan spanning av

med losa !» ““ höt Mäggas så långt fram i munhålan som
tungan, kak- o ■ « Madkommes genom djup mellangärfsandnmg och tydlig
“rKtiol Avetor fikt för uppnående av detta är, att läraren sjunger val fore 
“hk£m'sjunga efter. Ifrågavarande.övningar kräva i nagon man individuell un-

dervismng. skoia undgå ovanan att spänna och anstränga röstorganen, bor
Eor att ba‘ ;visningen ' hos dem utveckla falsettregistret (tonläge: ettstrukna

oktaven), och baten böfa till en början samt en tid framåt huvudsakligen fa an-

VäVM inltandet av sånger och psalmer bör särskilt uppmärksamhet ägnas åt ett tyd
li ert uttal av texten, riktig textbetoning samt god frasering.

3. Vid sånguf—»^^^»"

I^TnAnSlhfänd åTnai handklappning eller andra handrörelser, med eller ntan 

■% de i kursplanen upptagna ***** ovmn„ar,m kan tolderingen utföras såväl
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g-enom hândBappmng som genom taktslagning. Vid handklappning angives beto- 
nmgen genom uaftigare slag enligt anvisning av läraren. Sedermera kan läraren 

K & aI-pnmgaf, 1 ryJmlsk f?ljd’ tiU en börian endast några få, sedan flera, 
tecken ellernnotvärdenatt 'Uppfatta ock ur mmnet återgiva samt uppteckna med enkla

4. Tonträffningsövningarna böra avse att underlätta inlärandet av nya melodier. 
1 or dessa övningar torde därför företrädesvis den melodi, som för tillfället skall in- 
tonarten°ra amna ,matenaI saval 1 rytmiskt och melodiskt hänseende som beträffande

o Tonträffningsövningarna böra noga anpassas efter barnens uppfattningsförmåga samt 
skgTa tiden’ ^ ^ ^tför mycket inkrakta P& clen åt sångundervisningen an-

5. Under de två första_ skolåren måste sånger och psalmer inövas efter gehör. Lä-
låren bör därvid helst_ sjunga före. Under de följande skolåren bör den gehörs-

in^vninSenJ 1 den m^n så- ske kan, utbytas mot inövning med tillhjälp av

.. ̂ ar nödiga förutsättningar förefinnas, kunna en och annan gång särskilda gehörs-
övningar förekomma. Dessa övningar kunna utföras på det sätt, att läraren sjunger 
eller spelar före, till en början enstaka toner, sedan två eller flera i följd, vilka barnen 
seaan gruppvis eller var för sig sjunga efter. På ett högre stadium kunna lärjungar
na erhalla nagon övning i att icke blott sjunga sådana av dem hörda toner eller ton- 
loijicier utan aven att angiva tonernas namn och uppteckna dem i notskrift.

i ill sist kunna gehörsövningarna förbindas med rytmiska övningar, så att lärjungar
na la atergiva och uppteckna saväl melodi som rytm.
la-i' .™ymiserin9 Vltl sången bör redan från början beaktas. Sedan lärjungarna 
laj t notskrift, ovas nyansering med ledning av nyanseringstecken.

7 1 regel böra sånger och psalmer sjungas enstämmigt. Där tiden så medgiver 
oc laiaren «a finner lämpligt, kan dock en eller annan tvåstämmig sång inövas.

8 Vid sångundervisningen bör särskilt eftersträvas, att barnen vid avgången från 
skolan fora mecl sig ett om än begränsat förråd av till såväl text som melodi värde- 
juUa sanger, vilka lämpa sig för samfälld sång.1

o9-, Alla barnen böra få deltaga i sångundervisningen. Skulle det visa sig, att 
något'barn pa grund av bristande gehör inverkar störande på sången, bör det i stället 
oi att sjalv sjunga fa åhöra de andra barnens sång samt deltaga i sådana övningar, 

som icke ki ava musikaliskt gehör. Läraren bör sedermera då och då undersöka, huru- 
vida barnets gehör under tiden vunnit en sådan utveckling att det kan få sjunga till
samman med kamraterna.

10. De valda delar ur musiken till svenska mässan, som enligt kursfördelningen

lör uppnående av det i anvisning 8 angivna målet liar från olika håll uttalats önskvärdheten av att ett 
antal gemensamma, sånger inövas i samtliga folkskolor. För att erhålla ett bidrag till åstadkommande av ett 
^ampiigfc urval sådana sånger hava läroverksöverstyrelsen och folkskolöverstyrelsen tillsatt en kommitté som frnn- 
förteclrningf 1 ®yfte- Med några uteslutningar återgives här till ledning den av kommittén'uppgjorda

e+a,nDU«+Salïla’ du »H«11 dig, du höga Nord» ; »Härliga land»; »Vårt land» (Pacing); »Sverige» (Heiden-
»T-ni’ jylntern rasat lltl; »Fjäriln vingad syns på Haga»; »Mandom, mod och morske män»-
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skola förekomma i femte, sjätte och sjunde klasserna, böra ansluta sig till de ton
arter, som inläras i motsvarande klasser. I regel bör av dem ett alternativ för varje 
del av kyrkoåret inövas. Vid urvalet torde företrädesvis följande böra ifrågakomma:

Femte Hassen: »Allena Gud i himmelrik» (n:r 20 a i Musiken till svenska mäs
san), »Herre, förbarma dig» (n:r 7), »Vi prisa dig» (n:r 25), »Herren vare tack och lov» 
(n:r 71) ;

Sjätte klassen: »Herre, förbarma dig» (n:r 3 b), »Med dig vare ock Herren» samt 
»Amen» (n:r 36, 37 och 39), »Herren vare tack och lov» (n:r 70), det trefaldiga »Amen» 
(n:r 76 a, b, d) ;

Sjunde klassen: »Herre, förbarma dig» (n:r 6), »Herren vare tack och lov» (n.r 72), 
»O, Guds lamm» (n:r 63), »Helig» (n:r 49).

11. Sång bör förekomma i skolan icke blott under de å arbetsordningen angivna 
sångtimma,rna utan vid alla tillfällen, då den kan giva större info esse, ökad livaktighet 
eller en högre stämning åt skolarbetet.

GYMNASTIK MED LEK OCH IDROTT.

MÅL.

Undervisningen i gymnastik med lek och idrott i folkskolan har till uppgift att i 
enlighet med Lingska gymnastikens grundsatser genom lämpliga övningar befordra 
lärjungarnas sunda allsidiga kroppsutveckling, att vänja lärjungarna vid god kropps- 
bållning och ett för det praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse- och 
vilosätt, att hos dem väcka lust för fortsatta stärkande kroppsövningar och såmedelst 
befordra deras kraft, hälsa och levnadsglädje.

KURSFÖRDELNING.

A-FORMEN (A).
SJTTKLASSIG SKOLA.

Första klassen.
Lätta kortvariga lekar, såsom spring- och kamplekar samt kastlekar med stora

mjuka bollar. . .......
Gymnastiska lekrörelser ägnade att tilltala barnens iantasi, särskilt rytmiska.
Lätta övningar, som kräva ringa ansträngning samt ansluta sig till barnens egna 

friare former av rörelser — utförda utan redskap eller med redskap, t. ex. bänk eller 
ribb stol, på ringa höjd över golvet — såsom låga klättringar på ribbstol; lätta hopp; 
kullerbytta; balansgång på ovänd bänk. — Enkla hållningsrättande rörelser och and-
ningsövningar. .

Vanlig gång utan strängare fordran pa samtakt; kortvarig fn löpning.



Andra Massen.
Lekar, lekrörelser och övningar likartade med dem i första klassen men med något 

skärpta fordringar på uthållighet och utförande.

Tredje Massen.
Lätta gymnastiska övningar, såsom ben-, arm-, huvud- och bålrörelser, utförda i 

enkla utgångsställningar. Lätta rörelser på bom och på ribbstol med något ökad 
höjd från golvet; vågslingring i stege; balansrörelser på golv, bänkribba eller låg 
vänd bom); fria hopp på stället och svikthopp samt stödhopp med låga redskap. — 
Rytmiska gymnastiska lekrörelser. — Enkla hållningsrättande rörelser och andnings- 
övningar.

Vanlig gång och löpning med fordran på samtakt; andra lätta gångarter, såsom 
gång på tå och gång med markering av takten.

Något mera, krävande lekar, såsom spring- och kamplekar med stegrad fordran på 
uthållighet och påpasslighet, kastlekar med större och mindre bollar samt sånglekar.

Idrottsövningar, omfattande begynnande övningar i simning, skridskoåkning, kälk- 
åkning och skidlöpning, där förhållandena sådant medgiva.1

Fjärde Mossen.
Gymnastiska övningar, något mera krävande, såsom ben-, arm-, huvud- och bålrö

relser i enkla ut Algsställningar. Lodslingring ; hävrörelser på ribbstol; lätta hävrörel- 
ser på bom; rörelser i stuphängande och stupfallande ställningar; överslag på bom; 
mera sammansatta balansrörelser på golv samt på bom och bänkribba, även lutande; 
fria hopp på stället och med förflyttning, stöd- och hänghopp. — Rytmiska gymnas
tiska lekrörelser. — Enkla hållningsrättande rörelser och andningsövningar.

Vanlig gång och löpning; andra lätta gångarter, såsom gång med fotombyte och 
med knäupplyftning.

Lekar med lärjungarna delade i leklag och samarbete inom. varje lag, såsom spring
lekar, förenade spring- och kastlekar, kamplekar samt sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

Femte Massen.
Gymnastiska övningar, något mera ansträngande, såsom sammansatta fristående 

rörelser med ökad fordran på utförande. Lätta hävrörelser på ribbstol och på bom, 
t. ex. lätt armgång; korsslingring; något mera sammansatta balansrörelser samt ba
lansgång, även i förening med lätta arm- och benrörelser; fria hopp på stället och 
framåt, även i höjd över lina, samt stöd- och hänghopp. — Hållningsrättande rörelser 
och andningsövningar.

Vanlig gång och löpning med aktgivande på god hållning, ledigt rörelsesätt ooh fri 
andning; gång ined sång; andra enkla gångarter, såsom gång med hopp på varje steg.

Lekar, isom kräva större uppmärksamhet, snarrådighet och snabbhet, övade inomhus 
och i det fria och med lärjungarna delade i leklag, såsom springlekar, kastlekar med 
bollar, stavar och träklot samt kamplekar ooh sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

1 Anm. Se anvisning 19.
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Sjätte hlassen.
Gymnastiska övningar med ökade krav i fråga om rörelsernas sammansättning 

samt större fordran på smidighet och snabbhet i utförandet. Svårare slingringar i 
stege; svårare armgång på boin; slagäntring; lodäntring på lina; överkastning framat; 
balansrörelser och hopp med användande av högre redskap. — Hållningsrättande
rörelser och andningsövningar. 0... , , ,

Vanlig gång och löpning; vändning under gang; uthållighets- och snabbhetstaylan 
mellan olika lag i det fria på slät mark och i terräng; en och annan lättare dansgång- 
art ur våra vanligaste folkdanser med tillämpning på sanglekai.

Lekar, så mycket som möjligt i det fria, företrädesvis i tya lag mot varandra ^med 
allt noggrannare samspel inom leklagen samt ordnade tävlingar mellan dem, sasom 
spring-, kast-, skjut- och dragkamplekar, bollspel samt lätta lekar med lyftning och 
burning.

Idrottsövningar i simning, 
hållandena sådant medgiva.

skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för-

Sjunde hlassen.
Gymnastiska övningar av mera krävande art i fråga om löielsernas sammansätt

ning samt uthållighet och kraft i utförandet. Växelsidiga och dubbla benrörelser r 
b ängställning på ribbstol; armgång i stege; något svarare slag- och lodäntnngar; över- 
kastning bakåt; olika slag av något svårare hopp och balansövningar; roande sam
mansättningar av olika inövade rörelser. — Hållningsrättande rörelser och andnmgs-

°VVanlig gång ooh löpning med ökad fordran på uthållighet och snabbhet; vändningar 
under gång och löpning; några i folkdanser och folkvisedanser förekommande dans- 
gångarter med tillämpning på sånglekar. A ..

Lekar, företrädesvis i två leklag och så mycket som möjligt i det Ina samt med 
ökade krav på uthållighet och snabbhet samt samarbete inom leklagen.

Idrottsövningar i simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte hlassen.
Samma kurs-fördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

FÖRSTA B-FOBMEN (B 1).

■ SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra hlassen.
Om vardera klassen utgör en läraravdelning, tillämpas den kursfördelnmg, som är 

upptagen för motsvarande klasser av A-formen. Utgöra däremot de bada klasserna 
tillsamman en läraravdelning, gäller den kursfördelnmg, som angrves for for-sta och 
andra klassen av andra B-formen.
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Tredje och fjärde klassen.
Lätta gymnastiska övningar, såsom ben-, arm- ooh bålrörelser, utförda i enkla 

utgångsställningar. Lätta rörelser på bom och ribbstol med något ökad höjd från 
golvet- lätta slingringar i stege; rörelser i stuphängande och stupfallande ställ
ningar; överslag på bom; balansrörelser på golv, bänkribba eller låg vänd bom; fria 
hopp på stället och med förflyttning, svikthopp samt stödhopp ined låga redskap och 
hänghopp. — Rytmiska gymnastiska lekrörelser. — Enkla hållningsrättande rörelser 
och andningsövningar.

Vanlig gång och löpning med fordran på samtakt; andra lätta gångarter, så
som gång på tå, gång med markering av takten, med fotombyte eller med knäupp- 
lyftning.

Något mera krä.vande lekar, såsom spring- och kanin!okar med stegrad fordran på 
uthållighet och påpasslighet, kastlekar med större och mindre bollar samt sånglekar.

Idrottsövningar, omfattande begynnande övningar i simning, skridskoåkning, kälk- 
åkning ooh skidlöpning, där förhållandena sådant medgiva.

Anm. För fjärde klassen skärpas i någon mån fordringarna på uthållighet ooh 
utförande.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Gymnastiska övningar ined ökade krav i fråga om rörelsernas sammansättning samt 

större fordran på uthållighet och snabbhet i utförandet. Hävrörelser på bom och 
ribbstol; överkastning framåt och balråt; svårare slingringar i stege; slagantring; 
lodäntring på lina; något mera sammansatta balansrörelser samt balansgång på bänk, 
även i förening med lätta arm- och benrörelser; fria hopp på stället och framåt, även 
i höjd över lina, samt stöd- och hänghopp. — Hållningsrättande rörelser och and
ningsövningar.

Vanlig gång och löpning med aktgivande på god hållning ooh ledigt rörelsesätt; 
vändningar under gång ,och löpning; uthållighets- och snabbhetstävlan mellan olika 
lag i det fria på slät mark och i terräng; gång med sång; andra enkla gångarter, så
som gång med hopp på varje steg samt några i folkdanser och folkvisedanser förekom
mande dansgångarter med tillämpning på sånglekar.

Lekar, som kräva större uppmärksamhet, snarrådighet och snabbhet, övade inomhus 
och i det fria med lärjungarna delade i leklag och samarbete inom varje lag, såsom 
spring- ooh fcamplekar, kastlekar med bollar, stavar och träklot, bollspel jämte lätta 
leikar med lyftning ooh bärning samt sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

Anm. För sjätte och sjunde klasserna skärpas i någon mån fordringarna på ut
hållighet och utförande; i fråga om vissa rörelser, t. ex. balansrörelser och hopp, kan 
stegringen åstadkommas genom användande av högre redskap.

SKOLA.

Första—sjätte klassen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av »juklassig skola.
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ANDRA B-FORMEN (B 2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra Idassen.
Lätta, kortvariga lekar, såsom spring- och kamplekar, kastlekar med stora mjuka

bollar. . .
Gymnastiska letkrörelser, ägnade att tilltala ,barnens fantasi, särskilt rytmiska.
Lätta övningar, som kräva ringa ansträngning samt ansluta sig till barnens egna 

friare former av kroppsrörelser — utförda utan redskap eller med redskap, t. ex. bänk 
eller ribbstol, på ringa höjd över golvet — såsom låga klättringar på ribbstol; lätta 
hopp.; kullerbytta; balansgång på ovänd bänk. — Enkla bållningsräittande rörelser och 
andningsövningar. . .....

Vanlig gång utan strängare fordran på samtakt; kortvarig fn löpning.
Anm. För andra klassen skärpas i någon mån fordringarna på uthållighet och 

utförande.
Tredje och fjärde Massen.

Lätta gymnastiska övningar, såsom ben-, arm- och bålrörelser, utförda i enkla utgångs- 
ställningar. Lätta rörelser på bom och ribbstol med något ökad höjd från golvet; lätta 
slingringar i stege; rörelser i stuphängande och stup fallande ställningar; överslag på bom; 
balansrörelser på golv, bänkribba eller låg vänd bom;, fria hopp på stället, svikthopp, 
stödhopp med låga redskap samt hänghopp. — Rytmiska gymnastiska lekrörelser. — 
Enkla hållningsrättande rörelser och andningsövningar.

Vanlig gång och löpning med fordran på samtakt; andra lätta gångarter, såsom 
gång på tå och gång med markering av takten.

Något mera krävande lekar, såsom spring- och kamplekar med stegrad fordran på 
uthållighet och påpasslighet, kastlekar med större och mindre bollar samt sånglekar.

Idrottsövningar, omfattande begynnande övningar i simning, skridskoåkning, kälk- 
åkning och skidlöpning, där förhållandena sådant medgiva.

Femte, sjätte och sjunde Massen.
Gymnastiska övningar med ökade krav i fråga om Rörelsernas sammansättning 

samt större fordran på uthållighet och snabbhet i utförandet. Hävrörelser på bom 
och ribbstol; slagäntring på bom; lodäntring på lina; svårare slingringar i stege; 
något mera sammansatta balansrörelser samt balansgång på bänk, även. i förening 
med lätta arm- och benrörelser; fria hopp på stället och framåt, även. i höjd över 
lina, samt stöd- och hänghopp. — Hållningsrättande rörelser och andningsövningar.

Vanlig gång och löpning med aktgivande på god hållning och ledigt rörelsesätt; 
uthållighets- och snabbhetstävlan mellan olika lag i det fria på slät mark och i ter
räng; gång med sång; andra enkla gangarter, sasom gang med fotombyte eller med 
knäupplyftning samt några i folkdanser och folkvisedanser förekommande dansgång- 
arter med tillämpning på sånglekar. .

Lekar, som kräva större uppmärksamhet, snarrådighet och snabbhet, övade, inom
hus och i det fria med lärjungarna delade i leklag och samarbete inom varje lag, 
såsom spring- och kamplekar, kastlekar med bollar, stavar och träklot, bollspel samt 
sånglekar.

17—202859. Undervisningsplan.
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Idrottsövningar i simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där förhål
landena sådant medgiva.

Anm. I allmänhet undervisas tredje—sjunde klasserna gemensamt på samma tid. 
Dock böra de båda avdelningarna (tredje och fjärde klassen samt femte—sjunde klas
sen) få utföra något skilda övningar under varje undervisningstimme. Detta kan 
ske på så sätt, att vissa grupper få utföra övningar, som icke kräva lärarens omedel
bara ledning utan kunna utföras under övervakande av mera försigkomna lärjungar.,

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte Massen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

TREDJE B-FORMEN (B 3).

SJUKLASSIG ELLER

Första Massen.
Lätta, kortvariga lekar, såsom spring- 

och kamplekar, kastlekar med stora mjuka 
bollar.

Gymnastiska lekrörelser, ägnade att till
tala barnens fantasi, särskilt rytmiska.

Lätta övningar, som kräva ringa ansträng
ning samt ansluta sig till barnens egna 
friare former av kroppsrörelser — utförda 
utan redskap eller med redskap, t. ex. bänk 
eller ribbstol, på ringa höjd över golvet 
— såsom låga klättringar på ribbstol; lätta 
hopp; kullerbytta; balansgång på ovänd 
bänk. — Enkla kållningsrättande rörelser 
och andningsövningar.

Vanlig gång utan strängare fordran på 
samtakt; kortvarig fri löpning.

Tredje, femte (och sjunde) Massen.
Enkla gymnastiska övningar, såsom lätta 

ben-, arm- och bålrörelser, utförda i enkla 
utgångsställningar. Lätta rörelser på bom 
och ribbstol med något ökad höjd från gol
vet; lätta slingringar i stege; rörelser i 
stuphängande och stupfallande ställningar; 
överslag på bom; balansrörelser på golv, 
bänkribba eller låg vänd bom; fria hopp 
på stället, svikthopp, stödhopp med låga

SEXKLASSIG SKOLA.

Andra Massen.
Lätta, kortvariga lekar, såsom spring- 

och kamplekar, kastlekar med stora mjuka 
bollar.

Gymnastiska lekrörelser, ägnade att till
tala barnens fantasi, särskilt rytmiska.

Lätta övningar, som kräva ringa ansträng
ning samt ansluta sig till barnens egna 
friare former av kroppsrörelser — utförda 
utan redskap eller med redskap, t. ex. bänk 
eller ribbstol, på ringa höjd över golvet 
— såsom något högre klättringar på ribb
stol; fria hopp över låga hinder, stödhopp 
på golv; balansgång på ovänd bänk. — 
Enkla hållningsrättande rörelser och and
ningsövningar.

Vanlig gång utan strängare fordran på 
samtakt; kortvarig löpning.

Fjärde och sjätte Massen.
Gymnastiska övningar med ökade krav 

i fråga om rörelsernas sammansättning 
samt större fordran på uthållighet och 
snabbhet i utförandet. Hävrörelser på 
bom och ribbstol; slagäntring; lodäntring 
på lina; svårare slingringar i stege; 
något mera sammansatta balansrörelser 
samt balansgång på bänk, även i före-
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redskap samt hänghopp. — Rytmiska gym
nastiska lekrörelser. — Enkla hållnings- 
rättande rörelser samt andningsövningar.

Yanlig gång ock löpning med fordran 
på samtakt; andra lätta gångarter, såsom 
gång på tå ock gång med markering av 
takten.

Något mera krävande lekar, såsom 
spring- ock kamplekar med stegrad ford
ran på uthållighet ock påpassligket, kast
lekar med större ock mindre bollar samt 
sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridsko
åkning, kälkåkning ock skidlöpning, där 
förhållandena sådant medgiva.

ning med lätta arm- ock benrörelser; fria 
kopp på stället ock framåt, även i köjd 
över lina, stöd- ock känghopp. — Håll- 
ningsrättande rörelser ock andningsöv
ningar.

Yanlig gång ock löpning med aktgivande 
på god hållning ock ledigt rörelsesätt, 
uthållighets- ock snabbketstävlan mellan 
olika lag i det fria; gång med sång; 
andra enkla gångarter, såsom gång med 
fotombyte eller med knäupplyftning samt 
några dansgångarter nr folkdanser ock 
folkvisedanser med tillämpning på sång-

Lekar, som kräva större uppmärksamhet, 
snarrådighet ock snabbhet, övade inomhus 
ock i det fria med lärjungarna delade^i 
leklag ock samarbete inom varje lag, så
som spring- och kamplekar, kastlekar med 
bollar, stavar ock träklot, bollspel samt 
sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridsko
åkning, kälkåkning ock skidlöpning, där 
förhållandena sådant medgiva.

Anm. Lärjungarna i varje årsavdelning undervisas på samma tid och uppdelas i 
tvenne gymnastikavdelningar, den ena bestående av lägsta klassen, den andra av de 
övriga klasserna inom årsavdelningen. De båda gymnastikavdelningarna undervisas 
i allmänhet var för sig. Detta kan ske på så sätt, att den avdelning, som icke 
undervisas omedelbart av läraren, får utföra övningar, vilka icke kräva lärarens 
omedelbara ledning utan kunna utföras under övervakande av mera; försigkomna 
lärjungar. ...

ANVISNINGAR.

1. Gymnastik med lek ocb idrott bör under hela skoltiden förekomma på för detta 
ämne särskilt anslagen tid.

2. Undervisningen bör bedrivas efter planmässigt ordnade dagövningar ock med 
ledning av lämplig handbok.

3. Rörelserna böra ordnas så, att långa uppehåll med overksamliet för ett större 
eller mindre antal lärjungar undvikas. Om t. ex. redskapen icke tillåta, att hela av
delningen samtidigt utför en viss rörelse, böra de lärjungar, som icke deltaga i den
samma, sysselsättas med annan gymnastikövning.

4. Så kallade ordningsrörelser, som beliövas för vinnande av lämplig uppställnings
form, böra visserligen icke försummas men få icke göras till huvudsak i en dagövning 
och få därför icke taga i anspråk någon avsevärd del av den till gymnastiklektio-
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nen anslagna tiden. Mera invecklade former av sådana rörelser böra undvikas. Ord- 
ningsrörelserna inövas efter hand, allt efter som cle för gymnastikövningarnas bedri
vande äro behövliga.

_ Under gymnastikövningarna böra i alla klasser förekomma särskilda enkla håll
ning sr ättande rörelser samt andning sövning an, vilka småningom stegras med avse
ende på sättet för deras utförande.

I alla klasser böra jämväl förekomma avspänningsövningar för att hindra oriktig 
spänning av jäådana kroppsdelar,_ som icke skola deltaga i den gymnastiska rörelse, 
som är i fråga. Under tillfälliga uppehåll mellan de gymnastiska rörelserna äro 
sådana övningar särskilt lämpliga.

Urån och med femte klassen böra lärjungarna övas att själva kontrollera, att rö
relserna av dein utföras på rätt sätt.

5. Rörelser, som äro svåra för barn på folkskolans åldersstadium att på rätt sätt 
utföra och därför lätt kunna mera skada än gagna, t. ex. djupa spännböjningar och 
djupa ryggböjningar bakåt, böra i allmänhet undvikas.

6. Redskapsrörelser böra om möjligt under hela skoltiden till omväxling med fria 
rörelser ingå i varje dagövning. Uör beredande av omväxling bör vidare i allmän
het i dagövningarna ingå antingen en gymnastisk lekrörelse eller en kortvarig lek. I 
regel bör en fullständig dagövning genomgås vid varje lektion. En eller annan gång 
bör dock en dagövning eller en del av densamma utbytas mot lek eller idrott under 
lärarens ledning.

7. Övergång till ny dagövning sker så småningom genom utbyte av en eller ett 
par rörelser åt gången. Utbytet av en rörelse mot en annan av samma släkte i en 
dagövning bör i allmänhet icke ske, förrän den först övade rörelsen på ett tillfreds
ställande sätt utföses efter vars och ens förmåga. Skulle, trots en tids övning, fler
talet lärjungar inom avdelningen icke förmå att rätt utföra en rörelse, bör dess full
ständiga inövande för någon tid uppskjutas och rörelsen tills vidare utbytas mot en 
lättare av samma släkte.

8. Då en ny röirelse skall inövas, bör läraren, ined angivande av kommandoorden 
och, där så befinn.es lämpligt, med en kortfattad anvisning om dess utförande, före
visa rörelsen, helst genom att själv utföra densamma. När rörelsen därefter utföres 
av barnen, . rättas i första hand de svåraste felen, t. ex. dålig kroppshållning; de 
mindre viktiga bortarbetas sedan så småningom.

9. I regel kunna gossar och flickor utföra samma gymnastiska rörelser till och 
med fjärde klassen, varefter gossarna behöva rikare och kraftigare mått av vissa 
rörelser, såsom bundna hopp, löpning och dylikt. Även i de fall, där Barnundervis
ning måste förekomma, bör därför den i detta avseende behövliga skiljaktigheten iakt
tagas.

Från och med femte klassen bör av gossarna fordras större kraft och uthållighet 
i övningarna, av flickorna mera mjukhet och behag.

Vid gymnastik- och idrottsövningar med flickor i övergångsåren är särskild var
samhet och aktpågivenhet av nöden. I allmänhet böra därvid mera ansträngande 
hävröreiser, hopp och uthålliga löpningar undvikas samt ersättas med ett rikare ur
val av balansrörelser på golv eller låga redskap, omväxlande sammansättningar av 
rörelser samt hållningsrättande rörelser.

10. Gymnastiken för de yngsta barnen bör i väsentlig mån skilja sig från de äldre 
barnens. Även i fråga om de yngsta barnen bör gymnastiken visserligen avse att
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främja en god kroppshållning, men. för dem böra väljas lätta rörelseformer, anslutan
de sig till barnens egna friare former av rörelser, och i de föi dessa lärjungar av
sedda dagövningarna böra lekformer av gymnastiska rörelser samt lekar i riklig 
mängd förekomma.

11 Som up p fris k nin gs medel under lärotimmarna böra barnen dessutom, så ofta 
läraren finner det behövligt, få under några minuter på lärorummet utföra några 
lämpliga lätta gymnastiska rörelser.

12. Gymnastikrummet bör vara ljust och soligt samt försett med goda ventilations
anordningar. Golvet bör vara på sådant sätt preparerat,_ att det fort- och lätt kan 
fullständigt rengöras, vilket bör ske varje dag gymnastik äger rum. Därvid far 
torrsopning icke förekomma. För varje lektion bör rummet genomvadras. Det 
bör innehålla åtminstone följande redskap : bommar, nbbstolar, langbankar,. plint och 
språnglinor. Omklädningsrummet bör hållas vid vanlig rumstemperatur; däremot bor 
temperaturen i gymnastikrummet under lektionen icke uppgå till mera an^omknng 
+ 12 à 15° C. Då väderleken så tillåter, är det fördelaktigt att gymnasasera for 
öppna fönster. Gymnastikövningarna kunna oek_ stundom forlaggas tell det fria, da 
väderlek och andra förhållanden så medgiva. Onskligt ar att for sadant andamal 
några enkla redskapsanordningar finnas å skolgården, såsom bommar, bankar med 
balansribba, bock, språngställ med lina.

13 Lärjungarnas klädsel vid gymnastikövningarna bör vara sådan, att den ieke 
hindrar rörelsernas utförande; onödiga klädesplagg böra därför avlägsnas Gossarna 
gymnastisera utan rock, väst och hängslen. Flickornas gymnastikdrakt kan lämpli
gen utföras av byxor och stickad tröja, vilka i manga fall torde kunna fortardigas 
av demT själva. För att vissa rörelser lättare skola kunna riktigt utföras, golv och 
redskap sparas samt införande av damm i gymnastiksalen i möjligaste man förhind
ras, är det önskvärt, att barnen använda särskilda gymnastikskor med mjuka smor. 
Även gymnastikskorna torde kunna förfärdigas av barnen själva.

14. Där särskilt gymnastikrum saknas, böra gymnastikövningar dock så vitt möj- 
ligt bedrivas och förläggas till annan för ändamålet lämplig lokal mom eller utom 
skolan eller ock, under de tider av året, då så kan ske, utomhus.

15. Läraren bör även utanför de egentliga gymnastikövningarna söka främja 
barnens kroppsliga ntveckling och sålunda bibringa dem goda vanor med avseende 
på kroppshållning, rörelser och arbetsställningar.

16. Läraren bör uppmuntra barnen att under rasterna företaga fria lekar. Där
vid böra särskilt sådana lekar komma till användning, -som barnen kunna utföra un
der egen ledning och som bringa alla deltagarna i rörelse. — I den man sa ske kan, 
hör den behövliga lekmateriellen förfärdigas av barnen själva.

17 Efter skolstyrelsens bestämmande böra, där så ske kan, minst fyra halva eller
två hela dagar under vardera höst- och vårterminen användas för av lärare ledda 
lekar och idrottsövningar i det fria. .

18 Det är onskligt, att barnen i samband med gymnastikövningarna hava till
gång’ till någon lämplig bad-anordning. Där tillfälle tiU friluftsbad finnes, bor i 
samband med dem särskild simundervismng vid lämplig årstid meddelas

19. Vid uppgörande av för de olika förhållandena lämplig ordningsföljd av öv
ningarna vid undervisning i idrott Itorde följande anvisningar kunna tjäna såsom 
ledning.
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Simning. Förberedande simrörelser på land. Simövningar på grunt vatten: fri 
simning ocli flytning på magen med tillhjälp av simkudde eller simgördel, fäst i en 
stång, som föres av läraren; bröstsim, flytning på rygg och ryggsim, till en början 
med användande av nämnda redskap, sedan utan denna. Simövningar på djupare 
vatten: bröstsim, ryggsim och flytning på rygg med småningom ökade fordringar på 
uthållighet. samt snabbhet i simning; hopp i vatten med fotterna före och på huvu
det, från till en början ringa och sedermera ökad höjd; vattentramp ning; dykning 
och simning under vatten; räddning och behandling av drunknande.

Skridskoåkning. Åkning rakt framåt och i svag båge, först långsamt, sedan hasti
gare; vändningar; glidning och åkning bakåt; åkning i cirkel med översteg framåt 
och bakåt; uthållighetsåkning; snabbåkning med bibehållande av god kropp shållning 
och lediga rörelser; ytterskär framåt och bakåt; tävlingar mellan olika lag.

Skidlöpning. Åkning utan stavar rakt framåt, långsamt och på slät mark; vänd
ning på stället; gång uppför och glidning utför låga sluttningar; något hastigare 
åkning på slät mark rakt framåt och i bågar med vändning; åkning uppför något 
högre sluttning i sicksack samt glidning och hastig åkning utför; åkning i terräng 
med låga sluttningar; sidgång uppför högre backar, glidning utför, även i backar 
med_ mindre gupp. Åkning med stavar på slät mark och i terräng med styrning 
förbi träd och andra hinder; glidning utför mer eller mindre branta backar och 
bromsning med stavarna; övergång av diken, gärdesgårdar och dylikt; glidning utför 
backar med större gupp; tävlingar mellan olika lag. —• Övningar i skidvård: vallning, 
spanning, förvaring och justering.

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL.

MÅL.

o Undervisningen i trädgårdsskötsel i folkskolan har till uppgift att genom träd
gårdsarbete och i anslutning därtill meddelade insikter bibringa barnen en grund
läggande kännedom om skötseln av en mindre hushållsträdgård samt därigenom hos 
dem väcka intresse och håg för arbetet i jorden samt kärlek till naturen.

KURSFÖRDELNING.

A-FORMEN (A) OCH B-FORMERNA (Bl, B2, B3).
SJUKLASSIG SKOLA.

Fjärde klassen (vårterminen) och femte klassen (höstterminen).
Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av frö- 

köksväxter; växters förökning genom sticklingar och avläggare; trädgårdslandens 
höstberedning.
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Femte klassen (vårterminen) och sjätte klassen (höstterminen).
Trädgårdslandens vårberedning, rensning och. vattning ; odling och __ skord av rot- 

köksväxter ; plantering och skötsel av jordgubbar, rabarber och fleranga blomste - 
växter; trädgårdslandens höstberedning.

Sjätte klassen (vårterminen) och sjunde klassen (höstterminen).
Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; jordförbättring, naturliga göd-Ä deras tillvaratagande, MW; SS

nah irarkoT ■ sådd och plantering aT ettånga blomstervaxter, plantering av ,W "S S&Ä deras fortaita vård; traktens skord. sortering och forvanng;
trädgårdslandens höstberedning.

Sjunde klassen (vårterminen).
Läggning och skötsel av drivbänkar; besprutning och andra skyddsåtgärder mot

skadeinsekter och svampar. _ . ,
Anvisningar för anläggning av en mindre tradgarci.

SEXKLASSIG SKOLA.

Fjärde klassen (vårterminen) och femte klassen (höstterminen).
Trädeårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av frö- 

och rotköksväxter; växters förökning genom sticklingar och avlaggare; tradgardslan-
dens höstberedning.

Femte klassen (vårterminen) och sjätte klassen (höstterminen).
Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; jordförbättring, naturliga 

gödselmedel och deras tillvaratagande, konstgödsel; odling och skörd ay _ bladkoks- 
växter och gurkor; plantering och skötsel av jordgubbar rabarber och flerariga bloms- 
terväxter; plantering av fruktträd och bärbuskar samt deras fortsatta vard; fruktens 
skörd, sortering och förvaring; trädgårdslandens höstberedning.

Sjätte klassen (vårterminen).
Läugning och skötsel av drivbänkar; besprutning och andra skyddsåtgärder mot 

skadeinsekter och svampar; sådd och plantering av ettåriga blomsterväxter. 
Anvisningar för anläggning av en mindre trädgård.

ANVISNINGAR.

1 Jämte de olika slag av trädgårdsarbeten, som angivas i kursplanen, kan, dar 
de nödiga förutsättningarna äro för handen,, förekomma f
träd Undervisning häri synes kunna borja under fjärde klassens vårtermin och da 
nm fatta sådd av fruktkärnor samt skolning och fortsatt vard av grundstammar. _ I 
de följande klasserna kan sedan lämpligen förekomma grundstammarnas utplantenng
och förädling.



2. Det i lärokursen ingående praktiska arbetet i trädgården måste givetvis läm
pas efter de klimatiska förhållandena på orten, och därav betingade förändringar i 
lärokursen böra vidtagas.

3. Där särskild skolbarnsträdgård finnes, bör denna innehålla dels en avdelning 
av köksväxter, dels utrymme för prydnadsväxter, dels fruktträd och bärbuskar. Om 
uppdragning av fruktträd ingår i kursen, bör även en plantskola finnas.

1 avdelningen för köksväxter böra förekomma de för det mindre hushållet lämpliga 
grönsaksväxterna. Dessa kunna odlas i treårigt växelbruk, nämligen första året hu
vudsakligen bladköksväxter (spenat, kål m. m.), andra året rotköksväxter (morötter, 
rödbetor m. m.) och tredje året frököksväxter (ärter, bönor m. m.). Även tvåårigt 
växelbruk kan användas.

Av prydnadsväxter böra framför allt uppmärksammas de mångåriga blomsterväxter, 
som trivas på orten.

I fruktträdgården odlas ett urval av för trakten lämpliga fruktträd och bärbuskar.
_ 4. Vid skola, där särskild skolbarnsträdgård icke kan anordnas, må till undervis

ningen i trädgårdsskötsel hörande praktiskt arbete, i den utsträckning sådant erford
ras som grundval för undervisningen i övrigt, kunna förläggas till lärarens träd
gård. Och det kan ofta vara lämpligt att, även där skolbarnsträdgård finnes, dit 
förlägga vissa arbeten, särskilt sådana, som avse fruktträdens skötsel.

5. Arbetena i trädgården böra under lärarens ledning utföras av barnen själva i 
mån av deras kroppskrafter. Barnen kunna härvid lämpligen vara fördelade i ar
betslag, vart och ett med sin uppgift.

Det under sommaren behövliga arbetet må icke försummas.
6. Genom undervisning å lärommmet bör läraren såväl förbereda arbetet i träd

gården som sammanfatta de under detta arbete gjorda erfarenheterna. I samband 
med det praktiska arbetet bör också någon undervisning meddelas om de för träd
gården nyttiga och skadliga djuren ävensom lämnas en kortfattad redogörelse för 
användning i hushållet av grönsaker, bär och frukt. Likaledes bör i sammanhang 
med anvisningarna om anläggning av en mindre trädgård givas en kortfattad fram
ställning om trädgårdsodlingens betydelse.

7. De i trädgården och skolans övriga planteringar odlade växterna eller växt- 
grupperna böra förses med tydliga namnbrickor.

8. I skolträdgården eller eljest i skolans närhet bör finnas en avdelning avsedd 
för växter, som åro av betydelse för undervisningen i övrigt (hembygdsundervisning, 
undervisning i naturkunnighet, teckning och hushållsgöromål) men som icke lämp
ligen kunna odlas i någon av de i anv. 3 nämnda avdelningarna.

Önskvärt är även, att barnen få biträda med vården av krukväxter och fönsterträd
gårdar i skolrummen.

9. I så stor utsträckning som möjligt bör undervisningen i trädgårdsskötsel för
bindas med iakttagelser av jordmån, växt- och djurliv.



SLÖJD FÖR GOSSAR.

MÅL.

Undervisningen i slöjd för gossar i folkskolan har till. uppgift att, på samma gång 
den bibringar lärjungarna förmåga att själyständigt förfärdiga enkla föremal av olika 
material, hos dem utbilda god smak, praktiskt omdöme och allmän händighet samt 
därmed hos dem väcka aktning och håg för kroppsligt arbete.

KUBSFÖRDELNIN G.

A-FORMEN (A) OCH B-FORMERNA (Bl, B2, B3).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första, andra och tredje klassen.

Alternativ I.
Första och andra klassen.

Ärbetsövningar förekomma i dessa klasser i samband med ' hembygdsundervis- 
ningen.

Tredje klassen.
Ärbetsövningar i samband med hembygdsundervisningen. .
Förfärdigande av något enkelt föremål medelst sömnad på grovtradigt mjukt tyg 

med användande av olika slags styng. . .. .
Förfärdigande av enkla sömnadsarbeten medelst förstyng och kaststyng; isattning 

av band och knappar; märkning med ef ter styng; stoppning.

Alternativ II.
I de fall, där man vid sidan av de i samband med hembygdsundervisningen ställ

da arbetsövningarna finner sig vilja upptaga slöjd i vanlig mening även på småskole- 
stadiet, kan kursfördelningen för de tre lägsta klasserna erhålla följande utseende :

Första klassen.
Förfärdigande av enkla föremål medelst sömnad på grovtradigt mjukt tyg med 

användande av olika slags styng.
Andra klassen.

Förfärdigande av enkla sömnadsarbeten medelst förstyng och kaststyng; märkning 
med efterstyng.

Tredje klassen.
Förfärdigande av sömnadsarbeten medelst förstyng, kaststyng och fållstyng, isätt

ning av band och knappar; stoppning.
18—202859. Undervisningsplan.
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Fjärde—sjunde klassen.

Alternativ I.
Fjärde Hassen,

. Pappslöjd: förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligen genom skärning, fals- 
ning, beklädning med papper samt uppfodring; påsättning av klothörn och utförande 
av klotförbindelser på pärmar, väskor m. m.; enkel häftning; ritsning och hopfästning 
av askar och lådor. Kännedom om de förekommande verktygens riktiga använd
ning och vård.

Femte klassen.
Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligen medelst sågning, hyv- 

ling, täljning, borrning, stickning med stämjärn, huggning, formning med spåckskiva, 
urholkning och spikning. Kännedom om verktygens riktiga användning och vård.

Sjätte klassen.
Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål med vanligast förekommande samman

sättningar, såsom skriuvning, limning, spårfogning, fogning, borrtappning och grad- 
ning. Kännedom om verktygens riktiga användning och vård.

Sjunde Hassen.
Träslöjd: förfärdigande av föremål med något svårare sammansättningar, såsom 

olika slag av sinkning, tappning och slitsning; snidning av sådana av de förfärdigade 
arbetena, som äro lämpliga därtill. Kännedom om verktygens riktiga användning 
och vård; skärpning av verktyg.

Alternativ II.
Fjärde och femte klassen.

Samma kursfördelning som enligt alternativ I. '

Sjätte klassen.
Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål med vanligen förekommande samman

sättningar, såsom skruvning, limning, spårfogning, fogning, ,borrtappning, gradning, 
sinkning och tappning. Kännedom om verktygens riktiga användning och vård; 
skärpning av verktyg.

Sjunde klassen. '■
Metallslöjd: _ förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligen genom mejsling, filning, 

borrning, nitning och lödning. Kännedom om verktygens riktiga användning och 
vård.

SEXKLASSIG SKOGA.

Första, andra och tredje klassen.

Se kursfördelningen för sjuklassig skola.
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Fjärde, femte och sjätte klassen.

Alternativ I.
Samma kursfördelning som enligt alternativ II här ovan för motsvarande klasser 

i sjuklassig skola.
Alternativ II.

Fjärde klassen.
Pappslöjcl: förfärdigande av några enkla föremål,, huvudsakligen genom skärning, 

falsning och beklädning med papper samt uppfodring; påsättning av klothörn och 
utförande av klotförbindelser på pärmar m. m.; ritsning och hopfästning av askar. 
Kännedom om de förekommande verktygens riktiga användning och vard.

Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligen medelst sågning, hyvling, 
täljning, borrning, stickning med stämjärn och huggning. Kännedom om verktygens 
riktiga användning och vård.

Femte klassen.
Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligen medelst samma övningar 

som i fjärde klassen och dessutom formning med spackskiva och urholkning, samt av 
föremål med lättare sammansättningar, såsom spikning, skruvnmg,. spariogning, iog- 
ning och borrtappning. Kännedom om verktygens riktiga användning och vard.

Sjätte klassen.
Metallslöjd: förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligen genom mejsling, fil- 

ning, borrning, nitning och lödning. Kännedom om verktygens riktiga användning 
och vård.

ANVISNIN GAß.

1. Vilka slöjdarter som .böra upptagas i en skolas undervisningsplan är givetvis 
beroende av huru mycken tid, som kan anslås till slöjdundervisningen, och vilka möj
ligheter som förefinnas att för densamma erhålla behövlig utrustning samt lärarkraf- 
ter med tillfredsställande utbildning. o

I sådana skolor, där slöjd icke förekommer å hela folkskolestadiet, maste densamma 
tydligen erhålla en mera begränsad omfattning. Även för dessa skolor torde dock den
angivna kursplanen kunna tjäna till ledning. .

Med hänsyn till utrustning och lärarkrafter kunna andra sammanstaliningar av 
slöjdarter, än de i kursfördelningen angivna, förekomma. Sålunda kan det befinnas 
lämpligt att t. ex. utbyta sömnadsslöjden i tredje klassen mot p app slo jd eller papp- 
slöjden i fjärde klassen helt eller delvis mot träslöjd eller träslöjden i femte klassen
mot metallslöjd. . , . n , ,

Av de båda alternativen för sjätte och sjunde klassen i sjuklassig folkskola samt 
fjärde—sjätte klassen i sexklassig folkskola avser alternativ II sadana skolor, som 
äro försedda med behövlig utrustning för metallslöjd såsom självständig slojdart. I 
regel torde detta alternativ kunna tillämpas endast i de bäst organiserade skolformerna.
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För undvikande av att slöjdarbetet i skolor med både träslöjd och metallslöjd skall 
komma att splittras på allt för många slöjdarter böra lärjungarna, där möjlighet där
till gives, tillåtas att efter prövning av läraren välja mellan nämnda båda slöjdarter 
för att huvudsakligen sysselsätta sig med en av dem.

Där metallslöjd icke övas såsom självständig slöjdart, är det dock önskvärt, att 
lärjungarna i samband med träslöjden själva få förfärdiga enkla beslag och andra 
lämpliga föremål av metall, företrädesvis sådana, som äro erforderliga till fullstän
digande av vissa föremål inom träslöjden och vilka med enkla hjälpmedel utan större 
svårighet kunna utföras. För detta ändamål bör verktygsuppsättningen utökas med 
ett par skruvstycken, ett mindre städ, några mejslar, filar, borrar m'. m.

2. Den i kursplanen upptagna serien av övningar må icke anses bindande. Där 
tiden det medgiver, och nödiga förutsättningar äro för handen, må sålunda även andra 
övningar förekomma, t. ex. svarvning. Ävenså kunna övningarna inom de olika slöjd
arterna inträda i slöjdarbetet i annan ordning än den angivna. Dock bör städse be
aktas, att övningarnas ordningsföljd så vitt möjligt bestämmes med hänsyn till svå
righetsgraden ävensom att varje slöjdföremål kommer att kräva så litet antal nya 
övningar som möjligt.

Då ny övning införes i slöjdarbetet, är i allmänhet lämpligt, att denna för vinnande 
av större färdighet tillämpas på två eller flera arbeten i följd.

3. Såsom ledning för slöjdarbetet bör för varje arbetsart, som upptagits i en skolas 
kurs, användas en modellserie jämte tillhörande arbetsritningar. Modellserien bör 
icke erhålla större omfattning, än att den i allmänhet bör kunna av lärjungarna 
utan svårighet medhinnas. Allt efter som lärjungarna vinna förmåga att uppfatta 
arbetsritningarna, böra dessa företrädesvis användas såsom ledning, modellerna där
emot mera sällan. Ofta är lämpligt, att läraren även vid slöjdundervisningen begagnar 
sig av teckning på krittavlan.

För vinnande av önskvärd omväxling i slöjdarbetet är lämpligt, att varje nummer 
i modellserien företrädes av två eller flera föremål, vilkas förfärdigande, kräver väsent
ligen samma övningar, och att lärjungarna tillåtas välja mellan sådana parallell
nummer.

Tid efter annan böra i modellserien vidtagas sådana ändringar, som på grund av 
vunnen erfarenhet kunna befinnas påkallade.

4. Undervisningen bör emellertid icke vara bunden vid den givna modellserien. 
För tillgodoseende av lärjungarnas särskilda anlag samt främjande av dera.s företag
samhet och uppfinningsförmåga må lärjunge kunna efter lärarens beprövande, få ute
sluta vissa föremål i modellserien ävensom tillhörande parallellnummer och i stället 
förfärdiga andra föremål efter fritt val, varvid dock må tillses, att han icke går miste 
om någon av de viktigare övningarna. Sådana arbeten böra helst utföras efter av 
lärjungarna själva uppgjorda och av läraren godkända arbetsritningar.

Lärjungar, som därtill äga nödiga förutsättningar, kunna ock sysselsättas med öv
ningar, som gå utöver modellserien. Bland sådana kunna förekomma betsning, bo
ning, fernissning, polering eller annan ytbehandling av slöjdföremål,, för vilkas prak
tiska användning sådan behandling är fördelaktig, eller i enkel sirning, snidning och 
ornering, utförda på föremål, som lärjungarna själva förfärdigat.

5. Yid urvalet av slöjdföremål bör iakttagas, att de äro praktiskt brukbara i hem
men eller arbetslivet eller vid lekar och idrottsövningar eller för undervisningsända- 
mål samt att de äro lämpade efter ortens förhållanden. I den mån så lämpligen ske 
kan, böra former från den svenska hemslöjden komma till användning.



141

ß T fl on in å n så finnes lämpligt, bör undervisningen meddelas gemensamt åt hela 
1.G;] \ plkr åt erïoSr inom denna. Sådan gemensam undervisning ar
SS förorda11! låga om inlärandet av de första övningarna samt handlednmg- 
saislail att xoiorua » ^ ■ h våj(j. Vid utförandet av de sarskilda slöjd-y^Äälid* i «betel ellt efter anlag eeh vetete»

“SteîÂSISfSÄSw Mrtïri-t b8ra de lärjungar, som arbeta raskare,
■ n'l^ rilio-a tidfällen sysselsättas med fyllnadsarbeten. Sadana arbeten kunna 

utobra^av^något parallennumme^till modellserien eller något annat förem l utan- 
föfdenna serif Vid. bestämmandet av fyllnadsarbeten bör hansyn tagas till lar-

jUStvärtgäia ÏÏfSngarna, utan att undervisningen i övrigt därav förryckes, 
beSÎ alMta S genom något. arbete for stolens hemmets eto=^ £ 
tillämpa arbetssätt, avvikande fran dem, som e^st vant J A „rövre arbete 
undervisningen I sådant syfte lmnna de t. fa ut ora ett ocn a M
med något .enklare och friare aitetaatt pfihläggas och seder-
gång få en gemensam arbetsuppgift att av dem s.iaivsxanuigb r 
mera utföras med användande av lämplig arbetsfoi delning.

V •! , - isrinnm t na erhålla nödig undervisning om verktygens

^Det ^arbetsmaterial, som kommer till användning i de olika slöjdarterna, bor goras 
till föremål för iakttagelser och samtal i syfte att bibringa larjungarna narmare 
kännedom om detsamma, samt vana att utnyttja det med nodig uträkning och sp

8 Lärjungarna böra vänjas vid ett noggrant men på samma gång raskt och■ hur- 
tiat arbete. Kraven på noggrannhet i utförandet böra anpassas efter kajungarnas 
förmåga och ej ställas så höga, att arbetsglädjen går förlorad.

n tu tillfällen till skönhetssinnets utbildning, som slöjdundervisningen erbjuder, 
böra beaktas Sålunda böra slöjdföremålen äga enkla och väl avvägda former, var
jämte lärjungarna böra övas att vid arbete med färgat material, särskilt i somnac s- 
och pappslöjd, välja lämpliga färger och färgsammanställningar

in Sl ö i dundervisningen bör sättas i samband med undervisningen i andra amnen,
särskilt teckning1 feometri och naturkunninghet; med det sistnämnda ämnet t. ex pa

användning vid undervisningen.
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SLÖJD FÖR FLICKOR.

MÅL.

Undervisningen i slöjd för flickor i folkskolan har till uppgift att bibringa lärjungarna 
förmåga att förfärdiga enkla, för dem nyttiga föremål, att hos dem utbilda god smak, 
praktiskt omdöme och allmän händighet samt därmed hos dem väcka aktning och 
håg för husligt arbete.

KIRSFÖRDSILXING.

A-KO K MEN (Å) OCH B-FORMERNA (Bl, B2, B3).
SJUKLASSIG SKOLA.

#
Första—fj ärde klassen.

Alternativ I.

Första och andra klassen.
Arbetsövningar förekomma i dessa klasser i samband med hembygdsundervisningen.

Tredje klassen.
Arbetsövningar i samband med hembygdsundervisningen.
Förfärdigande av något enkelt föremål medelst sömnad på grovtrådigt mjukt tyg.
Förfärdigande av enkla sömnadsarbeten medelst förstyng och kaststyng; isättning 

av band och knappar; märkning med efterstyng.

Fjärde klassen.
Förfärdigande av enkla föremål genom stickning med två stickor (uppläggning, rät 

stickning, avig stickning) samt genom sömnad för hand (fållstyng, efterstyng, fäll- 
söm) ; stoppning.

Alternativ II.
I de fall, där man vid sidan av de i samband med hembygdsundervisningen ställda 

arbetsövningarna finner sig vilja upptaga slöjd i vanlig mening även på småskole- 
stadiet, kan kursfördelningen för de fyra lägsta klasserna erhålla följande utseende:

Första klassen.
Förfärdigande av enkla föremål medelst sömnad på grovtrådigt mjukt tyg.

Andra klassen.
Förfärdigande av enkla sömnadsarbeten medelst förstyng och kaststyng; märkning 

med efterstyng.
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Tredje klassen.
Förfärdigande av enkla sömnadsarbeten medelst förstyng, kaststyng ock fållstyng; 

isättning av band och knappar. Stoppning. Grov virkning.
Fjärde klassen.

Förfärdigande av föremål genom stickning med två stickor (uppläggning, rät stick-

n* Förfärdigande av sömnadsarbeten medelst fållstyng, efterstyng, fällsöm och knapp- 
hålssöm.

Femte—sjunde klassen.

Femte klassen.
Stickning med fem stickor. Tillämpning av förut inövade sömnadsarter nnder för

färdigande genom sömnad för hand av enkla underkläder efter av barnen sjalva ut
förd måttagning och tillklippning.

Sjätte klassen.
Lappning och stoppning av söndriga persedlar. Övning i symaskinens skötsel och 

vård. Förfärdigande för hand och på maskin av. föremal företrädesvis av bomullstyg 
efter av lärjungarna utförd måttagning och tillklippmng. Nagon enkel prydnadssom.

Sjunde klassen.
Fortsatta övningar i lagning av söndriga persedlar. Förfärdigande företrädesvis pa 

maskin av underkläder av något ökad svårighetsgrad samt enkel kladsom, allt etter 
av lärjungarna utförd mönsterritning och tillklippmng. Nagon enkel prydnadssom.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte klassen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

ANVISNINGAR.

1 De övningar, som böra ifrågakomma vid flickornas slöjdarbete, äro i huvudsak 
de få men ytterst viktiga styngsorter, som krävas vid all husbehovssom (slatsom) och 
som utgöra den grund, på vilken all annan slags söm sedan kan byggas, samt där
jämte ett eller annat slag av enkel prydnadssöm.

2. Övningarna böra både inläras och tillämpas under förfärdigande av enkla for 
lärjungen själv eller hemmet användbara föremål.

3 Arbetsföremålen böra väljas med hänsyn icke blott till åsyftad övning utan 
även till att de såväl genom prydligt utseende som genom anvandbarhet kunna in
tressera lärjungarna.
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Då föräldrarna få vidkännas kostnaderna för materialet, måste den fordran vara 
oeftergivlig, att varje föremål, som tillverkas, skall vara verkligt användbart för lär
jungen själv eller i hennes hem. I varje enskilt fall måste därför behörig hänsyn 
tagas därtill vid bestämmande av föremålets storlek och färg, materialets pris o. s. v. 
Särskilt bör beaktas, att de plagg, som förfärdigas vid klädsöm, verkligen äro av
passade för dem, av vilka de skola användas. Även då lärjungarna erhålla materialet 
köstnadsfritt, må det icke förspillas genom tillverkning av föremål, för vilka kanske 
flertalet barn i klassen icke har någon användning.

Sedan de första svårigheterna vid slöjdarbetet övervunnits, böra arbetsföremålen 
företrädesvis utgöras av beklädnadsplagg och andra inom ett enkelt hem behövliga 
persedlar. Av synnerlig vikt är, att arbetsföremålen motsvara berättigade fordringar 
såväl i hygieniskt och praktiskt avseende som ur skönhetssynpunkt.

4. Till ledning för slöjdarbetet hör användas en modellserie, i vilken föremålen 
såvitt möjligt ordnas efter svårighetsgraden. För att bereda önskvärt utrymme åt 
lärjungarnas särskilda anlag böra några eller alla numren i modellserien företrädas 
av två eller flera föremål, som giva väsentligen samma övning, och mellan dessa höra 
lärjungarna tillåtas välja.

Vid val mellan slöjdföremål, som kunna komma till utförande i en viss klass, bör 
hänsyn tagas till det enskilda barnets förmåga och om möjligt även till från barnens 
hem uttalade önskningar.

Varje skolas modellserie bör anpassas efter förhållandena på orten i fråga om både 
de valda föremålen och sömnadsarterna.

Ändringar och förbättringar i modellserien böra vidtagas, då så finnes behövligt.
5. I allmänhet bör gemensam undervisning meddelas åt hela slöjdavdelningen eller 

grupper inom denna. Detta bör dock icke hindra, att undervisningen, så långt ske 
kan, lämpas efter de särskilda lärjungarnas olika anlag och färdighet.

Till arbeten, som föreläggas alla lärjungarna i en avdelning till utförande, böra 
väljas sådana, som kunna anses medhinnas även av de mera långsamt arbetande.

I varje fall bör lärjunge vara försedd med ett fyllnadsarbete att tillgripa, då lära
rinnan icke är i tillfälle att meddela henne behövliga anvisningar. _ Dylikt fyllnads
arbete hör vara av så enkelt slag, att lärjungen kan utföra det i det närmaste på 
egen hand. I fråga om fyllnadsarbeten höra lärjungarna tillåtas att själva föreslå 
lämpliga föremål och uttänka tillvägagångssätt vid deras förfärdigande. För flickor 
i de högre klasserna lämpar sig synnerligen väl såsom fyllnadsarbete förfärdigande 
av något beklädnadsplagg — givetvis blott av sådant slag, som ingår i modellserien 
— av från hemmet medfört begagnat material (ändring eller omsyning).

6. För att slöjdundervisningen skall kunna motsvara_ sin allmänt uppfostrande 
uppgift och icke blott uppöva fingerfärdigheten, måste lärjungarna vänjas att tänka 
över vad de ha för händer. Lärarinnan bör fördenskull dels samtala med dem om 
arbetsföremålets användning och form, materialets beskaffenhet, egenskaper, kostnad 
o. s. v., dels hos dem, i den grad så är möjligt, utveckla självständighet i fråga, om 
arbetets anordning och utförande. De böra därför redan från början^ vänjas vid att 
själva använda måttband och sax, att såsom förberedelse till uppritning av mönster 
forma mönster, att efter måttagning omforma ett givet mönster, att själva utföra allt 
arbetet, icke blott den egentliga sömnaden utan även förberedelserna för densamma, 
såsom vikning, tråckling o. s. v. Viktigt är även, att de tillhallas att iakttaga om- 
tänksamhet och sparsamhet i fråga om materialet.
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7. All sömnad ut för es till en början för hand, och detta gäller även vid förfär
digande av sådant, som eljest numera vanligen sys på maskin. Därvid böra dock icke 
de tidsödande och för ögonen ansträngande långa efterstyngs- (stickstyngs-) sömmarna 
få komma till användning. Vid sömnad för hand bör emellertid huvudvikten, sedan 
de grundläggande sömnadsarterna blivit inlärda, läggas vid sådant arbete, som i re
gel icke utföres på maskin eller som för den mindre vana utföres bättre för hand än 
på maskin.

8. Sedan lärjungarna vunnit god färdighet i sömnad för hand, böra de i sjätte och 
sjunde klasserna, så fort deras kroppskrafter medgiva det, få övergå till maskinsöm. 
Därvid beaktas nödvändigheten av att icke hela klassen samtidigt utan endast högst 
lyra till fem lärjungar i sänder få börja därmed, under det att de övriga fortfarande 
äro sysselsatta med annat arbete. Eljest kunna lärjungarna vissa tider av året nöd
gas vänta länge på varandra för varje gång de skola använda maskinerna, och öv
riga tider kunna maskinerna komma att stå fullständigt obegagnade.

9. Där slöjd införes på småskolestadiet, må stickningen kunna föreberedas genom 
övning i grov virkning. Den genom de första stickningsövningarna förvärvade^ fär
digheten bör i regel icke tillämpas på stickning av hela långstrumpor utan på mindre 
saker: vantar, sockor, vidstickning av strumpfötter, hälar o. s. v.

10. Lagningsövningarna böra för att motsvara sin uppgift att uppfostra till ordent
lighet och sparsamhet utföras på söndriga föremål, icke på större eller mindre övnings- 
lappar av nytt material. Förfaringssättet åskådliggöres först lämpligen med papper 
såsom material eller medelst teckning på krittavlan. Den första lappningen och 
stoppingen utföres lämpligen på söndriga grova handdukar.

11. Ehuru lärjungarna böra få lära sig, att ett föremåls prydlighet i främsta rum
met beror av att det är omsorgsfullt utfört av för ändamålet lämpligt material, må de 
ibland få tillfälle att förse ett i övrigt av dem väl utfört arbete med någon enkel och 
lätt prydnadssöm. Vid val av sådan böra olika arter av svensk prydnadssöm komma 
till användning, helst någon sådan, som är kännetecknande för bygden^ eller landska
pet. I högsta klassen må det medgivas lärjungar, som så önska, att få tillverka nå
got föremål för hemmets prydande.

12. De tillfällen slöjdarbetet erbjuder att hos lärjungarna utveckla god smak böra 
väl beaktas. Kraven på noggrannhet och prydlighet i utförandet böra råtta sig 
efter lärjungarnas ålder och förmåga. Av nybörjare liksom av lärjungar, som tyd
ligen sakna fallenhet för arbetet, bör icke krävas ett mönstergillt arbete, för att de 
icke, på grund därav att de upprepade gånger nödgas göra om samma sak, må^ för
lora arbetslusten. Lärjungarna böra icke på något stadium vänjas vid petighet i ar
betets utförande utan läras, att ett arbete bör göras både fort och väl och att det ena 
är lika nödvändigt som det andra.

13. Mycken uppmärksamhet bör ägnas åt att lärjungarna intaga riktiga arbets
ställningar och icke vänja sig vid sådana, som kunna inverka menligt på deras hälsa.

Material, som mied avseende på finlek, färg, randning eller dylikt är ansträngande 
för ögonen, bör ej användas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt barn, som hava 
dålig synförmåga. De böra dock icke avvisas från deltagande i slöjdundervisningen 
utan i stället få öva sig i stickning och dylikt arbete, som med lätthet kan läras och 
utföras väl även av personer med mindre god syn.

14. Hemuppgifter i slöjd höra i regel icke åläggas lärjungarna.

19—202859. Undervisning splan.
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HUSHÅLLSGÖKOMÅL.
MÅL.

Undervisningen i hushållsgöromål i folkskolan har till uppgift att bibringa lär
jungarna grundläggande insikt och färdighet i de inom ett hem vanligen förekom
mande hushållsgöromålen, vänja dean vid ordning, renlighet och sparsamhet och så- 
medelst utveckla deras praktiska begåvning samt hos dem väcka aktning och håg för 
husligt arbete.

KURSFÖRDELNING.
A-FORMEN (A) OCH B-FORMERNA (Bl, B2, B3).

SJUKLASSIG SKOLA.

Alternativ I.
Sjunde Massen.

Arbete i skolköket, omfattande matlagning, bakning och inläggningar samt ren- 
göringssysslor, dukning och uppassning.

I anslutning härtill särskild undervisning avseende köksinventarierna och deras 
vård, bränsle och bränslebesparing, vattnets användning i köket, födans betydelse 
för vår kropp samt våra näringsämnen och våra vanligaste födoämnen, småbarnskost, 
städning och rengöring, enkla beräkningar och enkel bokföring i samband med arbetet 
i skolköket, det husliga arbetets betydelse och den unga flickans val av yrke.

Alternativ 11.
Sjätte klassen.

(Hela läsåret eller endast vårterminen.)

Arbete i skolköket, omfattande matlagning och bakning (inläggningar, ifall arbetet 
pågår även under höstterminen) samt rengöringssysslor, dukning och uppassning.

I anslutning härtill särskild undervisning avseende köksinventarierna och deras 
vård, bränsle och bränslebesparing, vattnets användning i köket, födans betydelse 
för vår kropp samt våra näringsämnen och några av våra viktigare födoämnen, be
räkning av middagskostnaden.

Sjunde klassen.
Arbete i skolköket, omfattande matlagning, bakning och inläggningar, tvätt och 

strykning, övriga rengöringssysslor, dukning och uppassning. . .
I anslutning härtill särskild undervisning avseende våra födoämnen och njutnings

medel, småbarnskost och några anvisningar rörande sjukkost, tvättredskapen och 
deras skötsel samt tvättmedlen och deras användning, enkla beräkningar och enkel 
bokföring i samband med arbetet i skolköket, det husliga arbetets betydelse och den 
unga flickans val av yrke.

SEXKLASSIG SKOLA.

Sjätte klassen.
Samma kurs som för sjunde klassen enligt alternativ I för sjuklassig skola.
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AXYISXiXOAH.
1. Undervisning i hushållsgöromål torde helst böra utsträckas över läsåret med en 

dags skolköksarbete i veckan för varje avdelning. Med en sådan anordning kan 
denna undervisning lättare sättas i förbindelse med undervisningen i andra ämnen 
varjämte lärjungarna hinna utvecklas mera under kursen och därigenom vinna större 
förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen än under en mera samlad kurs. 
En dags skolköksarbete i veckan torde också bäst motsvara barnens kroppskrafter 
vid denna ålder.
.2- Skolköket bör hava ett sunt läge, vara praktiskt inrett och så stort, att en avdel

ning på 12—16 _ lärjungar under ledning av en lärarinna har utrymme att där arbeta 
och intaga måltiderna. De till skolkökets utrustning hörande husgerådssakerna böra 
vara av samma slag som de, vilka i allmänhet förekomma i ett ordentligt enkelt hem.

■'b Vid det praktiska arbetet böra lärjungarna vara fördelade i arbetslag (»hushåll»), 
bestående ^av °tre eller fyra medlemmar. Arbetet fördelas mellan arbetslagens med
lemmar på sådant sätt, att alla lärjungarna hava full sysselsättning och vänjas 
att väl utnyttja tiden. Önskvärt är, att icke utan tvingande skäl flera än 12—16 
barn samtidigt undervisas av en lärarinna.

_ 4. Synnerlig vikt bör läggas därvid, att lärjungarna vid den praktiska undervis
ningen övas i ett ändamålsenligt och hygieniskt arbetssätt.

5. Matlagningen och bakningen böra avse beredning av enkel, smaklig och nä
rande kost till billigt pris. Traktens egna produkter böra, i så stor utsträckning som 
linnes lämpligt, få komma till användning. Köksväxter böra kunna erhållas från 
skolträdgården, där sådan finnes. Barnens uppmärksamhet bör fästas på de under 
olika årstider växlande priserna, och vid valet av maträtter i skolköket bör hänsyn 
tagas till dessa växlingar.

^6. Eör att matlagningen och bakningen såvitt möjligt må kunna anpassas efter till
gångarna i barnens hem och för att undervisningens gång icke må störas, bör skol
köket i regel icke mottaga beställningar från utomstående. Däremot torde barnen 
tillåtas att för hemmets räkning och på dess bekostnad utföra bakning eller tillreda 
rätter, i den mån så för undervisningen kan anses lämpligt.

7. Inläggningarna böra avse, dels att besparingar må kunna göras i hushållet, dels 
att bereda tillgång på födoämnen ur växtriket till billigt pris även under vintern. 
Till inläggning böra därför särskilt ifrågakomma sådana varor, som erhållas billigare," 
om de köpas i större mängd eller under någon viss tid av året. Nässlor, bär, svamp 
och dylikt torde lärjungarna i vissa fall själva kunna insamla för ändamålet.

8. Då ett stort antal lärjungar äro ovana vid hushållsarbete och särskilt med av
seende på matlagning sakna övning även i fråga om ganska enkla handgrepp, är det 
nödvändigt att börja med lättare arbeten och först småningom övergå till svårare 
samt att icke för hastigt övergå från ett förfaringssätt till ett annat. Yad angår 
matlagning är det därför lämpligt att några gånger i följd välja maträtter med vä
sentligen lika tillagningssäft. Härigenom vinnes även, att alla lärjungarna få prak
tiskt lära utförandet av viktigare typer av tillagningssätt.

Om undervisningen utsträckes över två år (sjätte och sjunde skolåren)bör stor 
uppmärksamhet ägnas åt att en lämplig stegring av svårigheterna iakttages, så att 
andra årets kurs ej kommer att utgöra en blott upprepning av vad eleverna lärt re
dan under första året.
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9. Äveu i ett välförsett skolkök böra lärjungarna vänjas vid att reda sig med 
enkla hjälpmedel. För utvecklande av deras omdöme ocli . förmåga att arbeta själv
ständigt böra de under senare delen av kursen stundom själva fa planlägga arbetet 
för dagen och sedan utföra det utan ledning, endast under lärarinnans kontroll.

10. Där praktisk undervisning i tvätt och strykning förekommer, bör den omfatta 
tvättning och mangling av kökshanddukar samt tvättning och strykning av köksför- 
kläden och en enkel kulört bomullsblus eller klänning.

11. Tiden för den teoretiska undervisningen torde böra begränsas till 30 à 45 mi
nuter av den till undervisningen i hushållsgöromål för varje gång anslagna tiden.

12. De enkla beräkningar, soin tillhöra skolkökskursen, böra sättas i omedelbart 
samband med lärjungarnas arbete i skolköket och kunna omfatta t. ex. kostnaden för 
olika maträtter, inköpspris under olika årstider och därav beroende besparingar i 
hushållsutgifterna, matordningar till visst pris för vecka, fördelning och användning 
av en viss bestämd inkomst o. s. v. Vid beräkning av middagskostnaden bor särskild 
uppmärksamhet ägnas åt lärjungarnas övande i att med ledning av de anvanda va
rornas priser för kg. eller liter raskt och säkert räkna ut priset pa de olika mäng
derna.

13. Såsom en slutlig sammanfattning av det, som eleverna under arbetets gång 
praktiskt inhämtat, bör komma en enkel muntlig framställning om det husliga arbe
tets betydelse. Härvid torde särskilt beaktas sådana synpunkter som hemmets eko
nomi, hemmets trevnad och familjemedlemmarnas hälsa. .Likaledes böra nagia jäm
förelser anställas mellan husligt arbete sasom förvärvsarbete, och annat förvärvsarbete, 
som i allmänhet brukar väljas av folkskolans kvinnliga, lärjungar. V id dessa jämiö- 
reiser kunna exempelvis följande synpunkter komina i betraktande: det inflytande 
olika slag av arbeten utöva på den arbetandes hälsa, deras ekonomiska, värde samt 
betydelsen av grundlig’ utbildning sasom en viktig förutsättning även för en bättre 
ekonomisk uppskattning av det husliga arbetet.
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ARBETS-
A-FOR-

Första

Tid.
9

Måndag. Tisdag. Onsdag.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15
Kristendomsknnskap Kristendomsknnskap Talövning eller läsning

Talövning eller läsning Talövning eller läsning Skrivning

9,30—10,15
Skrivning Skrivning Räkning

Räkning Räkning Gymnastik

10,15—11,15

11,15—12
Hembygd snndervisning Hembygdsnndervisning

Hembygdsundervisning
Arbetsövningar Arbetsövningar

12,15-1 Talövning och läsning
Talövning eller läsning

Sång
Arbetsövningar

Kristendomskunskap . . . 
Modersmålet :

Talövningar och läsning
Skrivning....................

Räkning.............................

Antal timmar för varje
2 timmar

. 7 >

. 4 »
3 >



ORDNING. 
MEN (A).
klassen.

Torsdag. Tredag. Lördag.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

TalSvning eller läsning Rristendomskunskap Rristendomskunskap

Skrivning Talövning eller läsning Talövning eller läsning

Hembygdsundervisning Skrivning Skrivning

Arbetsövningar Räkning Gymnastik

Räkning Hembygdsundervisning Räkning

Skrivning Arbetsövningar Talövning eller läsning

Talövning och läsning Talövning och läsning
Skrivning

Sång

-

\

3 timmar 
3 >
1 >

1 >

ämne under en vecka.

Hembygdsundervisning 
Arbetsövningar . . .
Sång............................
Gymnastik................

Summa 24 timmar



ARBETS-
A-FOK-

Andra

Tid. Måndag. Tisdag. Onsdag.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15
Talövning eller läsning Kristendom skunskap Kristendomskunskap

Skrivning Talövning eller läsning Talövning eller läsning

9,30—10,15
Räkning Skrivning Skrivning

Gymnastik Gymnastik Räkning

10,15—11,15

11,15—12
Räkning Räkning Hembygdsundervisning

Talövning eller läsning Talövning eller läsning Arbetsövningar

12,15—1
Hembygdsundervisning

Arbetsövningar
Skrivning Talövning och läsning

1,15-2
Hem bygd snndervisning

Sång

Kristendomskunskap . . . 
Modersmålet:

Talävningar och läsning
Skrivning....................

Räkning............................

Antal timmar för varje
2 timmar

. 7 >
5 »

. 4 »



ORDNING. 
MEN (Å).
Massen.

Torsdag. Fredag. Lördag.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

TalBvning eller läsning Kristendomskunskap Kristendomskunskap

Skrivning Talövning eller läsning Talövning eller läsning

Räkning Skrivning Skrivning

Gymnastik Gymnastik Räkning

Räkning He mby gdsundervisning
Talövning ock läsning

Talövning eller läsning Säng

Hembygdsundervisning
TalBvning eller läsning Skrivning

Skrivning Räkning

Arbetsövningar

ämne under en vecka.
Hembygdsundervisning . 
Arbetsövningar . . . .
Säng............................
Gymnastik....................

... 3 timmar

... 2 

... 1 » 

... 2
Summa 26 timmar

30—202859. Undenisningsplan.
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AKBETS-
A-FOIt-

Tredje

Tid. Måndag. Tisdag. Onsdag.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15 Talövning och läsning Kristendomsknnskap Kristendomskuuskap

9,30—10,15 Räkning Räkning Räkning

10,15—11,15

11,15—12 Hembygdsundervisning Talövning och läsning Talöving och läsning

12,15—1 Arbetsövningar Skrivning
Skrivning

Sång

1,15—2
Skrivning

Gymnastik
Sång

2-3

3—3,45 Slöjd

4—4,45 Slöjd

Antal timmar för varje
Kristend omskunskap............................................................................. 2 timmar t
Modersmålet:

Talövningar och läsning................................................................... 6 »
Skrivning......................................................................................... 5 »

Räkning................................................................................................. 4 »
Hembygdsnndervisning......................................................................... 4 »



ORDNING. 
MEN (A).
Massen.

Torsdag. Fredag. Lördag.

Morgonandakt Morgonandakt Morgon andakt

Talövning och läsning Talövning och läsning Talövning och läsning

Skrivning Räkning Skrivning

Hembygdsnndervisning Hembygdsnndervisning Hembygdsnndervisning

Arbetsövningar Arbetsövningar
Gymnastik

Sång Sång

Gymnastik Skrivning

Slöjd

Slöjd

ämue under en vecka.
Arbetsövningar..................................................................................... 2 timmar
Sång..................................................................................................... 2 »
Gymnastik............................................................................. .... • • • 3 »

Summa 28 timmar 
. . . . 4 >



ARBETS-
Å-FOB-
Fjcirde

Tid. Måndag. Tisdag. Onsdag.

8,20-8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15 Geografi eller naturkunnighet Kristendomskunskap Geografi eller naturkunnighet

9,30—10,15 Räkning och geometri Räkning och geometri Räkning och geometri

10,15—11,15

11,15—12 Talövning och läsning Geografi eller naturkunnighet Skrivning

12,16—1 Skrivning Talövning och läsning Teckning

1,15—2 Gymnastik
Skrivning

Gymnastik
Sång

2-3

3—3,45 Slöjd

4—4,45 Slöjd

Antal timmar för var ja
Kristendomskunskap............................................................................. 2 timmar
Modersmålet :

Talövningar och läsning................................................................. 5 >
Skrivning....................................................  5 ,

Räkning och geometri......................................................................... 5 »
Geografi................................................................................................. g >
Naturkunnighet..................................................................................... 2 »



ORDMNG. 
MEN (Å).
Massen.
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Torsdag. Fredag. Lördag.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Kristcndomskunskap Historia Historia

Räkning och geometri Talövning och läsning Räkning och geometri

Geografi eller naturkunnighet Geografi eller naturkunnighet Talövning och läsning

Talövning och läsning Skrivning Skrivning

Skrivning
Gymnastik

Teckning

Säng Säng

Slöjd

Slöjd

ämne under en vecka.
Historia . . 
Teckning . 
Säng . . . . 
Gymnastik .

2 timmar
1 Va >
1 Vs »
3

Slöjd
Summa 30 

. . . . 4
timmar



AIÎBETS-
A-FOR-

Femte

Tid. Måndag. Tisdag. Onsdag.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15 Geografi eller naturkunnighet Historia Historia

9,30—10,15 Eäkning och geometri Eäkning och geometri Eäkning och geometri

10,15—11,15

11,15—12 Talövning och läsning Geografi eller naturkunnighet Talövning och läsning

12,15—1 Teckning
».

Gymnastik Skrivning

1,15—2
Skrivning

Skrivning Teckning
Sång

2—3

3—3,45 Slöjd

4—4,45 Slöjd

Kristendomskunskap . . . 
Modersmålet:

Talövningar och läsning
Skrivning....................

Eäkning och geometri . .
Geografi............................
Naturkunnighet................

Antal timmar för varje
2 timmar

5 »
. 5 >

5 »
. 2 »

. 3 »
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ORDNING. 
MEN (A).
Massen.

Torsdag. ï r e d a g. Lördag.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Geografi eller naturkunnighet Kristendomskunskap Kristen domskunskap

Räkning och geometri Räkning ock geometri

■

Talövning och läsning

Talövning och läsning Geografi eller naturkunnighet Geografi eller naturkunnighet

Gymnastik Talövning och läsning Skrivning

Skrivning
Skrivning Gymnastik

Sång
\

Slöjd

Slöjd

ftiime under en yeeka.
Historia............................   2 timmar
Teckning................................   2 >
Sång..................................................................................................... 1 »
Gymnastik................................................................................  3 >

Summa 30 timmar
4 »Slöjd
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AKBETS-
A-FOR-

8jätte

Tid. Måndag. Tisdag. Onsdag.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15 Kristendo m skunskap Kristendomskunskap Geografi eller naturkunnighet

9,30—10,15 Räkning och geometri Räkning och geometri Räkning och geometri

10,15—11,15

11,15—12 Språklära Geografi eller naturkunnighet Talövning och läsning

12,15—1 Gymnastik Talövning och läsning Gymnastik

1,15—2
Sång

Teckning Skrivning
Skrivning

2-3

3—3,45 Slöjd

4—4,45 Slöjd

Antal timmar för varje
Kristendomskunskap............................................................................. 2 timmar
Modersmålet:

Talövningar och läsning............................................................. 4 »
Skrivning och språklära............................................................. 5 »

Räkning och geometri......................................................................... 5 >
Geografi................................................................................................. 2 .»
Naturkunnighet....................................................................  o »



ORDNING. 
MEN (Å).
Hassen.

Torsdag. Fredag. Lördag.

Horgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Historia Historia Historia

Talövning och läsning Räkning och geometri Räkning och geometri

Geografi eller naturkunnighet Geografi eller naturkunnighet Geografi eller naturkunnighet

Skrivning Gymnastik Talövning och läsning

Skrivning
Säng

Teckning
Skrivning

Slöjd

Slöjd

ämne under en vecka.
Historia . . 
Teckning . . 
Säng . . . . 
Gymnastik .

3 timmar
2 >

1 »
3 >

SlBjd...................
21—202859. Undervisningsplan.

Summa 30 timmar 

... 4 timmar



ARBETS-
A-FOR-
Sjunde

Tia. Måndag. Tisdag. Onsdag.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15 Geografi eller naturkunnighet Historia Historia

9,30—10,15 Eäkning och geometri Eäkning och geometri Eäkning och geometri

10,15—11,15
;• - ' ■

11,15—12 Gymnastik Geografi eller naturkunnighet Gymnastik

12,15—1 Skrivning Språklära Geografi eller naturkunnighet

1,15-2 Teckning
Skrivning

Talövning och läsning
Sång

2—3

B—3,45 Slöjd

4—4,45 Slöjd

Antal timmar för varje
Kristendomskunskap............................................................................. 2 timmar
Modersmålet :

Talövningar och läsning............................................................. 3 !
Skrivning och språklära............................................................. 5 »

Eäkning och geometri.......................................................................... 5 »
Geografi ................................................................................................. 3 »
Naturkunnighet...................................................................................... 3 >



ORDNING. 
MEN (Å).
Massen.

Torsdag. ï r e ä a g. Lördag.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Historia Kristendomskunskap Kristendomskunskap

Räkning och geometri Räkning och geometri Geografi eller naturkunnighet

Talövning och läsning Gymnastik Talövning och läsning

Geografi eller naturkunnighet Geografi eller naturkunnighet Skrivning

Tockning
Sång

Skrivning
Skrivning

Slöjd

Slöjd

ämne under en vecka.
Historia...............................
Teckning.........................
Sång..................... . ~

Gymnastik.....................

Summa 30 timmar

Slöjd....................................



164

ARBETS- 
FÖRSTÅ B*

Tredje och

Tid.
Måndag. T i a d a g. O n a d a g.

3:e kl. 4:e kl. 3:e kl. 4:e kl. 3:e kl. 4:e kl.

8—8,10 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,10—8,55 Talövning och läaning Hembygdsundervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia Kri stendomskunskap

9,5—9,60 Räkning Räkning och 
geometri Räkning Räkning och 

geometri Räkning Räkning och 
geometri

10—10,45 Hembygdaundervianing, geografi, 
naturkunnighet eller historia Talövning och läaning. Hembygdsundervisning, geografi, 

naturkunnighet eller hiatoria

10,45—11,20

11,20—12,5 Arbetaövningar 
eller teckning

Arbetaövningar 
eller teckning

Hembygdsundervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia.

Talövning och 
läaning

12,15—1
Skrivning J Skrivning 

Sång
Gymnastik Skrivning

1—2

2—2,45 Slöjd

2,55—3,40 Slöjd

Antal timmar för y ar je
3:e kl. 4:e kl.

Kristendomakunskap........................................................ 2 2
Modersmålet:

Talövningar ocli läsning.................................... .... ■ 5 5
Skrivning..................................................................... 4 4

Räkning ock geometri.................................................... 4 4
Hembygdanndervisning..................................................... 1 1
Geografi................................................................................ 2 2
Naturkunnighet................................................................. 2 2
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ORDNING. 
FORMEN (Bl).
fjärde Massen.

T o i s d a g. Fredag. Lördag.

3:e kl. 4:e kl. 3:e kl. 4:e kl. 3:e kl. 4:e kl.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Rristendomskunskap Hembygdsnndervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia

Hembygdsnndervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia

Skrivning Skrivning Räkning Käkning ooh 
geometri

Arbetsövningar 
eller teckning

Arbetsövningar 
eller teckning

Hembygdsnndervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia Talövning och läsning Gymnastik

Talövning och läsning Skrivning. Talövning och 
läsning

Gymnastik
Skrivning Skrivning

Skrivning
Säng

' ’ ' y

Slöjd

Slöjd

ämne under en yecka.

Historia . . 
Arbetsövningar 
Teckning . . 
Sâng .... 
Gymnastik .

Slöjd

3:e kl. 4:e kl. 
. . . . 2 2
. . . . 1 1
. . . . 1 1
. . . . 1 1
. . ■ . 3 3
Summa 28 28

. . . . 4 4



ARBETS- 
FÖRSTA B-

Fernte, sjätte och

t i a.
Måndag. Tisdag. Onsdag.

5:e H. 6:e kl. 7:e kl. 5:e kl. 6:e kl. 7:e kl. 5:e kl. 6:e kl. 7:e kl.

8—8,10 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,10—8,55 Kristendomskunskap Kristendomskunskap Geografi eller naturkunnighet

9,5—9,50
Räkning

och
geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

10—10,45
Talövning

och
läsning

T

Teckning

T

Skrivning Geografi eller naturkunnighet Skrivning Skrivning Skrivning

10,45—11,20

11,20—12,5 Sång Talövning och läsning

T

Skrivning
Talövning

och
läsning

T

Teckning

12,15—1 Gymnastik Skrivning Skrivning Skrivning Gymnastik

1—2

2-2,45 Slöjd

2,55-3,40 Slöjd

Antal timmar för varje
5:e kl. 6:e kl. 7:e kl.

Kristendomskunskap...............................
Modersmålet:

. . 2 2 2

Talövningar och läsning . . . . . 3 3 3
Skrivning och språklära . . . . . 3+2 4+1 4+1

Räkning och geometri......................... . . 5 5 5
Geografi......................................... . . 2 2 2
Naturkunnighet........................................ . . 3 3 3



ORDNING. 
FORMEN (B 1),
sjunde Massen.

Lördag.Torsdag.

5:e kl. 5:e kl.6:e kl. 7:e kl. 6:e kl. 7:e kl. 6:e kl.5:e kl. 7:e kl.

Morgonandakt MorgonandaktMorgonandakt

HistoriaHistoriaHistoria

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri
Skrivning Spräklära

Geografi eller naturkunnighetGeografi eller naturkunnighetGeografi eller naturkunnighet

Talövning
och

läsning
SkrivningTeckningTalövning och läsning TeckningTeckning Teckning

Skrivning Skrivning

ämne nmler en vecka,
5:e kl. 6:e kl. 7:e kl.

Historia . 
Teckning 
Säng . . 
Gymnastik

Summa
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AIMîETS- 

AVDRA B-
Första och

T i d.
Måndag. Tisdag. Onsdag.

l:a klassen. 2:a klassen. l:a klassen. 2:a klassen. l:a klassen. 2:a klassen.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15

Talövn. ell. läs
ning Skrivning Kristendomskunskap Talövn. ell. läs

ning Skrivning

Skrivning Talövn. ell. läs
ning

Talövn. ell. läs
ning Skrivning Skrivning Talövn. ell. läs

ning

9,30—10,15 Hembygdsnndervisning
Skrivning Talövn. ell. läs

ning
Hembygdsnndervisning

Räkning Räkning

10,15—10,45

10,46—11,30

Talövn. ell. läs
ning

T.
Arbetsövningar Skrivning Talövn. ell. läs

ning
T.

Arbetsövningar
Talövn. ell. läs

ning

T.
Arbetsövningar

Talövn. ell. läs
ning

Talövn. ell. läs
ning Skrivning Talövn. ell. läs

ning
T.

Arbetsövningar

11,45—12,30 Räkning
Sång

Räkning

Gymnastik

12,45—1,30 Skrivning Skrivning

Antal timmar för varje
l:a kl. 2:a kl.

Kristendomskunskap................................................................................................. 2 2
Modersmålet:

Talövningar och läsning............................................................................... 6 6
Skrivning......................................................................................................... 5*/a ö’A

Räkning.................. ................................................................................................... 3 3



ORDNING. 

FORMEN (B 2).
andra Massen.

Torsdag. Fredag. Lördag.

l:a klassen. 2:a klassen. l:a klassen. 2:a klassen. l:a klassen. 2:a klassen.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Kristendomskunskap Kristendomskunskap Kristendomskunskap

Talövn. ell. läsning Skrivning Skrivning Talövn. ell. läsning Talövn. ell. läsning Skrivning

Skrivning Talövn. ell. läsning Talövn. ell. läsning Skrivning Skrivning Talövn. ell. läsning

Räkning Räkning Räkning Räkning Räkning Räkning

Skrivning Talövn. ell. läsning Skrivning Talövn. ell. läsning Talövn. ell. läsning T.
Arbetsövningar

Talövn. ell. läsning Skrivning Talövn. ell. läsning Skrivning T.
Arbetsövningar Talövn. ell. läsning

Hembygdsnndervisning Arbetsövningar Arbetsövningar
Säng

Gymnastik

ämne under en vecka.

Hembygdsundervisning 
Arbetsövningar . . .
Säng............................
Gymnastik....................

l:a kl. 2:a kl.
3 3
1 + 1V» 1 + lVs
1 1
1 JL

24

22—202859, Undervisningsplan.

Summa 24



170
ARBETS- 
ANDRA B-

Tredje, fjärde, femte- och

Tid.
Måndag. Tisdag. Onsdag.

3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e)
kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e)

kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e) 
kl.

8,20-
8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30-
9,15

Talövn. eller läsn.
T.
Tyst läsn.ell.skriyn. Kristendoms-

kunskap
Kristendoms

kunskap
Geografi eller 

naturkunnighetT.
Tyst läsn. el. skrivn. Talövn. eller läsn.

9.30-
10,15 Räkning

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri
Räkning

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Talövn. eller läsn.
T.
Tyst läsn. el. skrivn.

T.
Tyst läsn.ell.skrivn. Talövn. eller läsn.

10,15-
10,46

10,IS- 
ll,30

Hembygdsunderv., 
naturk., geo

grafi eller historia

T.
Teckning

T.
Teckning

T.
Tyst läsn. ell.skrivn. Talövn. eller läsn. Hembygdsunderv., 

naturk., geo
grafi eller historia

T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning

Talövn. eller läsn.
T.
Tyst läsn.ell.skrivn.

11,45-
12,30

T.
Teckning 
el. arbets- 
övningar

T.
Teckning
el.arbets-
övningar

Historia
T.
Teckning
el.arbets-
övningar

T.
Teckning 
el. arbets- 
övningar

Historia
Teckning 
el. arbets- 
övningar

Teckning 
el. arbets- 
övningar

T.
Räkning

och
geometri

T.
Räkning

och
geometri

12,45-
1,30
./

Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Sång Sång Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

■

Skriv
ningGymnastik Gymnastik

1,30-2,15

2,15-3 Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd

3,15-4 Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd

Antal timmar för varje
3:e kl. 4:e kl.

Kristendomskunskap.....................................................
Modersmålet:

Talövniiigar och läsning.........................................
Skrivning och språklära.........................................

' läkning och geometri..................................................... 4 + 1
Hemhy gdsundervisning................................................. t 1

. Geografi.........................................................................
: Naturkunnighet.............................................................

Anm. Sjunde klassen, där sådan förekommer, har samma arbetsordning som sjätte klassen.j

3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e) kl.
2 2 3 3

3+1 3 + 1 3 + 1 3 + 1
372 + 3 372 + 3 3V»+4 372 + 4ni 4 + 1 4 + 1 4+1

1 — ____

/ 1 1 2 2
; 1 1 2 2
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ORDNING. 
FORMEN (B 2).
sjätte (sjunde) Massen.

Torsdag. R r e d a g. Lördag.

3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e) 
kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e)

kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e) 
bl.

Morgon andakt Morgonandakt Morgonandakt

Kristendoms-
kunskap

Kristendoms-
knnskap

Kristendoms-
knnskap Talövning och läsning

T.
Räkning

T.
Räkning

ocb
geometri

Geografi eller 
naturkunnighet

T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning

Geografi eller 
naturkunnighet Räkning

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Hembygdsunderv., 
naturkun., geo

grafi eller historia

T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning Räkning

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri

T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning

Geografi eller 
naturkunnighet

Teckning 
©11- arbets
övningar

Teckning 
ell. arbets
övningar

Teckning Teckning

T.
Tyst läsn. ell.skrivn. Talövn. eller läsn. Hembygdsunderv., 

naturkun., geo
grafi eller historia

T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning

Talövn. eller läsn.
T.
Tyst läsn. ell.skrivn.

Sång Sång Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Skriv
ning

Gymnastik Gymnastik Gymnastik Gymnastik

Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd

-
Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd

änme under en vecka.

Historia.............................................................................
Arbetsövningar................................................................
Teckning.............................................................................
Sång....................................................................................
Gymnastik........................................................................

Summa
Slöjd.....................................................................................

3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e (7:e) kl
1 1 ■ 2 2

1 + 1 1 + 1 — ------

1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1
1 1 1 1

1Vs 1 Vs IV» lVs
28 28 30 30

4 4 4 4
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ARBETS- 

TREDJE B-
Första, tredje, femte

T i d.
Måndag. Tisdag. Onsdag.

l:a kl. 3:e kl. 5:e (7:e) kl. T.a kl. 3:e kl. 5:e (7:e) kl. l:a kl. 3:e kl. 5:e (7:e) kl.

8,35—8,45 Morgonandakt Morgonandakt ; tforgonandakt

8,45—9,30
Kristend.

Talövn. ell. 
läsning

T.
Tyst läsning — Kristendomskunskap

Talövn. ell. 
läsning —

T.
Skrivning

Skrivning Skrivning

9,45—10,30 Skrivning Skrivning Skrivning — Eäkning Eäkning o. 
geometri

T.
Eäkning

Talövning ock 
läsning

10,30—11

11-11,45

Talövn, ell. 
läsning

Skrivning

T.
Eäkning o. 

geometri
T.

Eäkning o. 
geometri

Eäkning
Talövn. ell. 

läsning
T.
Skrivning

T.
Skrivning

T.
Skrivning

T.
Skrivning

Geografi 
ell. naturk.

13—12,45
T.
Arbetsöv-

ningar
Historia Hembygdsundervisning T.

Teckning Hembygdsundervisning
T.

Eäkning o. 
geometri

1—1,45
Sång Sång T.

Arbetsöv-
ningar

T.
Arbetsöv-

ningar
Geografi 

ell. naturk.
Arbetsöy-

ningar
Arbetsöv-

ningar Teckning
Gymn. Gymnastik

1,45—2,30

2,30—3,15 Slöjd Slöjd

3,30—4,15 Slöjd Slöjd

Antal timmar för varje
l:a kl. 3:e kl. 5:e (7:e) kl.

Kristendomsknnskap............................ ............ 1 2 2
Modersmålet: « t:

Talövningar och läsning................... ............ 4 3 + 1 3+lVäSkrivning och språklära................... .................. 4+3 3 + 3 3V»+BEäkning och geometri......................... .................. 2 + 1 ; 2 + 4 2 + 4
Hembygdsnndervisning ... .... 2 ' 2' _
Geografi.................................. — _ 2
Naturkunnighet.................................. -- ‘ 2



ORDNING. 

FORMEN (B 3).
{och sjunde) Idassen.

173

Torsdag. Fredag. Lördag

l:a kl. 3:e kl. 5:e (7:e) kl. l:a kl. 3:e kl. 5:e (7:e) kl. l:a kl. 3:e kl. 5:e (7:e) kl.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Rristend. T.
Tyst läsning 
ell. skrivning

jNnstenaomsKunsKap Talövn. ell. 
läsning

— Räkning Räkning och 
geometri

T.
Skrivning Talövning och läsning — Talövning och läsning

K

Räkning T. T. Räkning T. T.
Räkning och 

geometri

Räkning T. T.
Räkning och 

geometriTalövn. ell. 
läsning

Skrivning Skrivning Talövn, ell. 
läsning

Räkning Talövn. ell. 
läsning

Räkning

T.
Skrivning

T.
Räkning

Geografi ell. 
n aturk. Skrivning Skrivning Skrivning Skrivning Skrivning Skrivning

,

Säng Sång T.
Arbetsöv-

ningar

T. Geografi ell. Sång Sång

Gymnastik Gymnastik ningar naturk.
Gymnastik Gymnastik

-

Slöjd Slöjd

Slöjd Slöjd

ämne under en vecka.

Historia . . . 
Arbetsövningar 
Teckning . . .
Sång................
Gymnastik . .

l:a kl. 3:e kl. 5:e (7:e)
if . ' T 2 2

1 + 3 1 + 2 —

— — 1 + 1
1 Vs 1 Va 1 Va
1 Vs 1 Va 1 Va

Summa 24 28 30
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ARBETS- 
TREDJE B-

Andra, fjärde och

T i d.
Måndag. Tisdag. Onsdag.

2:a kl. 4:e kl. 6:e kl. 2:a kl. 4:e kl. 6:e kl. 2:a kl. 4:e kl. 6:e kl.

8,85—8,45 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,45-9,30
Kristend.

Talövn. dl. 
läsning

T.
Tyst läsning — Kristendomskunskap

Talövn. ell. 
läsning

—

T.
Skrivning

Skrivning Skrivning

9,45—10,30 Skrivning Skrivning Skrivning — Räkning Räkning o. 
geometri

T.
Räkning

Talövning och 
läsning

10,30—11

1 11—11,45
Talövn. eH. 

läsning

Skrivning

T.
Räkning o. 

geometri

T.
Räkning o. 

geometri

Räkning

Talövn. ell. 
läsning

T.
Skrivning

T.
Skrivning

T.
Skrivning

Geografi eller natur
kunnighet

12-12,45
T.
Arbetsöv-

ningar
Historia Hembygds-

nndervisn.
T.
Teckning

T.
Teckning

Hembygds-
undervisn.

T.
Räkning o. 

geometri

T.
Räkning o. 

geometri

1—1,45
Sång Sång T.

Arbetsöv-
ningar

Geografi eller natur
kunnighet

Arbetsöv-
ningar Teckning Teckning

Gymnastik Gymnastik

1,45—2,30

2,30—3,15

1 '

Slöjd Slöjd

3,30-4,15 Slöjd Slöjd

Antal timmar för varje

■ 2:a kl. 4:e kl. 6:e kl.
Kristendomskunskap.............................................. . , . .
Modersmålet:

......................................... 1 2 2

Talövningar och läsning................................................... ......................................... 4 3 + 172 3 + 1
Skrivning och språklära.............................................. ......................................... 4+3 3 + 27s 372 + 3

Räkning och geometri ........................................................ 2 + 4 2 + 4
Hembygdsundervisning , . _ —

Geografi.................................... 2 2
Naturkunnighet........................................ 2 2



175
ORDNING. 
FORMEN (B 3).
sjätte Hassen.

2:a kl.

Torsdag.

4:e kl.

Ï t e ä a j. L ö r d a

6:e kl. 2:a kl. 4:e kl. 6:e kl. 2:a kl. 4:e kl. 6:e kl.

Morgonandakt

Kristendomskunskap

Morgonandakt Morgonandakt

Kristend.
Talövn. ell. 

läsning

T.
Tyst läsning 
ell. skrivning

Räkning Räkning ock 
geometri

T.
Skrivning

T.
Tyst läsning 
ell. skrivning

Talövning ock läsning

Historia

Talövning ock läsning

Räkning rp
Talövn. ell. 

Jäsning

T.
Skrivning 

Säng

Gymnastik

Skrivning
T.

Skrivning
Räkning

Geografi eller natur
kunnighet

Säng 

Gymnastik

Talövn, ell. 
läsning

Skrivning

Arbetsöv-
ningar

T.
Räkning

Skrivning

T.
Räkning och 

geometri

Räkning
Talövn. ell. 

läsning

Skrivning Skrivning

Geografi eller natur
kunnighet

Säng

Gymnastik

T.
Räkning

Skrivning

T.
Räkning och 

geometri

Skrivning

Säng

Gymnastik

Slöjd

Slöjd

Slöjd

Slöjd

amne under en vecka.

2:a kl. 4:e kl. 6:e kl.
........................................ — 2 2

.................................... 1 + 3 — —
1 + 1 1 + 1

............................... l»/s 17» l1/»
........................................ 17» IV* IV»

Summa timmar 24 29 30

Slöjd................................................. 4 4
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AX\IÄKKMX(I VR TILL ARBETSORDNINGARNA.

1. De här upptagna arbetsordningarna äro givetvis blott att betrakta som exempel, 
och detta gäller såväl i fråga om ämnenas fördelning på de särskilda veckodagarna 
och på dagens olika timmar som beträffande rasternas längd och förläggning.

2. Arbetsordningarna för sjuklassiga skolor inom de olika skolformerna böra utan 
svårighet kunna tjäna till ledning jämväl för motsvarande sexklassiga skolor.

3. Då både talövning och läsning upptages för en halv undervisningstimme, bör 
tiden användas för blott endera av dessa övningar. Är det däremot fråga om en 
hel undervisningstimme, kan talövningen, då den skall förekomma, lämpligen för
läggas till någon del av samma timme som läsningen.

4. För skrivning, räkning och geometri samt för arbetsövningar och teckning 
angives å arbetsordningarna för skolor, där flera klasser undervisas samtidigt, att 
omedelbar undervisning skall meddelas åt två eller flera klasser under samma tim
me, fastän klasserna i stor utsträckning skola erhålla skild undervisning. Läraren 
bör i sådant fall, allt efter föreliggande behov, lämna omedelbar undervisning åt varje 
särskild klass under en kortare eller längre del av timmen, under det att de 
övriga klasserna få arbeta mera på egen hand.

5. Där hembygdsundervisning, geografi, naturkunnighet och historia eller ock två 
eller tre av dessa ämnen hava upptagits för en och samma timme, har detta skett 
för att bereda tillfälle att använda flera timmar i veckan för ettdera av ämnena 
under en del av läsåret.

6. I skolor av tredje B-formen kunna, om den angivna kursfördelningen skall till- 
lämpas, de framlagda arbetsordningarna icke för varje vecka strängt följas. Tredje 
klassen skall nämligen i vissa ämnen ibland undervisas tillsamman med första och 
ibland med femte klassen och fjärde klassen ibland tillsamman med andra och 
ibland med sjätte klassen. Nödiga jämkningar måste därför göras.
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UND ANTAGSFORMER.
TIMPLANER.

FÖRSTA C-FORME N (01).
SJUKLASSIG SKODA.

Ä m n e n,

S m åskolestadi et. F 0 1 k stole s t a d i e t.

Summa lärjunge- 
timmar.

8=H
B
B
?

Lärjungetimmar

Lärartim
m

ar.

b ä r j u n g e t i m m a r.

l:a
klassen.

2:a
klassen.

3:e
klassen.

4:e
klassen.

5:e
klassen.

6:e
klassen.

7:e
klassen.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

M
CD

gae
?
CD

Krister® mskunskap 2 1 _ 1 ___ 4 2 ___ 2 — 2 — 2 — 2 — 12 ___ 12
Modersmålet:

Tal- och läsöv-
ningar .... 9 4 Va — 47» — 6 3 __ 3 — 3 — 3 — ■ 3 — 24 — : 24

Skrivning.... 5 SVs — 27» — 5 27 ä — 27» — 27a — 27a — 27» — 177a — 177»
Räkning oeli geo-

metri............... 4 2 — 2 — 4 2 ~ 2 — 2 — 2 — 2 — 14 — 14
Hem b vgdsun Servis

ning................... 3 — 17» — su ' ’ — — — — — — 47» — 47»
Geografi............... — — — — — PU Q 1 — i — 1 — 47» — 47»
Naturkunnighet . . — — — — — PU 1 — i — 1 — 47a — 47»'

i Historia............... — — — — — PU , 1 — i — 1 — 47a —. 47a
23 n7» — 117» — 25 127a — 127» — 127a — 12'/a — 127a — 8572 — 857a

Arbetsövningar . . 2 1 — l — U 1 1 J — — — — — — 8 — 3
Teckning............... — — — __ — 1 i 1 — 1 — 1 — 4 — 4
Sång....................... 1 Vä — Vs — 1 7» — 7» — 7» — 7a — 7a — 37» — §7»
Gymnastik med lek 2 1 — 1 2 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 7 _ 7

och idrott . . .
Trädgårdsskötsel. . — — _ — — — — — — — — — — — — ' — __ —

5 2 Vä - 87» — 5 27a — 27a — 27a — 27a — 27a — ! 177» — 177a
28 14 14 — 80 15 — 15 - 15 — 15 15 — 103 — 103

1 i 1 4 15 i5 15 15 15

Slöjd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ___ — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _

Hushållsgöromåi , . — — — — — — — — — — — — — — —- — — —
23—2 02859. Undervisningsplan.



FÖRSTA C-FORMEN (Cl).

SBXKLASSIG SKOLA.

Ämnen.

Småskolestadiet. F o k s k o 1 e t a diet.

Summa lärjunge- 
timmar.Lärjnngetimmar

Lärartim
m

ar.

L ä j u » g e t i mm a r

Lärartim
m

ar.

l:a
klassen.

2:a
klassen.

3:e
klassen.

4:e
klassen.

5:e
klassen.

6:e
klassen.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
1 

övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

H
ela antalet.

Kristendomskunskap . . . 2 1 — 1 — 4 2 — 2 — 2 — 2 — 10 — 10

Modersmålet :
Tal- och läsövningar . . 9 4Vs — 47* — 6 3 — 3 — 3 — 3 *— 21 — 21

. Skrivning....................... 5 27* — 27 a — 5 27* — 27* — 27* — 27* — 15 — 15

Räkning och geometri , . 4 2 — 2 — 4 2 — 2 — 2 — 2 — 12 — 12

Hembygdsundervisning . . 3 17 * — 17* — 74 ] — — — — 47* — 47*

Geografi........................... — — — — — p/i
3 3

1 — 1 __ 87* — 87*

Naturkunnighet............... — — — — — p/i 1 — 1 — 872 — 87*

Historia........................... — — — — — p/i J 1 — 1 — 87* — 37*

23 117* — U7* — 25 127* — 127* — 127* — 127* — 78 — 78

Arhetsö vningar ..... 2 1 — 1 — u 1 1 i — — — — 27 * — 27*

Teckning........................... — — — — — f 1 1 — 1 —: 37* — 37*

Sång.................................. 1 7 * — 7* — 1 7* — 7* — 7* — V* — 3 — 8

Gymnastik med lek och 2 l — l — 2 1 — 1 — 1 __ l — G — G
idrott ........

Trädgårdsskötsel ..... — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 27* _ 27* — 5 27* — 27* — 2V2 _ 27* — 15 — 15

28 14 — 14 — 30 15 — 15 — 15 — 15 — 88 — 88

14 1 4 1 1 y 1 > 1 y

Slöjd........................... ... . — — — — — — — — — — — — — — — — —

Hushållsgöromål............... —■ — — — — — —i — — — — — “— — —
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ANDSÅ C-FOEMEN (02).

ÖJUKJLAS8IG skofa.

Småskolestadiet. F o 1 k s k o 1 e s t a d i e t.

Lär junge t i m m a r. Summa lärjunge-
ir>
e:P Ha 2:a 3:e L ::e 5:e 6:e 7:e

1 m n e n.
B

klassen. klassen. klassen. klassen. klassen. klassen. klassen
5
p o Oî O O OS O O: O c O o: O H

ö B» a> Sk? Ej B s h eg S H3 S e g 1 g B B H P B P P a f d u P*
P4 H JL < o4 

• 6

b ^ 
<g B-

Pj pu 
8 £ P to 09 g-

Pä pL 
£? £ P to 09 =+■

pu pj P to
“1 S’

pu pu
i 1 P CO

09 g-
pu pu
g SL P to 09 p-

& puO <T>H H-i
P to 09 p-

pu P J<D <t>►-i P-, B-'S09 St
PPc+-

H ^ g*•-i h« ■1 s • P h • ê 8 ^ p
h

S J % ►i ‘ S ►-s CDC+4

Kristendoinskunskap 
Modersmålet :

4 1 — 1 — 2 — 2 — 3 — 3 — 3 — 15 — 15

Tal- och läs öv-
ningar .... 18 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 21 — 21

Skrivning. . . . 
Räkning och geo-

i »/t — 21/» — Vä 3 Vä 3 Vä 2 V» 2 V« 2 P/t 12 19Vs

metri .................. S 8 — 3 — 2 1 2 1 2 — 2 — 2 — 16 2 18
Hembygdsundervis-

ning..................... 2 IVa — lVs _ (— — —- — — — 4 — 4
Geografi................. 1 'P/t — _ __ __ 1 — 1 — 1 — 4 _ 4
Naturkunnighet , . P/t — — — — r 2 “ U — 1 — 1 — 4 -- - 4
Historia ................. P/t — — — — 1 __ 1 — 1 — 4 — 4

25 11 — 11 — 9 Vä 4 97» 4 il Vä 2 11 Va 2 11 Va 2 75V> 14 89Vs

Arbetsövningar . . | 
Teckning.................

1

1

1 Vä 1 V* l1
— 1 —

n —

1
—

1
— 3

4
1 4

4
Sång.................
Gymnastik med lek

1 V» — Vä — Vä — Vä V* — V» — V? — S'/a — 37»

och idrott . . .
2 j

1 — 1 — 1 — 1 — i — 1 — 1 — 7 — 7
Trädgårdsskötsel. . — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 \ 2 Vä Vä 2 Va Vä S‘/ä — 2I/ä|
— 2Vâ — 2 Va — 2 Va — 171/» 1 18V'a

so ! 18V» Vä 18'/s Vä 12 4: 12 1 4 14 1 2 14 2 14 2 93 15 108
14 “14 1( ~B Iß 1< ï< >

Slöjd........................... _ _ _ _ — — — — ------ _ ___ ____ _ _ _
Hushållsgöromå) . — . — — — - 1 — — — — — — —



AM) Il A C-FOßMEN (C2).

SBXKLASSIG SKOLA.

Ämnen.

f
sr
g.

B
B
B

Småskolestadiet. F 0 1 k s k 0 1 e s ; a d i e t.

Summa lärjunge
timmar.

i ä r j n n g e timmar.

l:a
klassen.

2:a
klassen.

3:e
klassen.

4:e
klassen.

5:e
klassen.

6:e
klassen.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

O
m

edelbar
underv.

O:

crc 0-
gp

O
m

edelbar
underv.

Tysta
övningar.

H
ela antalet.

Kristendomskunskap . . . 4 1 — 1 — 2 — 2 — 3 — 3 12 —■ 12

Modersmålet :

Tal- och läsövningar . . l 01/« 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 18 — 18

Skrivning.............................. av» — a»/» — V» 3 l/0 3 V» 2 7» 2 7 10 17

Eäkning och geometri . . 5 3 — 3 — 2 1 2 1 2 — 2 — 14 2 10

Hembygdsundervisning . . 2 IV» — 17» - __ — — 4 — 4

Geografi.................................... 11/2 — — — —
(2 2

1 — 1 — 3 — 3

Naturkunnighet..................... IV» — — — — 1 — 1 — 3 — 3

Historia.................................... i1/» — — — — 1 — 1 — 3 — 3

25 il — 11 — 9»/» 4 9 Vs 4 11 »/a 2 117» 2 (»4 12 76

Arbetsövningar.................... 1 1 V« 1 Vs ll 1 -1 — — — — 3 1 4

Teckning................................... 1 — — — — J 1 1 — 1 — 3 — 3
Sång. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Va — »/» — Va — V» — — V* — 3 — 3

Gymnastik med lek och
idrott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 — 1 — 1 — 1 '— 1 — 1 G — 0

Trädgårdsskötsel.............. — — — — — — — — — — — — — — — —

5 a1/» V* 21/* v» a1/» — 2 V» — 27 2 — 27. — 15 1 16

30 18»/» V» 18»/» v» 12 4 12 4 14 2 14 2 73 13 32

iT~ 1 î- 1 (i 16 16 16

Slöjd.............................................

Husliållsgöromål.................... — — — — — — — — — — — . — —
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FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL TIMPLANERNA.

1. De upptagna timplanerna för undantagsformerna avse blott de skolformer, i 
vilka varannandagsläsning skulle komma att anordnas.

I fråga om de undantagsformer, för vilka särskilda timplaner sålunda icke upp
tagits, torde antingen de för huvudformerna eller de för undantagsformerna i under- 
vi sningsplanen meddelade timplanerna kunna tjäna till erforderlig ledning.

Skolor med halv tid släsningen anordnad i form av periodläsning få visserligen blott 
hälften så lång årlig undervisningstid som skolor med heltid-sl-äsning, men då i en 
periodläsande skola samtliga barn inom en undervisningsavdelning undervisas vec
kans alla läsdagar den tid av året, undervisningen för avdelningen i fråga pågår, och 
då timplanerna angiva veckotimmar, torde en motsvarande timplan för en heltidslä- 
sande skola kunna, med iakttagande av nödiga jämkningar med hänsyn till kursför
delningen för de olika ämnena, tjäna till huvudsaklig ledning vid uppgörande av tim
plan för en -skola med periodläsning.

Sålunda kan vid uppgörande av timplaner för skolor med periodläsning av första 
C-formen ledning vinnas genom timplanerna för första B-formen och för skolor med 
periodläsning av andra C-formen och andra D-formen samt för skolor av tredje C- 
for-men genom timplanerna för andra B-formen.

Därest en skola av andra D-formen har varannandagsläsning, bör för densamma 
tillämpas den för andra C-formen upptagna timplanen.

I en skola av första D-formen, som ju är heltidsläsande, bör utan vidare kunna an
vändas den för tredje B-formen meddelade timplanen, och i en skola av tredje D-for
men bör samma timplan kunna tjäna till huvudsaklig ledning.

2. I övrigt gälla de i fråga om timplanerna för huvudformerna (sid. 15—18) 
lämnade förklarande anmärkningarna i tillämpliga delar jämväl timplanerna för un
dantagsformerna.



KURSPLANER.

KMSTENDOMSKUNS KAP.
MÅL.

Kristendomsundervisningen i folkskolans undantagsformer bör hava till uppgift 
att på ett isätt, som kan främja lärjungarnas religiösa och sedliga utveckling, i den 
mån den begränsade undervisningstiden det tillåter, giva dem en efter deras mottag
lighet och' behov avpassad kunskap om kristendomens uppkomst, innehåll och ut
veckling.

KURSFÖRBELNING.

FÖRSTA C-FORMEN (Cl).

SJUKLASSIG SKOJLA.

Första klassen.
Ett fåtal enkla, muntligt meddelade berättelser ur evangelierna ägnade att grund

lägga barnens första religiösa och -sedliga föreställningar.
I anslutning härtill: några få psalmverser; morgon-, afton- och bordsböner.

Andra klassen.
Några enkla, muntligt meddelade berättelser ur evangelierna i något fylligare ur

val än under första skolåret.
I anslutning härtill: några korta minnesord ur bibeln; några få psalmverser; »Fa

der vår» och »välsignelsen».
Tredje och fjärde klassen.

Ett mindre urval av för barnen lämpliga stycken ur gamla testamentet samt ett 
något fylligare ur evangelierna huvudsakligen innehållande berättelser, i tidsföljd ur 
bibeltexten.

I anslutning härtill: några korta minnesord ur bibeln; några psalmverser.
Ena året. Några få för båda årskurserna gemensamma stycken ur gamla och nya 

testamentet, särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och belysa de olika skedena 
i tidsföljden, och dessutom enbart för året några andra stycken, som låta anknyta sig 
till de gemensamma och som. icke ingå i den andra årskursen.

I anslutning till bibelstyckena: några få korta minnesord ur bibeln; några få psalm
verser.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma styckena ur gamla och nya
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testamentet och dessutom enbart för året några andra stycken, som låta anknyta sig 
till de gemensamma och som icke ingå i den föregående årskursen.

I anslutning till bibelstyckena: några få korta minnesord ur bibeln; några få psalm
verser.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Några få för barnen lämpliga stycken ur apostlagärningarna huvudsakligen inne

hållande berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.
Ett begränsat urval av Jesu tal och liknelser.
Ett fåtal andra för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testamentet med kärn

fullt religiöst och sedligt innehåll.
En och annan bild ur reformationens historia och i anslutning därtill Luthers lilla 

katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristendomens huvud
stycken.

Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och 
behov lämpad kort sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.

I anslutning till kursens övriga delar: några minnesord ur bibeln: några psalmverser,
Ena året. Ett fåtal stycken ur apostlagärningarna, vilka icke ingå i de andra års

kurserna.
Ett urval av Jesu tal och liknelser.
I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några få psalm

verser.
Andra året. Ett fåtal stycken ur apostlagärningarna,, vilka icke ingå i de andra 

årskurserna.
Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och 

behov lämpad kort sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några få psalm

verser.
Tredje året. Ett fåtal stycken ur apostlagärningarna, vilka icke ingå i de andra 

årskurserna.
Läsning ur bibeln av några för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testa

mentet med kärnfullt religiöst och sedligt innehåll..
En och annan bild nr reformationens historia med därtill anknuten läsning av 

Luthers lilla katekes.
I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några få psalm

verser.

SE XK LÄSSIG SKOLA.

Första—fjärde klassen.
Samma kurs fördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

F&mte och sjätte klassen.
Några få för barnen lämpliga stycken ur apostlagärningarna huvudsakligen inne

hållande berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.
Några av Jesu tal och liknelser.
Ett fåtal andra för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testamentet med kärn

fullt religiöst och sedligt innehåll.



En och annan bild ur reformationens historia och i anslutning därtill läsning av 
Luthers lilla katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristen
domens huvudstycken.

Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet 
och behov lämpad kort sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.

I anslutning till kursens övriga delar: några minnesord ur bibeln; några psalmverser.
Ena året. Ett fåtal stycken ur apostlagärningarna, vilka icke ingå i clen följande 

årskursen.
Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och 

behov lämpad kort sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några få psalm

verser.
Andra året. Ett fåtal stycken ur apostlagärningarna, vilka icke ingå i den förra 

årskursen.
Några av Jesu tal och liknelser.
Läsning ur bibeln av några för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testa

mentet med kärnfullt religiöst och sedligt innehåll.
En och annan bild ur reformationens historia med därtill anknuten läsning av 

Luthers lilla katekes.
I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några få psalm

verser.

ANDRÅ C-FORMËN (02). -
SJTIKLASSIG- SKOLA.

Första Och andra klassen.
Ett fåtal enkla, muntligt meddelade berättelser ur evangelierna ägnade att grund

lägga barnens första religiösa och sedliga föreställningar.
I anslutning härtill: ett och annat kortare minnesord ur bibeln; några få psalm

verser; morgon-, afton- och bordsböner; »Fader vår» och »välsignelsen».
Anm. Under andra terminen, i det fall att varannandagsläsning förekommer, och 

under senare hälften av terminen, om periodläsning äger rum, genomgås ena året vissa 
stycken av kursen och andra året de återstående.

Tredje och fjärde klassen.
Ett mindre urval av för barnen lämpliga stycken ur gamla testamentet samt ett 

något fylligare ur evangelierna och apostlagärningarna, i tidsföljd ur bibeltexten.
I anslutning härtill: några korta minnesord ur bibeln; några psalmverser.
Jämte det föregående: åhörande av undervisningen för femte, sjätte och sjunde 

klassen samt en och annan lämplig enkel uppgift i samband med denna.
Ena aret. Några få för båda årskurserna gemensamma stycken ur gamla och nya 

testamentet, särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och belysa de olika skedena 
i tidsföljden, och dessutom enbart för året några andra stycken, som låta, anknyta sig 
till de gemensamma och som icke ingå i den andra årskursen.

I anslutning till bihelstyekena: ett litet antal korta minnesord ur bibeln; ett fåtal 
psalmverser.
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Jämte det föregående: åhörande av och deltagande i undervisningen för femte, sjätte 
och sjunde klassen.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma styckena ur gamla och nya 
testamentet och dessutom enbart för året några andra stycken, som låta anknyta sig 
till de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

I anslutning till bibelstyckena: ett fåtal korta minnesord ur bibeln; ett fåtal psalm
verser.

Jämte det föregående: åhörande av och deltagande i undervisningen för femte, sjätte 
och sjunde klassen.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Några få för barnen lämpliga stycken ur gamla och nya testamentet med kärnfullt 

religiöst och sedligt innehåll, främst Jesu tal och liknelser. Jesu bergspredikan och i 
anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och behov lämpad kort samman
fattning av den kristna tros- och livsåskådningen.

En och annan bild ur reformationens historia och i anslutning därtill läsning av 
Luthers lilla katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristen
domens huvudstycken.

I anslutning till kursens övriga delar: några minnesord ur bibeln; några psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde klassen.
Ena året. Ett urval av Jesu tal och liknelser.
I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några få 

psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde klassen.
Andra året. Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mot

taglighet och behov lämpad kort sammanfattning av den kristna tros- och livsåskåd
ningen.

I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några få 
psalmverser.

Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde klassen.
Tredje året. Läsning ur bibeln av några för barnen lämpliga stycken ur gamla 

och nya testamentet med kärnfullt religiöst och sedligt innehåll.
En och annan bild nr reformationens historia med därtill anknuten läsning av 

Luthers lilla katekes.
I anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord nr bibeln; några få psalm

verser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde klassen.

SEXKLASSIG SKOLA.
Första—fjärde klassen.

Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.
Femte och sjätte klassen.

Ett begränsat urval av Jesu tal och liknelser.
Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnaålderns mottaglighet och 

behov lämpad sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
En och annan bild ur reformationens historia och i anslutning därtill läsning av 

Luthers lilla katekes såsom ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning av kristen
domens huvudstycken.

I anslutning till kursens övriga delar: några minnesord ur bibeln; några psalmverser.
24—2 02859. Urider vism ngsp lan.
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Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde klassen.
Ena året. Jesu bergspredikan ooh i anknytning därtill en efter barnaålderns mottag

lighet ocih behov lämpad kort sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen.
I-anslutning till kursens övriga delar: några få minnesord ur bibeln; några- få- psalm

verser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje ooh fjärde klassen..
Andra året. Några av Jesu tal och liknelser.
En oc-h annan bild ur reformationens historia med därtill anknuten läsning av 

Luthers lilla katekes.
I anslutning till kursens övriga delar: några minnesord ur bibeln; några få psalm

verser.
Jämte det föregående: deltagande i vad som genomgås med tredje och fjärde klassen.

TREDJE O-FORMEN (03).
För denna skolform gäller samma kursfördelning som för andra C-formen.

FÖRSTA D-FORMEN (Dl).
8JXJKLASSIG BELEB SEXKLA8SIG SKOLA.

Första klassen.
Enkla, muntligt meddelade berättelser 

ur evangelierna ägnade att grundlägga 
barnens första religiösa och sedliga före
ställningar.

X anslutning härtill: några psalmverser; 
morgon-, afton- och bordsböner.

Andra klassen.
Enkla, muntligt meddelade berättelser 

ur evangelierna i något fylligare urval samt 
några enkla likaledes muntligt meddelade 
berättelser ur gamla testamentet.

I anslutning härtill: ett och annat kort 
minnesord ur bibeln; några psalmverser; 
»Fader vår» och »välsignelsen».

Tredje klassen.
Ett begränsat urval av för barnen lämp

liga stycken ur gamla testamentet huvud
sakligen innehållande berättelser, i tids
följd ur bibeltexten.

I anslutning härtill: korta minnesord 
ur bibeln; några psalmverser.

Jämte det föregående: åhörande av un
dervisningen för femte (och sjunde) klassen 
samt en och annan lämplig enkel uppgift 
i samband med denna.

Femte (och sjunde) klassen.
Några för barnen lämpliga stycken ur 

gamla och nya testamentet med kärnfullt 
religiöst och sedligt innehåll.

Jesu bergspredikan och i anslutning 
därtill en efter barnaålderns mottaglighet 
och behov lämpad sammanfattning av den 
kristna tros- och livsåskådningen.

Fjärde klassen.
Ett begränsat urval av för barnen lämp

liga stycken ur evangelierna och apostla
gärningarna huvudsakligen innehållande 
berättelser, i tidsföljd ur bibeltexten.

I anslutning härtill: korta minnesord 
ur bibeln; några psalmverser.

Jämte det föregående: åhörande av un
dervisningen för sjätte klassen samt en och 
annan lämplig och enkel uppgift i sam
band med denna.

Sjätte klassen.
Några för barnen lämpliga stycken ur nya 

testamentet med kärnfullt religiöst och sed
ligt- innehåll, främst Jesu tal och liknelser.

Några få enkla berättelser och bilder ur 
kyrkans historia, däribland berättelser ooh 
bilder nr reformationens historia. I anslut
ning till sistnämnda: läsning av Luthers
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I anslutning till kursens övriga delar: lilla katekes såsom ett historiskt uttryck 
minnesord ur bibeln; psalmverser. för Luthers uppfattning av kristendomens

Jämte det föregående: deltagande i vad huvudstycken, 
som genomgås med tredje klassen. I anslutning till kursens övriga delar:

minnesord ur bibeln; psalmverser.
Jämte det föregående: deltagande i vad 

som genomgås med fjärde klassen.

ANDRA D-FORMEN (D2).

För denna skolform gäller samma kursfördelning som för andra C-lönnen.

TREDJE D-FORMEN (D3).
SJUKLASSIG ELLER

■ Första Massen.
Ett fåtal enkla, muntligt meddelade be

rättelser ur evangelierna ägnade att grund
lägga barnens första religiösa och sedliga 
föreställningar.

I anslutning härtill: ett par psalmverser; 
morgon-, afton- och bordsböner.

Tredje Massen.
Ett mindre urval av för barnen lämp

liga stycken ur gamla testamentet huvud
sakligen innehållande berättelser, i tidsföljd 
ur bibeltexten.

I anslutning härtill: några korta min
nesord ur bibeln; ett fåtal psalmverser.

Jämte det föregående: åhörande av un
dervisningen för femte (och sjunde) klas
sen samt en och annan lämplig enkel upp
gift i samband med denna.

Femte (och sjunde) Massen.
Jesu bergspredikan och i anknytning 

därtill en efter barnaålderns mottaglighet 
och behov lämpad kort sammanfattning av 
den kristna tros- och livsåskådningen.

I anslutning till kursens övriga delar: 
några minnesord ur bibeln; några psalm
verser.

Jämte det föregående: deltagande i vad 
som genomgås med tredje klassen.

SEXKLASSIG SKOLA.
Andra Massen.

Några enkla, muntligt meddelade berät
telser ur evangelierna.

I anslutning härtill: ett och annat kor
tare minnesord ur bibeln ; några få psalm
verser; »Fader vår» och »välsignelsen».

Fjärde Massen.
Ett mindre urval av för barnen lämp

liga stycken ur evangelierna och apostla
gärningarna huvudsakligen innehållande 
berättelser, i tidsföljd nr bibeltexten.

I anslutning härtill: några korta min
nesord ur bibeln; ett fåtal psalmverser.

Jämte det föregående: åhörande av un
dervisningen för sjätte klassen samt en och 
annan lämplig enkel uppgift i samband 
med denna.

Sjätte Massen.
Några av Jesu tal och liknelser.
En och annan bild ur reformationens 

historia och i anslutning därtill läsning av 
Luthers lilla katekes såsom ett historiskt 
uttryck för Luthers uppfattning av kristen
domens huvudstycken.

I anslutning till kursens övriga delar: 
några minnesord ur bibeln; några psalm
verser.

Jämte det föregående: deltagande i vad 
som genomgås med fjärde klassen.



ANVISNINGAR.
De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 

(sid. 26—29), tillämpas jämväl i görligaste mån vid undervisningen i undantagsfor- 
merna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare under
visningstid och begränsad lärokurs.

MODERSMÅLET.

MÅR.
Modersmålsondervisningen i folkskolans undantagsformer bör hava till uppgift att,, 

i den mån den begränsade undervisningstiden det medgiver, lära barnen med riktig- 
uppfattning, tydligt uttal och god betoning läsa stycken, som till form och innehåll 
motsvara, deras uppfattningsförmåga, samt muntligen och skriftligen uttrycka sig 
enkelt och klart om sådant, som tillhör deras erfarenhetsområde och intressekrets, även
som att på ett efter deras ålder och utveckling avpassat sätt giva dem någon bekant
skap med svensk litteratur och modersmålets byggnad samt att såmedelst vårda 
och utveckla barnens språkkänsla och öppna deras sinne för modersmålets betydelse 
och värde.

KURSFÖRDELNING.
FÖRSTÅ C-FOEMEN (Cl).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första Mässen.
Första te r m i ne n.

Tal- och läsövningar.
Samtal med innehåll hämtat från skolan och hemmet.
I anslutning härtill: övningar att urskilja och uttala ljuden samt att läsa ljudtec

ken, ord, uttryck och korta meningar ävensom övningar för vinnande av ett tydligt 
och vårdat uttal.

Skrivövningar.
Lilla alfabetet samt ord, uttryck och korta meningar hämtade från tal- och läsöv- 

ningarna, efter lärarens föreskrivning.

A n d r a te r mine n.
Talövningar.

...Samtal med innehåll hämtat från skolan och hemmet. Återgivande av några kom 
berättelser ur barnens läsebok, berättade eller förelästa av läraren eller ock av barnen 
lästa under läsövningarna.

I lämplig anslutning till det föregående: en och annan övning för vinnande av ett 
tydligt och vårdat uttal.
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Läsning.
Om tagning av några grundläggande övningar. Läsning _av stycken med klart och 

enkelt språk samt med innehåll, som ligger barnen nära, i allmänhet förut förelästa 
eller berättade av läraren och återgivna av barnen.

Inlärande och uppläsning av några korta uttryck och ett litet antal enkla verser.
Skrivning.
Omtagning av några viktigare övningar från föregående termin. Fortsatt inlärande 

av de små bokstäverna, stor bokstav i egennamn. Skrivning av några uttryck och 
korta meningar från tal- och läsövningarna, huvudsakligen efter lärarens föreskrivning. 
Någon gång skrivning ur minnet av ord och korta uttryck. En och annan övning att 
med urskiljande av ljuden angiva deras beteckning; uppdelning i stavelser.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form 

och sammanbindning samt pennans och handens ställning.

Andra klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från hemmet och hembygden.
Återgivande av några korta berättelser, av läraren berättade eller förelästa ur läse

boken eller ock av barnen lästa under läsövningarna.
I lämplig anslutning till det föregående: en och annan övning för vinnande av ett 

tydligt och vårdat uttal.
Läsning. _ _ .
Omläsning vid terminernas början av några grundläggande övmngsstyeken. Läs

ning av stycken med klart och enkelt språk samt med innehåll, som ligger barnen 
nära, i allmänhet förut förelästa eller berättade av läraren och återgivna av 
barnen.

Inlärande och uppläsning av några korta uttryck och ett fåtal enkla verser valda ux 
det förut lästa.

SJcT'i'V'H'Z'il/Q
Omtagning av viktigare övningar från föregående år. Fortsatt inlärande av de små 

och stora bokstäverna. . ....
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom avskrivning av lästa 

texter efter föreskrivning eller ur bok. Övningar att med urskiljande av ljuden angiva 
deras beteckning; uppdelning i stavelser. _ _p

Någon gång fritt nedskrivande av enkla meningar om ämnen hämtade Iran tal
övningarna.

■Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form och 

sammanbindning samt pennans och handens ställning.

Tredje och fjärde klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll hämtat från hemmet och hembygden även

som någon gång från kursen i naturkunnighet, geografi och historia. Återgivande 
av en och annan berättelse, berättad av läraren eller läst av barnen under läsöv
ningarna.
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Läsning.
Omläsning vid läsårets början av några få under första och andra skolåret lästa 

stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt språk och med innehåll, som ligger 
barnen nära, ett och annat stycke behandlande svenska bygders natur och människoliv 
eller händelser och företeelser ur vår äldre historia.

Inlärande och uppläsning av några enkla verser samt ett och annat kortare prosa
stycke utgörande urval ur det förut lästa.

Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan följd 
med annat innehåll. Likaså behandlas ena året en följd av läsestycken, andra året en 
följd av andra stycken.

Skrivning.
Tred j e k 1 as sen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

dels avskrivning av lästa texter efter föreskrivning eller ur hok, dels skrivning ur 
minnet av korta, förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning 
av en och annan kort och enkel, förut avskriven text.

Någon gång fritt nedskrivande av enkla meningar om ämnen, i allmänhet hämtade 
från talövningarna.

Språbbyggnadsövningar: enkla satser samt benämningar på föremål i ental och 
flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form 

och sammanbindning samt pennans och handens ställning; då och då en kortare sär
skild välskrivningsövning.

Fjärde klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer ge
nom dels avskrivning av lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur 
minnet av korta, förut avskrivna och inlärda texter, dels skrivning efter föresägning 
av några förut avskrivna, korta och enkla texter.

Någon gång fritt nedskrivande av enkla meningar om ämnen hämtade från tal
övningarna.

Språkbyiggnadsövnimgar: enkla satser; enfela satser förenade genom »-och»; substan
tiv och verb i ental ooh flertal.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även någon gång på egen hand i 
av barnen bildade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar mied småstil avseende noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av bok
stäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning.

Anm. De för de båda årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla äm
nen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den av-sedda 
stegringen -för fjärde klassen kan ernås antingen -genom ökning a,v ämnets eller textens 
omfång eller gen-om. 'skärpning av kravet på självständighet vid arbetets utförande eller 
på annat lämpligt sätt.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser samt återgivande av lästa stycken med innehåll, i allmän

het utgörande urval ur kursen i naturkunnighet, geografi och historia. Mot slutet av 
året en och annan redogörelse eller berättelse, efter förberedelse enligt av läraren givna 
anvisningar.
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Läsning.
Läsning av stycken med klart ock enkelt språk och av litterärt värde samt med 

innehåll hämtat huvudsakligen från vårt lands natur och arbetsliv samt från händelser 
och företeelser ur vår medeltids och vår nyare tids historia, bland de senare jämväl 
sådana, som avse en eller annan bland de främsta av de författare, av vilka stycken 
blivit lästa i skolan.

Någon övning i tyst läsning av enkla berättelser jämte återgivande av deras innehåll.
Inlärande och uppläsning av ett fåtal verser och korta prosastycken utgörande ur

val -ur det förut lästa.
Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan, tredje 

året ännu en annan följd, i allmänhet med olika innehåll. Likaledes göres urvalet av 
läsestycken olika för vart och ett, av de tre åren.

Skrivning.
Femte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 

dels avskrivning ur bok av lästa texter, dels skrivning ur minnet av förut avskrivna och 
inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna texter. Tillämp
ning av behövliga rättskrivningsregler, särskilt regler för dubbelskrivning av konsonant. 
Användning av alfabetiskt ordnad ordlista.

Förberedande uppsatsövningar: fria skrivningar med enkla, klart begränsade äm
nen hämtade från talövningarna eller från andra områden, som intressera lärjungarna.

Språkbyggnadsövningar: satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar; enkla 
satsföreningar; substantiv och verb jämte några av deras vanligaste böjningsformer; 
sammansatta ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av ’barnen bildade me
ningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda, öv
ningar med småstil avseende noggrann -bokstavsbildning och sammanbindning av bok
stäverna under iakttagande av jämna, avstånd och jämn lutning.

Sjätte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttrjjk och ordformer ge
nom dels avskrivning av några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det prak
tiska livet, dels skrivning ur minnet -av lästa och inlärda texter, dels skrivning efter 
föresägning av i hemmet lästa korta texter.

Förberedande uppsatsövningar: fria skrivningar med enkla, klart begränsade ämnen 
hämtade från talövningarna eller från andra områden, som intressera lärjungarna.

Språkbyggnadsövningar: satsens huvuddelar med bestämningar; enkla -satsförenin- 
gar; något om ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; sammansatta och 
avledda ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade 
meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda, öv
ningar med småstil avseende noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av bok
stäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl ledigare 
pennföring och något snabbare skrivning.

Sjunde klassen. Rättskrivning och inövning av uttryck och ordformer ge
nom dels avskrivning av några goda mönster för enkla skrivelser tillhörande det prak
tiska, livet, dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresägning 
av lästa texter, jämväl någon gång avseende övning att utan lärarens anvisning ut
sätta, skiljetecken.



Uppsatsövningar : eltla korta berättelser och beskrivningar med ämnen hämtade från 
talövningarna och med stöd av några under lärarens ledning gjorda anteckningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med användning av olika stilhöjd.

Anm. De för de tre årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla äm
nen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den avsedda 
stegringen för sjätte och sjunde klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets 
och textens omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets ut
förande eller på annat lämpligt sätt.

Språklära.
Sjunde klassen. Några övningar avsedda att giva överskådlighet åt och att 

inskärpa det oundgängligaste av vad som förut inhämtats om satsbyggnaden, orden 
och deras böjning, ljuden och deras beteckning samt om skiljetecknens användning.

SEXKLASSIG SKOLA.

Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

ANDEA C-FORMEN (C2).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första klassen.

Första ter m ine n.
Tal- och låsövningar.
Samtal med innehåll hämtat från skolan och hemmet,
I anslutning härtill: övningar att urskilja och uttala ljuden samt att läsa ljud- 

tecken, ord, uttryck och korta meningar- ävensom övningar för vinnande av ett tyd
ligt och vårdat uttal.

Skrivövningar.
Lilla alfabetet samt ord, uttryck och korta meningar hämtade från tal- och läs- 

övningarna, efter lärarens föreskrivmng.

A ndra te rm ine n.
Talövningar.
Ett ooh annat samtal aned innehåll hämtat från skolan och hemmet. Återgivande 

av en och annan kort berättelse ur barnens läsebok, berättad eller föreläst av läraren 
eller ock läst av barnen under läsövnmgarna.

I lämplig anslutning till det föregående: en och annan övning för vinnande av ett 
tydligt och vårdat uttal.

Läsning.
Omtagning av några få grundläggande övningar. Läsning _ av stycken med klart 

och enkelt språk samt med innehåll, som ligger barnen nära, i allmänhet förut före
lästa eller berättade av läraren och återgivna av barnen.

Inlärande och uppläsning av några korta uttryck och en eller annan enkel vers.
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Skrivning.
Omtagning av några viktigare övningar från föregående termin. Fortsatt inlärande 

av de små -bokstäverna. Skrivning av några uttryck och korta meningar från tal- ooh 
läsövningarna, huvudsakligen efter lärarens föreskrivning. Någon gång skrivning ur 
minnet av ord och korta uttryck. En och annan övning att med urskiljande av ljuden 
angiva deras .beteckning; uppdelning i stavelser.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inlärande av bokstävernas form 

och sammanbindning samt pennans och handens ställning.

Ändra klassen.
Talövningar.
Några få samtal och redogörelser med innehåll hämtat från hemmet och hembygden. 

Återgivande av en och annan kort berättelse, av läraren berättad eller föreläst ur läse
boken eller ock läst av barnen under läsövningarna.

I lämplig anslutning till det föregående: en ooh annan övning för vinnande av ett 
tydligt och vårdat uttal.

Läsning.
Omläsning vid terminernas början av några få grundläggande övningsstycken. 

Läsning av stycken med klart och enkelt språk samt med innehåll, som ligger barnen 
nära, i allmänhet förut förelästa eller berättade av läraren och återgivna av barnen.

Inlärande och uppläsning av några korta uttryck och en och annan enkel vers ur 
det förut lästa.

Skrivning.
Omtagning av några viktigare övningar från föregående år. Fortsatt inlärande av 

de små bokstäverna, stor bokstav i egennamn och vid början av en mening.
Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom avskrivning av lästa 

texter efter föreskrivning eller ur bok. Övningar att med särskiljande av ljuden an
giva deras beteckning; uppdelning i stavelser.

Någon gång skrivning ur minnet av ord, uttryck och korta satser.
Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form och 

sammanbindning samt pennans och handens ställning.
Anm. Under läsårets andra termin äro talövningarna gemensamma för de båda klas

serna med nödig stegring för andra klassen. Andra klassen deltager i första klassens 
läsövningar, då så erfordras för omläsning av tidigare lästa stycken.

Tredje och fjärde klassen.
Talövningar.
Några få samtal .och redogörelser med innehåll hämtat från hemmet och hembyg

den ävensom någon gång från kursen i naturkunnighet, geografi och historia. Åter
givande av en och annan berättelse, berättad av läraren eller läst av barnen under 
läsövningarna.

Läsning.
Omläsning vid läsårets början av några få under första och a.ndra skolåret lästa 

stycken. Läsning av stycken med klart och enkelt språk ooh med innehåll, som ligger 
barnen nära, ett annat stycke behandlande. svenska bygders natur och människoliv 
eller händelser och företeelser ur vår äldre historia.

25—2028Ü9, Undervisning splan.
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Någon övning i tyst läsning av enkla berättelser jämte återgivande av deras inne
håll.

Inlärande och uppläsning av några enkla verser samt ett och annat kortare prosa
stycke utgörande urval ur det förut lästa.

Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan följd 
med annat innehåll. likaså behandlas ena året en följd av läsestycken, andra året 
en följd av andra stycken.

Skrivning.
Tredje klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer ge

nom dels avskrivning av lästa texter efter föreskrivning eller ur bok, dels skrivning ur 
minnet av en och annan kort och enkel, förut avskriven text.

Någon igång fritt nedskrivande av enkla meningar om ämnen hämtade från talöv- 
ningarna.

Språkbyggnadsövningar : enkla satser samt benämningar på föremål i ental och 
flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skrivövningar inövning av bokstävernas form 

och sammanbindning samt pennans och handens ställning.
Ejärde klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer ge

nom dels avskrivning ur bok av lästa texter, dels skrivning ur minnet av korta förut av
skrivna och inlärda enkla texter.

Någon gång fritt nedskrivande av enkla meningar om ämnen kämtade från talöv
ningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser; enkla satser förenade genom »och»; substan
tiv och verb i ental och flertal.

Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels även någon gång på egen hand i av 
barnen bildade meningar.

Välskrivning : vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; då och då en 
kortare särskild välskrivningsövning.

Anm. De för de båda årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla äm
nen eller texter, isom äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, och den avsedda 
stegringen för fjärde klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets eller textens 
omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets utförande eller 
på annat lämpligt sätt.

*

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Talövnmgar.
Några få samtal och redogörelser med innehåll, i allmänhet utgörande urval ur kur

sen i naturkunnighet, geografi och historia. Mot slutet av året någon gång en redo
görelse eller berättelse, efter förberedelse enligt av läraren givna anvisningar.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt språk och av litterärt värde samt med 

innehåll hämtat huvudsaMigen från vårt lands natur och arbetsliv samt från händelser 
och företeelser ur vår medeltids och vår nyare tids historia, bland de senare jämväl 
sådana, som avse en och annan bland de främsta av de författare, av vilka stycken 
blivit lästa i skolan.

Någon övning i tyst läsning av lämpliga stycken med redogörelse för deras inne
håll.
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Inlärande noli uppläsning1 av ett fatal verser ooli korta prosastycken utgörande ur

val ur det förut lästa.
Anm. Ena året genomgås en viss följd av talövningar, andra året en annan* tredje 

ännu en annan, i allmänliet med olika inneliall, Dikaledes göres urvalet av läsestyc- 
ken olika för vart ooli ett av de tre åren.

Skrivning.
Femte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck ock ordformer ge

nom dels avskrivning ur kok av lästa texter, dels skrivning ur minnet av förut avskrivna 
ooli inlärda texter, dels skrivning efter föresägning av några förut avskrivna texter. 
Tillämpning av oundgängliga rättskrivningsregler, särskilt regler för dubbelskrivning 
av konsonant. Användning av alfabetiskt ordnad ordlista.

Förberedande uppsatsövningar: fria skrivningar med enkla, klart begränsade ämnen 
hämtade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar; enkla 
satsföreningar; substantiv och verb jämte några av deras vanligaste böjningsformer; 
sammansatta ord.

Skiljetecken dels. efter lärarens anvisning, dels någon gång på egen hand i av 
barnen bildade meningar.

. Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende noggrann bokstavsbildning och sammanbindning av bok
stäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning.

S jätte klassen. Rättskrivning samt inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok, dels skrivning ur minnet av lästa och inlärda texter, dels 
skrivning efter föresägning av i hemmet lästa korta texter.

Förberedande uppsatsövningar: fria skrivningar med enkla, klart begränsade ämnen 
hämtade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: satsens huvuddelar; huvudord med bestämningar; enkla 
satsföreningar; något om ordklasserna och ordens vanligaste böjningsformer; samman
satta och avledda ord.

.Skiljetecken dels efter lärarens anvisning, dels på egen hand i av barnen bildade 
meningar.

_ Välskrivning^: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende noggrann bokstavsbildning ooh sammanbindning av bok
stäverna under iakttagande av jämna avstånd och jämn lutning samt jämväl ledigare 
pennföring ooh något snabbare skrivning.

S j u n d e klassen. Rättskrivning och inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning av. ett och annat mönster för enkla skrivelser tillhörande det prak
tiska livet, dels skrivning ur minnet av inlärda texter, dels skrivning efter föresäg- 
ning av lästa texter.

Uppsatsövningar: enkla korta berättelser och beskrivningar med ämnen hämtade 
från talövningarna och med stöd av några under lärarens ledning gjorda anteckningar.

Välskrivning: vård av handstilen i samband med alla skrivövningar; några sär
skilda övningar med användning av olika stilhöjd.

Anm. De för de tre årsklasserna skilda skrivövningarna kunna ofta behandla äm
nen eller texter, som äro för klasserna helt eller delvis gemensamma, ooh den avsedda 
stegringen för sjätte och sjunde klassen kan ernås antingen genom ökning av ämnets 
eller textens omfång eller genom skärpning av kravet på självständighet vid arbetets 
utförande eller på annat lämpligt sätt.
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Språklära.
S jun d-e klassen. Några övningar avsedda att giva överskådlighet åt odh att 

inskärpa det oundgängligaste av vad som förut inhämtats oin satsbyggnaden, orden 
och deras böjning, ljuden och deras beteckning samt om skiljetecknens användning.

Anm. I så stor utsträckning som möjligt böra tal övningar och läsning vara gemen
samma för tredje—sjunde klassen. Detta bör i synnerhet vara fallet, då inom tredje 
och fjärde klassen förehaves något, som ytterligare bör inskärpas inom femte, sjätte 
och sjunde klassen.

SEXKLASSIG SKOLA.

Samma kurs,fördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

TREDJE OFORMEN (C3).

För denna skolform tillämpas i huvudsak samma kursfördelning som för andra C- 
for men.

FÖRSTÅ D-FORMEN (Dl).
SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första Massen. Andra Massen.
Första terminen.

Tal- och läsövningar.
Samtal med innehåll hämtat från skolan 

och hemmet.
I anslutning härtill: övningar att urskilja 

och uttala ljuden samt att läsa ljudtec
ken, ord, uttryck och korta meningar 
ävensom övningar för vinnande av ett 
tydligt och vårdat uttal.

Skrivövningar.
Lilla alfabetet samt ord, uttryck och 

korta meningar hämtade från tal- och läs- 
övningarna, efter lärarens föreskrivning.

Andra terminen.
Talövningar.
Samtal med irinehåll hämtat från skolan 

och hemmet. Återgivande av korta be
rättelser i allmänhet ur barnens läsebok, 
berättade eller förelästa av läraren eller 
lästa av barnen själva.

I lämplig anslutning till det föregående: 
övningar för vinnande av ett tydligt och 
vårdat uttal.

Talövningar.
Samtal och redogörelser med innghåll 

hämtat från hemmet och hembygden. Åter
givande av några korta berättelser, av lä
raren berättade eller förelästa ur läseboken 
eller ock av barnen lästa under läsövning- 
arna.

I lämplig anslutning till det föregående: 
en och annan övning för vinnande av ett 
tydligt och vårdat uttal.

Läsning.
Omläsning vid terminernas början av 

några grundläggande övningsstycken samt 
av några andra tidigare lästa stycken. 
Läsning av stycken med klart och en
kelt språk samt med innehåll, som ligger 
barnen nära, i allmänhet förut förelästa 
eller berättade av läraren och återgivna 
av barnen.

Inlärande och uppläsning av några korta 
uttryck och enkla verser, valda ur det 
förut lästa.

/
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Läsning.
Omtagning av några grundläggande öv

ningar. Läsning av stycken med klart 
ock enkelt språk samt med innehåll, som 
ligger barnen nära, i allmänhet förut före
lästa eller berättade av läraren och åter
givna av barnen.

Inlärande och uppläsning av några korta 
uttryck och ett fåtal enkla verser.

Skrivning.
Omtagning av en och annan viktigare 

övning från föregående termin. Fortsatta 
övningar med de små bokstäverna, stor 
bokstav i egennamn och vid början av en 
mening. Skrivning av uttryck och korta 
meningar från tal- och läsövningarna, hu
vudsakligen efter lärarens föreskrivning. 
Skrivning ur minnet av ord och korta 
uttryck. En och annan övning att med 
urskiljande av ljuden angiva deras be
teckning; uppdelning i stavelser.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skriv

övningar inlärande av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och 
handens ställning.

Tredje, femte (och sjunde) klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll 

hämtat från hemmet och hembygden, någon 
gång från kursen i naturkunnighet, geo
grafi och historia ävensom från lärjungar
nas egn<i iakttagelser och läsning på egen 
hand. Återgivande av berättelser, berät
tade av läraren eller lästa" av barnen; 
någon gång en övning att återgiva gången 
i en följd av berättelser eller en längre 
berättelse.

Läsning.
Omläsning vid läsårets början av några 

få under första och andra skolåret lästa 
stycken. Läsning av stycken med klart och 
enkelt språk och av litterärt värde samt 
med innehåll huvudsakligen behandlande 
svenska bygders natur och människoliv 
samt händelser och företeelser ur vår 
historia.

Skrivning.
Rättskrivning samt inövning av uttryck 

och ordformer genom dels avskrivning av 
lästa texter efter föreskrivning eller ur 
bok, dels skrivning ur minnet av enkla 
och korta, förut avskrivna och inlärda 
texter.

Då och då fritt nedskrivande av enkla 
meningar om ämnen, i allmänhet hämtade 
från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser 
samt benämningar på föremål i ental och 
flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skriv

övningar inövning av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och 
handens ställning; en och annan kortare 
särskild välskrivningsövning.

Fjärde och sjätte klassen.
Talövningar.
Samtal och redogörelser med innehåll 

hämtat från hemmet och hembygden, nå
gon gång från kursen i naturkunnighet, 
geografi och historia. Återgivande av be
rättelser, berättade av läraren eller lästa 
av barnen.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och en

kelt språk och av litterärt värde samt med 
innehåll huvudsakligen behandlande skilda 
svenska bygders natur och arbetsliv samt 
händelser och företeelser ur vår historia, 
bland de senare jämväl sådana, som avse 
en oeh annan av de främsta bland de 
författare, av vilka stycken blivit'lästa i 
skolan.

Övningar i tyst läsning med tillhörande 
redogörelser.

Inlärande och uppläsning av några ver-



198

Någon övning i tyst läsning av enkla 
berättelser jämte återgivande av deras 
innehåll.

Inlärande och uppläsning av några ver
ser coh korta prosastycken utgörande ur
val ur det förut lästa.

Anm. Den avsedda stegringen för femte 
(och sjunde) klassen tillgodoses vid tal
övningarna genom större fordringar på 
lärjungarnas framställning och på deras 
egen förberedelse på uppgifterna. Från 
de olika områden, som angivas i kursför- 
delningen, väljas ämnen, som företrädes
vis lämpa sig för än den ena, än den 
andra av klasserna.

Likaså väljas för läsövningarna olika 
krävande stycken från olika områden.

Skrivning.
Tredje klassen. Eättskrivning samt 

inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning av lästa texter efter före- 
skrivning eller ur bok, dels skrivning ur 
minnet av korta, förut avskrivna och in
lärda texter, dels skrivning efter föresäg
ning av en och annan förut avskriven 
enkel och kort text.

Då och då fritt nedskrivande av enkla 
meningar om ämnen, i allmänhet hämtade 
från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar : enkla satser ; 
enkla satser förenade genom »och»; sub
stantiv och verb i ental och flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skriv

övningar inövning av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och 
handens ställning; då och då en kortare 
särskild välskrivningsövning.

Derate klassen. Eättskrivning samt 
inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok av lästa texter, 
dels skrivning ur minnet av inlärda tex
ter, dels skrivning efter föresägning av i 
hemmet lästa och genomsedda texter. Till- 
lämpning av behövliga rättskrivningsreg- 
ler, särskilt regler för dubbelskrivning av 
konsonant.

ser och korta prosastycken utgörande ur
val ur det förut lästa.

Anm. Den avsedda stegringen för sjätte 
klassen vid tal och läsövningarna till
godoses på det sätt, som i fråga om femte 
och sjunde klassen är angivet.

Skrivning.
Fjärde klassen. Eättskrivning samt 

inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok av lästa texter, 
dels skrivning ur minnet av förut avskrivna 
och inlärda texter, dels skrivning efter före
sägning av några förut avskrivna enkla 
texter. Användning av alfabetiskt ordnad 
ordlista.

Förberedande uppsatsövningar: friaskriv- 
ningar med enkla, klart begränsade äm
nen hämtade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: enkla satser; 
satsens huvuddelar; huvudord med bestäm
ningar; förening av två satser; substantiv 
och verb jämte några av deras vanligaste 
böjningsformer; sammansatta ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvis
ning, dels även någon gång på egen hand 
i av barnen bildade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggranu 
bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna 
avstånd och jämn lutning.

Sjätte klassen. Eättskrivning samt 
inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok, dels skrivning ur 
minnet av inlärda texter, dels skrivning 
efter föresägning av lästa texter, även av
seende någon övning att utan lärarens 
anvisning utsätta skiljetecken.

Uppsatsövningar: enkla, korta beskriv
ningar, redogörelser och berättelser med 
ämnen hämtade bland annat från talöv
ningarna.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggrann 
och regelbunden skrivstil och ledig penn- 
föring.



199

Förberedande uppsatsövningar: korta be
rättelser och beskrivningar med ämnen 
hämtade bland annat från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar : satsens huvud
delar, huvudord med bestämningar, enkla 
satsföreningar, de viktigaste ordklasserna 
och ordens vanligaste böjningsformer, sam
mansatta och avledda ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvis
ning, dels på egen hand i av barnen bil
dade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggrann 
bokstavsbildning och sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna 
avstånd och jämn lutning.

Sjunde klassen. Rättskrivning och 
inövning av uttryck och ordformer genom 
dels skrivning ur minnet av inlärda tex
ter, dels skrivning efter föresägning, jäm
väl avseende- övning att utan lärarens an
visning utsätta skiljetecken.

Efterbildning efter förut avskrivna möns
ter av enkla praktiska skrivelser, såsom 
kvitton, annonser, brev, arbetsbetyg och 
fullmakter.

Uppsatsövningar: enkla beskrivningar, 
redogörelser och berättelser med ämnen 
hämtade bland annat från talövningarna.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med användning av olika stil- 
höjd avseende regelbunden skrivstil, ledig 
pennföring och efter olika stilhöjd avpas
sad hastighet.

SpråJdära.
Sjunde klassen. Några övningar av

sedda att giva överskådlighet åt och att in
skärpa vad som förut inhämtats om sats
byggnaden, orden och deras böjning, lju
den och deras beteckning samt om skilje
tecknens användning.

Anm. De för de olika klasserna skilda 
skrivövningarna kunna stundom behandla 
ämnen eller texter, som äro för klasserna 
gemensamma, och den avsedda stegringen 
för femte (och sjunde) klassen kan ernås

SpråJdära.
Sjätte klassen. Några övningar av

sedda att giva överskådlighet åt och att 
inskärpa det oundgängligaste av vad som 
förut inhämtats om satsbyggnaden, orden 
och deras böjning, ljuden och deras beteck
ning samt om skiljetecknens användning.

Viss gemensam undervisning i skriv
ning för de båda klasserna kan anordnas 
på liknande sätt, som angives för tredje— 
sjunde klassen.



genom ökning av ämnets eller textens om
fång eller genom skärpning av kravet på 
självständighet vid arbetets utförande eller 
på annat lämpligt sätt.

ANDRA D-FORMEN (D2).
För denna skolform tillämpas i huvudsak samma kursfördelning som för andra 

C-formen.

TREDJE D-FORMEN (D3).
SJTJKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första Idassen.
Första terminen.

Tal- och läsövningar.
Ett och annat samtal med innehåll häm

tat från skolan och hemmet.
I anslutning härtill: övningar att urskilja 

och uttala ljuden samt att läsa ljudtecken, 
ord, uttryck och korta meningar ävensom 
övningar för vinnande av ett tydligt och 
vårdat uttal.

Skrivövningar.
Lilla alfabetet samt ord, uttryck och 

korta meningar hämtade från tal- och läs- 
övningarna, efter lärarens föreskrivning.

Andra terminen.
Talövningar.
Ett och annat samtal med innehåll häm

tat från skolan och hemmet. Återgivande 
av en och annan kort berättelse ur bar
nens läsebok, berättad eller föreläst av lä
raren eller ock läst av barnen under läs- 
övningarna.

I lämplig anslutning till det föregående: 
en och annan pvning för vinnande av ett 
tydligt och vårdat uttal.

Läsning.
Omtagning av några få grundläggande 

övningar. Läsning av stycken med klart 
och enkelt språk samt med innehåll, som 
ligger barnen nära, i allmänhet förut före
lästa eller berättade av läraren och åter
givna av barnen.

Inlärande och uppläsning av några korta 
uttryck och en och annan enkel vers.

Andra klassen.
Talövningar.
Några få samtal och redogörelser med 

innehåll hämtat från hemmet och hem
bygden. Återgivande av en och annan kort 
berättelse, av läraren berättad eller före
läst ur läseboken eller ock läst av barnen 
under läsövningarna.

I lämplig anslutning till det föregående: 
en och annan övning för vinnande av ett 
tydligt och vårdat uttal.

Läsning.
Omläsning vid terminens början, av några 

få grundläggande övningsstycken. Läs
ning av stycken med klart och enkelt 
språk samt med innehåll, som ligger bar
nen nära, i allmänhet förelästa eller be
rättade av läraren och återgivna av bar
nen.

Inlärande och uppläsning av några korta 
uttryck och en och annan enkel vers ur 
det förut lästa.

Skrivning.
Omtagning av några viktigare övningar 

från föregående år. Fortsatt inlärande av 
de små bokstäverna, stor bokstav i egen
namn och vid början av en mening.

Rättskrivning samt inövning av uttryck 
och ordformer genom avskrivning av lästa 
texter efter föreskrivning eller ur bok. 
Övningar att med urskiljande av ljuden 
angiva deras beteckning; uppdelning i 
stavelser.

Någon gång skrivning ur minnet av 
ord, uttryck och korta satser.
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Skrivning.
Omtagning av några viktigare övningar 

från föregående termin. Fortsatt inlärande 
av de små bokstäverna. Skrivning av några 
uttryck och korta meningar från tal- och 
läsövningarna, huvudsakligen efter lära
rens föreskrivning. Någon gång skriv
ning ur minnet av ord och korta uttryck. 
En och. annan övning att med urskiljande 
av ljuden angiva deras beteckning; upp
delning i stavelser.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skriv

övningar inlärande av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och 
handens ställning.

Tredje, femte (och sjunde) klassen.
Talövningar.
Några få samtal och redogörelser med 

innehåll hämtat från hemmet och hem
bygden samt någon gång från kursen i 
naturkunnighet, geografi och historia. 
Återgivande av en och annan berättelse, 
berättad av läraren eller läst av barnen.

Läsning.
Omläsning vid läsårets börj an av några 

få under första och andra skolåret lästa 
stycken. Läsning av stycken med klart 
och enkelt språk och av litterärt värde 
samt med innehåll hämtat från hemmet 
och hembygden, från svenska bygders 
natur och människoliv samt även då och 
då från händelser och företeelser ur vår 
historia.

Någon övning i tyst läsning av enkla 
berättelser jämte återgivande av deras 
innehåll.

Inlärande och uppläsning av några enkla 
verser samt ett och annat kortare prosa
stycke utgörande urval ur det förut lästa.

Anm. Den avsedda stegringen för femte 
(och sjunde) klassen tillgodoses vid tal
övningarna genom större fordringar på 
lärjungarnas framställning och på deras 
egen förberedelse på uppgifterna. Från 
de olika områden, som angivas i kursför
delningen, väljas ämnen, som företrädesvis

26—202859. Undervisnings plan.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skriv

övningar inövning av bokstävernas form 
och sammanbindning samt pennans och 
handens ställning.

Fjärde och sjätte klassen.
Talövningar.
Några få samtal och redogörelser med 

innehåll hämtat från hemmet och hem
bygden samt någon gång från kursen i 
naturkunnighet, geografi och historia. 
Återgivande av en och annan berättelse, 
berättad av läraren eller läst av barnen.

Läsning.
Läsning av stycken med klart och enkelt 

språk och av litterärt värde samt med inne
håll huvudsakligen behandlande skilda 
svenska bygders natur och arbetsliv samt 
då och då även händelser och företeelser 
ur vår historia.

Någon övning i tyst läsning med till
hörande redogörelser.

Inlärande och uppläsning av några enkla 
verser samt ett och annat kortare prosa
stycke utgörande urval ur det förut lästa.

Anm. Den avsedda stegringen för sjätte 
klassen vid tal- och läsövningarna tillgodo
ses på det sätt, som. i fråga om femte och 
sjunde klassen är angivet.

Skrivning.
Fjärde klassen. Eättskrivning samt 

inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok av lästa texter, 
dels skrivning ur minnet av korta, förut 
avskrivna och inlärda enkla texter. An
vändning av alfabetiskt ordnad ordlista.



lämpa sig för än den ena, än den andra 
av klasserna.

Likaså väljas för läsövningarna olika 
krävande stycken från olika områden.

Skrivning.
Tredje klassen. Bättskrivning samt 

inövning av uttryck ock ordformer genom 
dels avskrivning av lästa texter efter före
skri v ning eller ur kok, dels skrivning ur 
minnet av korta, förut avskrivna ock in
lärda texter.

Någon gång nedskrivande av enkla me
ningar om ämnen hämtade från talövnin
garna.

SpråkbyggnadsÖvningar: enkla satser 
samt benämningar på föremål i ental ock 
flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: i samband med alla skriv

övningar inövning av bokstävernas form 
ock sammanbindning samt pennans ock 
bandens ställning.

Femte klassen. Bättskrivning samt 
inövning av uttryck ock ordformer genom 
dels avskrivning ur bok av lästa texter, 
dels skrivning ur minnet av inlärda texter, 
dels skrivning efter föresägning av en ock 
annan förut avskriven enkel text. Till- 
lämpning av behövliga rättskrivningsreg- 
ler, särskilt regler för dubbelskrivning av 
konsonant.

Någon gång nedskrivande av enkla me
ningar ock korta berättelser om ämnen 
hämtade från talövningarna.

SpråkbyggnadsÖvningar: satsens huvud
delar, huvudord med bestämningar, enkla 
satsföreningar; substantiv ock verb jämte 
några av deras vanligaste böjningar.

Skiljetecken dels efter lärarens anvis
ning, dels även någon gång på egen kand 
i av barnen bildade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda 
övningar med småstil avseende noggrann 
bokstavsbildning ock sammanbindning av 
bokstäverna under iakttagande av jämna 
avstånd ock jämn lutning.

Sjunde klassen. Bättskrivning ock

Någon gång nedskrivande av enkla me. 
ningar om ämnen, hämtade från talövnin 
garna.

SpråkbyggnadsÖvningar: enkla satser; 
enkla satser förenade genom ^ock»; sub
stantiv ock verb i ental ock flertal.

Skiljetecken efter lärarens anvisning.
Välskrivning: vård av handstilen i sam

band med alla skrivövningar; då och då 
en kortare särskild välskrivningsövning.

Sjätte klassen. Bättskrivning samt 
inövning av uttryck och ordformer genom 
dels avskrivning ur bok, dels skrivning 
ur minnet av lästa och inlärda texter, dels 
skrivning efter föresägning av i hemmet 
lästa korta texter.

Någon gång nedskrivande av enkla be
rättelser från talövningarna.

SpråkbyggnadsÖvningar: satsens huvud
delar, huvudord med bestämningar, enkla 
satsföreningar; något om ordklasserna och 
ordens vanligaste böjningar; sammansatta 
ord.

Skiljetecken dels efter lärarens anvis
ningar, dels på egen hand i av barnen 
bildade meningar.

Välskrivning: vård av handstilen i sam
band med alla skrivövningar; särskilda öv
ningar med småstil avseende noggrann och 
regelbunden skrivstil.

Anm. Vid gemensam undervisning- i 
skrivning för de båda klasserna kan anord
nas på liknande sätt, som angives för 
tredje, femte och sjunde klassen.



inövning av uttryck ock ordformer genom 
dels avskrivning av ett ock annat mönster 
för enkla skrivelser tillkörande det prak
tiska livet, dels skrivning ur minnet av 
inlärda texter, dels skrivning efter före- 
sägning av genomlästa texter.

Uppsatsövningar: enkla, korta berättel
ser ock beskrivningar med ämnen, häm
tade från talövningarna.

Språkbyggnadsövningar: satsföreningar; 
ordklasserna ock ordens vanligaste böj
ningsformer; sammansatta ock avledda ord.

Välskrivning: vård av kandstilen i sam
band med alla skrivövningar; några sär
skilda övningar med användning av olika 
stilhöj d.

Anm. De för de olika klasserna skilda 
skrivövningarna kunna stundom behandla 
ämnen eller texter, som äro för klasserna 
gemensamma, och den avsedda stegringen 
för femte (ock sjunde) klassen kan er
nås antingen genom ökning av ämnets eller 
textens omfång eller genom skärpning av 
kravet på självständighet vid arbetets ut
förande eller på annat lämpligt sätt.

ANVISNINGAR.

De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 
(sid. 50—58), tillämpas jämväl i görligaste mån vid undervisningen i undantagsfor- 
merna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare under
visningstid ooh begränsad lärokurs.

RÄKNING OCH GEOMETRI.

MÅL.

Undervisningen i räkning ock geometri i folkskolans undantagsformer bör hava till 
uppgift att, så långt den begränsade undervisningstiden tillåter, bibringa barnen en 
efter deras ålder och utveckling avpassad insikt och färdighet i räkning, framför allt 
med hela tal, med särskild hänsyn till vad som erfordras i det dagliga livet.
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KURSFÖRDELNEVG.

FÖRSTA C-FORMEN (Cl).
SJTTKLASSIG SKOLA.

Första klassen.
Behandling av talområdet 1—20, därvid övningar för vinnande av färdighet särskilt 

böra avse tilläggning och fråndragning.
Några övningar i användning av mått: centimeter och deciliter; vikter: hektogram; 

mynt: ören.
Andra klassen.

Behandling av talområdet 1—50, därvid övningar för vinnande av färdighet sär
skilt böra avse tilläggning och fråndragning.

Några övningar i användning av mått: centimeter, decimeter och meter, deciliter och 
liter; vikter: hektogram och kilogram; mynt: ören och kronor. Några vanligare styc- 
ketalssorter och tidsmått.

Tredje klassen.
De fyra räknesätten med högst tresiffriga hela tal jämte tillämpningar, dock med 

den begränsningen, att mnltiplikator och divisor hämtas blott från talområdet 1—10 
samt att endast ett räknesätt förekommer i varje uppgift.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Några övningar i mätning och vägning med användande av vanligast förekommande 

mått och vikter. Några särskilda övningar i sortförvandling.

Fjärde klassen.
De fyra räknesätten med högst fyrsiffriga hela tal jämte tillämpningar, dock med

den begränsningen, att mnltiplikator och divisor hämtas endast från talområdet 1—10 
samt att i allmänhet blott ett räknesätt förekommer i varje uppgift.

. Särskilda huvudräkningsövningar.
Några övningar i mätning och vägning. Några särskilda övningar i sortförvandling 

omfattande även vanligare stycketalssorter och tidsmått.
Anm. Undervisningen meddelas på samma timmar åt tredje och fjärde klassen. I 

den utsträckning hänsynen till barnens olika utvecklingsståndpunkt fordrar, böra 
emellertid de båda klasserna erhålla olika uppgifter, varför läraren, allt efter förelig
gande behov, under kortare eller längre del av timmen, meddelar omedelbar undervis
ning åt den ena klassen, under det att den andra sysselsättes med tyst räkning. Dock 
böra de bägge klasserna, så långt detta kan förenas med undervisningens syfte, hål
las samman vid den omedelbara undervisningen, varvid emellertid uppgifterna så vitt 
möjligt givas så, att större krav komm;a att ställas på den högre klassen. Gemensam 
undervisning bör särskilt ifrågakomina, då under föregående år genomgångna övningar 
behöva ånyo upptagas i fjärde klassen.

Femte klassen.
_ De fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar, omfattande även enkla upp

gifter med mera än ett räknesätt.
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. Några särskilda övningar i sortförvandling. Översikt av vanligast använda mått och 
vikter.

Särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med mätningsövningar en och annan enkel geometrisk beräkning.

Sjätte Massen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar.
Det enklaste om ibråks uppkomst och beteckning; någon övning i addition och sub

traktion med två liknämniga bråk med liten nämnare; någon övning i addition och 
subtraktion med decimalbråk; enkla tillämpningsuppgifter.

Särskilda huvudräkningsövningar.
I sargband med mätningsövningar en och annan enkel geometrisk beräkning.

Sjunde Massen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar.
Fortsatt övning i räkning med decimalbråk, upptagande även multiplikation och 

division, dock endast sådana uppgifter, i vilka multiplikator och divisor äro hela tal; 
allmänna bråks förvandling till decimalbråk; enkla tillämpningsuppgifter.

Särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med mätningsövningar en och annan enkel geometrisk beräkning.
Anm. Undervisningen meddelas på samma timmar åt femte, sjätte och sjunde klas

sen. I den utsträckning hänsynen till barnens olika utvecklingsståndpunkt fordrar, 
böra emellertid de särskilda klasserna erhålla olika uppgifter, varför läraren vid sin 
omedelbara undervisning, under kortare eller längre del av timmen, allt efter förelig
gande behov, sysselsätter sig med blott en klass, under det att de övriga klasserna 
få räkna på egen hand. Bocik böra två klasser och understundom alla tre, då så 
finnes ändamålsenligt, hållas samman vid den omedelbara undervisningen, varvid 
uppgifterna emellertid så långt möjligt ordnas så, att större krav komma att ställas 
på en högre klass än på en lägre. Särskilt bör sådan gemensam undervisning före
komma, då något förehaves i en lägre klass, som behöver ytterligare inskärpas i en 
högre.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—fjärde Massen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte Mässen.
Be fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar omfattande även enkla upp

gifter med mera än ett räknesätt.
Några särskilda övningar i sortförvandling. Översikt av Vanligast använda mått 

och vikter.
Det enklaste om bråks uppkomst och beteckning.
Särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med mätningsövningar en och annan enkel geometrisk beräkning.

Sjätte Massen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar.
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. Någon övning i cle fyra räknesätten med decimalbråk, dock i multiplikation ock di
vision endast sådana uppgifter, i vilka multiplikator ock divisor äro kela tal; allmänna 
bråks förvandling till decimalbråk; enkla tillämpningsuppgifter.

Särskilda kuvudräkningsövningar.
I samband med målningsövningar en ock annan enkel geometrisk beräkning.
Anm. Vad ovan anmärkts angående gemensam ock skild undervisning i sjuklassig 

skola gäller i tillämpliga delar även för sexklassig skola.

ANDRA C-FORMEN (02).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första Idassen.
Bekandling av talområdet 1—20, därvid övningar för vinnande av färdigket sär

skilt böra avse tilläggning och fråndragning.
Några övningar i användning av mått: centimeter och deciliter: vikter: kektogram; 

mynt: ören.

Andra klassen.
Behandling av talområdet 1—50, därvid övningar för vinnande av färdighet sär

skilt böra avse tilläggning ock fråndragning.
Några övningar i användning av mått: centimeter, decimeter och meter, deciliter 

och liter; vikter: hektogram ock kilogram; mynt: ören och kronor. Några vanligare 
stycketalssorter ooh tidsmått.

Anm. Första och andra klassen undervisas i regel på samma timmar i räkning. 
De kåda klasserna böra dock i allmänhet erhålla olika uppgifter. Någon gång torde 
de emellertid med fördel kunna undervisas gemensamt, vilket särskilt är lämpligt, 
då grundläggande övningar, som förekomma, i första klassen, behöva ånyo genomgås 
i andra klassen.

Tredje klassen.
De fyra räknesätten med högst tresiffriga hela tal jämte enkla tillämpningar, dock 

med den begränsningen, att multiplikator och divisor hämtas blott från talområdet 
1—10 samt att endast ett räknesätt förekommer i varje uppgift.

Några särskilda kuvudräkningsövningar.
Några övningar i mätning ooh vägning med användande av allmännast brukliga 

mått och vikter. Några särskilda övningar i sortförvandling.

Fjärde klassen.
De fyra räknesätten med högst fyrsiffriga hela tal jämte enkla tillämpningar, dock 

med den ibegränsningen, att multiplikator och divisor hämtas endast från talområdet 
1—10 samt att i regel blott ett räknesätt förekommer i varje uppgift.

Några .särskilda huvudräkningsövningar.
Några övningar i mätning ooh vägning med användande av allmännast brukliga 

mått och vikter. Några särskilda övningar i sortförvandling.
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Femie Massen.

De fyra läknesätten ined hela tal jämte enkla tillämpningar, omfattande även upp
gifter med. mera än ett räknesätt.

Några -särskilda liuvndräkningsövningar.
Några särskilda övningar i sortförvandling. Kort översikt av vanligast använda 

matt och vikter.
I samband med mätningsövningar en -och annan enkel geometrisk beräkning.

Sjätte klassen.
1'ortsatt -övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte enkla tillämpningsupp-

Det enklaste om bråks uppkomst -och beteckning; någon övning i addition och sub
traktion med två liknämniga bråk med liten nämnare; någon övning i addition och 
subtraktion med decimalbråk; enkla tillämpningsuppgifter.

Några särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med mätningar en ocb annan enkel geometrisk beräkning.

Sjunde klassen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten med hela tal jämte enkla tillämpningar.
Någon fortsatt övning i räkning med decimalbråk, upptagande även några enkla 

uppgifter i multiplikation och division, dock endast sådana, i vilka multiplikator och 
divisor äro hela tal; allmänna bråks förvandling till decimalbråk; enkla tillämpnings
uppgifter.

Några särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med mätningar en och annan enkel geometrisk beräkning.

. Anm. -Samtliga klasser på folkskolestadiet undervisas i regel i räkning på samma 
timmar. I den mån hänsynen till lärjungarnas olika utvecklingsståndpunkt så kräver, 
böra klas-serna undervisas var för sig. Så långt som möjligt böra dook olika klasser 
erhålla gemensam undervisning, varvid uppgifterna emellertid givas så, att större 
krav komma att ställas på en högre klass än på en lägre. Särskilt bör sådan ge
mensam -undervisning _ förekomma, då något förebaves i en lägre klass, som behöver 
ytterligare inskärpas i^en högre. Lämpligast är att å ena sidan sammanhålla tredje 
och fjärde klassen och å andra sidan femte, sjätte och sjunde klassen, antingen samtliga 
dessa tre senare klasser eller två av dem.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första-—fjärde klassen.
-Samma kursfördelning -som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte klassen.
. De fyra räknesätten med hela tal jämte tillämpningar omfattande även enkla upp

gifter med mera än ett räknesätt.
Några särskilda övningar i -sortförvandling. Kort översikt av vanligast använda 

mått och vikter.
Det enklaste om bråks uppkomst och beteckning.
Några särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med mätningar en ocb annan enkel geometrisk beräkning.



Sjätte klassen
Fortsatt övning i de fyra räknesätten med liela tal jämte enkla tillämpningar.
Någon övning i de fyr.a räknesätten med decimalbråk, dock i multiplikation och di

vision endast sådana -uppgifter, i vilka Multiplikator och divisor äro hela tal; allmänna 
bråks förvandling till decimalbråk; enkla tillämpningsuppgifter.

Några -särskilda huvudräkningsövningar.
I samband med mätningsövningar en och annan enkel geometrisk beräkning.
Anm. Vad ovan anmärkts angående gemensam och skild undervisning i sjuklassig 

skola gäller i tillämpliga delar även för sexklassig skola.

TREDJE OFORMEN (C3).

För denna skolform tillämpas i huvudsak samma kursfördelning som för andra 
C-formen.

FÖRSTÅ D-FORMEN (Dl).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första klassen. Andra klassen.
Behandling av talområdet 1—20, därvid 

övningar för vinnande av färdighet sär
skilt böra avse tilläggning och fråndrag- 
ning.

Övningar i användning av mått: centi
meter och deciliter; vikter: hektogram; 
mynt: ören. Några vanligare stycketalssor- 
ter och tidsmått.

Tredje klassen.
De fyra räknesätten med hela tal jämte 

tillämpningar, dock med den begränsningen, 
att multiplikator och divisor hämtas blott 
från taloxnrådet 1—10 samt att endast ett 
räknesätt förekommer i varje uppgift.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Övningar i användning av allmänt bruk

liga mått och vikter. Särskilda övningar i 
sortförvandling, även omfattande stycke- 
talssorter och tidsmått.

Behandling av talområdet 1—100, där
vid övningar för vinnande av färdighet 
särskilt böra avse tilläggning och frän- 
dragning.

Övningar i användning av mått: centi
meter, decimeter och meter -— i samband 
därmed någon användning av större tal än 
100—, deciliter och liter; vikter: hektogram 
och kilogram; mynt: ören och kronor. Van
ligare stycketalssorter och tidsmått.

Fjärde klassen.
De fyra räknesätten med hela tal jämte 

några enkla tillämpningar, i allmänhet om
fattande uppgifter med. endast ett räkne
sätt.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Särskilda övningar i sortförvandling.
Översikt av mått och vikter ävensom 

av andra förut genomgångna sorter.

Femte klassen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten 

med hela tal jämte tillämpningar.
Allmänna bråk: det enklaste om bråks 

uppkomst och beteckning; någon övning i

Sjätte klassen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten 

med hela tal; någon fortsatt övning i all
männa bråk ocb decimalbråk, dock med 
den begränsningen, att i fråga om all- I
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addition och subtraktion, med begränsning 
till sådana uppgifter, som innehålla blott 
två bråk med liten gemensam nämnare; 
någon övning i multiplikation och divi
sion, dock endast sådana uppgifter, i vilka 
multiplikator och divisor äro hela tal; 
enkla tillämpnings uppgifter.

Decimalbråk: någon övning i de fyra 
räknesätten jämte tillämpningar; i multi
plikation och division dock endast sådana 
uppgifter, i vilka multiplikator och divisor 
äro hela tal.

Särskilda huvudräkningsövningar.
G-eometrisk kurs omfattande linjer, vink

lar och parallellogrammer samt rätvinkliga 
kroppar och huvudsakligen avseende de 
nämnda storheternas uppritning, beskriv
ning och mätning i förening med enkla 
praktiska beräkningar.

männa bråk upptagas blott uppgifter, in
nehållande bråk med liten nämnare och 
med användning i det praktiska livet samt 
att därvid i multiplikations- och divisions- 
uppgifter multiplikator och divisor utgöras 
av hela tal.

Enkla tillämpningsuppgifter av praktisk 
innebörd.

Särskilda huvudräkningsövningar.
Förande av en enkel kassabok.
Geometrisk kurs omfattande utom redan 

genomgångna ytor och kroppar jämväl 
trianglar, förut icke genomgångna fyrsi- 
dingar samt cirklar ävensom sådana kron

är, som hava de behandlade ytorna tul 
as och mot basen vinkelräta sidor, och hu

vudsakligen avseende dessa storheters upp
ritning, beskrivning och mätning i förening 
med enkla praktiska beräkningar.

Sjunde Massen.
Räkneuppgifter utgörande tillämpning

ar av vad som inhämtats i de föregående 
klasserna och valda med särskild hänsyn 
till det praktiska livets fordringar.

Anm. Vartannat år undervisas första, tredje, femte (och sjunde) klassen och vart
annat år andra, fjärde och sjätte klassen på samma timmar i ämnet. De särskilda 
klasserna erhålla i regel olika uppgifter, varför läraren vid sin omedelbara undervis
ning, allt efter föreliggande behov, under kortare eller längre del av timmen i all
mänhet sysselsätter sig med blott en klass, under det att de övriga klasserna räkna 
på egen hand. Detta bör dock icke hindra, att två klasser, om så skulle finnas än
damålsenligt, erhålla gemensam undervisning. Särskilt bör detta ske, då något före- 
haves i en lägre klass, som behöver ytterligare inskärpas i en högre.

ANDRÅ D-FORMEN (D2).
För denna skolform tillämpas i huvudsak samma kursfördelning som för andra 

C-formen.
TREDJE D-FORMEN (D3).

SJITKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.
Första Massen. Andra Massen.

Behandling av talområdet 1—20, därvid 
övningar för vinnande av färdighet sär
skilt böra avse tilläggning och fråndrag- 
ning.

Några övningar i användning av mått: 
centimeter; vikter: hektogram; mynt: ören.

27—202859. Undervisning splan.

Behandling av talområdet 1—50, därvid 
övningar för vinnande av färdighet sär
skilt böra avse tilläggning och fråndrag- 
ning.

Några övningar i användning av mått: 
centimeter, decimeter och meter, deciliter
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Tredje Massen.
De fyra räknesätten med högst tresiff- 

riga hela tal jämte enkla tillämpningar, 
dock med den begränsningen, att Multi
plikator och divisor hämtas blott från tal
området 1—10 samt att endast ett räkne
sätt förekommer i varje uppgift.

Några särskilda huvudräkningsövningar.
Några övningar i mätning och vägning 

med användande av allmännast brukliga 
mått och vikter. Några särskilda övning
ar i sortförvandling.

Femte Idassen.
De fyra räknesätten med hela tal jämte 

enkla tillämpningar, omfattande även upp - 
gifter med mera än ett räknesätt.

Några särskilda huvudräkningsövningar.
Några särskilda övningar i sortförvand- 

ling.

Sjunde Massen.
Räkneuppgifter utgörande tillämpning

ar av vad som inhämtats i de föregå
ende klasserna och valda med särskild 
hänsyn till det praktiska livets fordringar.

och liter; vikter: hektogram och kilogram; 
mynt: ören och kronor.

Fjärde Massen.
De fyra räknesätten med högst fyrsiff- 

riga hela tal jämte enkla tillämpningar, 
dock med den begränsningen, att Multi
plikator och divisor hämtas blott från tal
området 1—10 samt att i allmänhet en
dast ett räknesätt förekommer i varje upp
gift.

Några särskilda huvudräkningsövningar.
Några övningar i mätning och vägning 

med användande av allmännast brukliga 
mått och vikter. Några särskilda övning
ar i sortförvandling.

Sjätte Massen.
Fortsatt övning i de fyra räknesätten 

med hela tal jämte tillämpningsuppgifter 
av praktisk innebörd.

Några särskilda huvudräkningsövningar.
Några särskilda övningar i sortförvand

ling. Kort översikt av förut genomgångna 
sorter.

Ånm. Vartannat år undervisas första, tredje, femte (och sjunde) klassen och vartannat 
år andra, fjärde och sjätte klassen på samma timmar i äinnet. De särskilda klasserna 
erhålla i regel olika uppgifter, varför läraren vid sin omedelbara undervisning, allt 
efter föreliggande behov, under kortare eller längre del av timmen i allmänhet syssel
sätter sig med blott en klass, under det att de övriga klasserna räkna på egen hand. 
Detta bör dock icke hindra, att två klasser, om så skulle befinnas ändamålsenligt, 
erhålla gemensam undervisning.

ANVISNINGAR.
De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 

(sid. 67—69), tillämpas jämväl i görligaste mån vid undervisningen i undantags- 
formerna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare 
undervisningstid och begränsad lärokurs.
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HEMBYGDSUNDERYISNING MED AUBE T S Ö YNIN GAR.
MÅL.

Hembygdsundervisningen i folkskolans undantagsformer bör hava till syfte att, så 
långt den begränsade undervisningstiden medgiver, genom av barnen i deras omgiv
ning gjorda iakttagelser och till dessa knutna enkla beskrivningar och berättelser 
samt lämpliga arbetsövningar för barnen förmedla övergången från hemmet till skolan, 
utveckla deras iakttagelseförmåga, ordna och vidga deras föreställningskrets och be
reda dem tillfälle till någon övning i att på olika sätt giva uttryck åt sina före
ställningar samt på samma gång i någon mån främja deras kännedom om hem
bygden, framför allt dess natur och arbetsliv.

Hembygdsundervisningen avser tillika att lämna en grundläggande undervisning i 
geografi och naturkunnighet samt i någon mån även i historia, varjämte i samband 
med hembygdsundervisningen ställda arbetsövningar äro ägnade att utgöra en för
beredande undervisning i teckning och slöjd.

KURSFÖRDELNING.

FÖRSTÅ C-FORMEN (Cl).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

För att fylla sitt syfte måste hembygdsundervisningen hämta sitt innehåll från 
barnens omgivning, och planen för denna undervisning måste därför bliva väsent
ligen olika för olika skolor. Här angivas därför blott exempel på enheter, kring 
vilka undervisningen lämpligen kan samlas.

Första Idassen.
Något om följande undervisningsenheter : Skolan. Trädgården om hösten. Hemmet. 

Lantgården. Handelsboden. Julen. Vintern. Våren. Sommaren.

Andra Idassen.
Något om följande undervisningsenheter: Vår föda. Våra kläder. Våra bostäder; 

deras uppvärmning och belysning. Våra möbler och vårt husgeråd. Klockan (med 
tidsindelningen). Olika sätt att färdas. Djur- och växtliv om våren och sommaren.

Tredje och fjärde klassen.
För hembygden mest kännetecknande yt- och vattenförhållanden, väderleksförhål

landen, arbetsliv och samfärdsel.
Ena året. Något om hembygdens yt- och vattenförhållanden och dess väderleks

förhållanden samt i samband därmed iakttagelser och övningar i syfte att bibringa 
barnen förmåga att förstå och använda karta.

Något om vissa sidor av hembygdens arbetsliv, vilka icke behandlas i den andra 
årskursen.
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Andra året. Något om hembygdens yt- och vattenförhållanden och dess väderleks
förhållanden^ samt i samband därmed iakttagelser och övningar i syfte att bibringa 
barnen förmåga att förstå och använda karta.

Något om vissa sidor av hembygdens arbetsliv, vilka icke behandlats i den förra 
årskursen.

ANDRA ( -FORMEN (€2).

SJUKLASSIG EULER SEXKLASSIG SKOLA.

För att fylla sitt syfte måste hembygdsundervisningen hämta sitt innehåll från 
barnens omgivning, och planen för denna undervisning måste därför bliva väsent
ligen olika för olika skolor. Här angivas därför blott exempel på enheter, kring 
vilka undervisningen lämpligen kan samlas.

Första och andra klassen.
Ena året. Ett oeh annat om följande undervisningsenheter : Skolan. Trädgården 

om hösten. Hemmet. Lantgården. Handelsboden. Julen. Vintern. Våren. Sommaren.
Andra året. Ett och annat om följande undervisningsenheter: Skolan. Trädgår

den om hösten. Vår föda. Våra kläder. Våra bostäder; deras uppvärmning och 
belysning. Våra möbler och vårt husgeråd. Klockan (med tidsindelningen). Olika 
sätt att färdas. Djur- och växtliv om våren oeh sommaren.

Tredje och fjärde klassen.
Något om för hembygden mest kännetecknande yt- och vattenförhållanden, väder

leksförhållanden, arbetsliv och samfärdsel.
Ena året. Ett och annat om det viktigaste av hembygdens yt- och vattenförhål

landen och dess väderleksförhållanden samt i samband därmed iakttagelser och öv
ningar i syfte att bibringa barnen förmåga att förstå och använda karta.

Ett och annat om vissa sidor av hembygdens arbetsliv, vilka icke behandlas i den 
andra årskursen.

Ändra året. Ett och annat om det viktigaste av hembygdens yt- och vatten
förhållanden och dess väderleksförhållanden samt i samband därmed iakttagelser och 
övningar i syfte att bibringa barnen förmåga att förstå och använda karta.

Ett och annat om vissa sidor av hembygdens arbetsliv, vilka icke behandlats i 
den förra årskursen.

TREDJE ( -FORMEN (C3).
För denna skolform gäller i huvudsak samma kursfördelning som för andra C-formen.

FÖRSTA D-FORMEN (Dl).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

För att fylla sitt syfte måste hembygdsundervisningen hämta sitt innehåll från 
barnens omgivning, och planen for denna undervisning måste därför bliva väsent
ligen olika för olika skolor. Här angivas därför blott exempel på enheter, kring 
vilka undervisningen lämpligen kan samlas.
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Första Massen. Andra Massen.
Skolan. Trädgården om hösten. Hem- Vår föda. Våra kläder. Yåra bostäder ; 

met. Lantgården. Handelsboden. Julen, deras uppvärmning och belysning. Yåra 
Yintern. Olika sätt att färdas. Yåren. möbler och vårt husgeråd. Kloc ian (med 
Sommaren. tidsindelningen). Djur- och växtliv om

våren och sommaren.
Tredie Massen. . . .

■; Anm. Undervisningen om djur- och
Skolan. Skoltomten. Det egna samhallet. växtliv sker gemensamt med fjärde klassen 

Yt- och vattenförhållanden i hembygden.
Lantgården. Djur och växter under vin
tern; arbetet i skogen. Hembygdens när
maste omgivning. Växter, djur och arbets
liv om våren och sommaren. I samband 
med undervisningen i övrigt övningar i 
syfte att bibringa barnen förmåga att för
stå och använda karta.

Anm. Undervisningen sker gemensamt 
för första och tredje klassen, varvid dock 
de båda klassernas olika ståndpunkt och 
behov i möjligaste mån tillgodoses.

ANDRA D-FORMEN (D2).

För denna skolform gäller i huvudsak samma kursfördelning som för andra C- 
formen.

TREDJE D-FORMEN (D3).

SJTTKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

För att fylla sitt syfte måste hembygdsundervisningen hämta sitt innehåll från 
barnens omgivning, och planen för denna undervisning måste därför bliva väsent
ligen olika för olika skolor. Här angivas därför blott exempel på enheter, kring 
vilka undervisningen lämpligen kan samlas.

Andra Massen.Första Massen.
Ett och annat om följande undervisnings- Ett och annat om för hembygden 

enheter: Skolan. Trädgården om hösten, mest kännetecknande yt- och vattenförhål- 
Hemmet. Lantgården. Handelsboden. Ju- landen, väderleksförhållanden, växter och
len. Yintern. Yåren. Sommaren. djur samt arbetsliv och i samband därmed

Anm. I undervisningen om djur och 
växter i hembygden deltager även fjärde 
klassen.



ANVISNINGAR.
De anvisningar, soin lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 

(sid. 72—79),. tillämpas jämväl i görligaste mån vid undervisningen i undantags- 
formerna,. varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare 
undervisningstid och begränsad lärokurs.

GEOGRAFI OCH NATURKUNNIGHET.

MÅL.

Geografi.

Undervisningen i geografi i folkskolans undantagsformer bör hava till uppgift att, 
i den utsträckning den begränsade undervisningstiden medgiver, i sammanhang 
ined utbildandet av barnens förmåga att använda karta meddela dem någon kunskap 
i fäderneslandets geografi samt göra dem något bekanta med de viktigaste grund
dragen av det övriga Europas och av de främmande världsdelarnas geografi, dock 
med huvuduppgift att lära dem känna fäderneslandets natur och därav betingade 
näringsförhållanden.

N aturk unnigh e t.
Undervisningen i naturkunnighet i folkskolans undantags former bör hava till 

uppgift att, i den utsträckning den begränsade undervisningstiden medgiver, bibringa 
barnen en så långt möjligt på egna iakttagelser grundad, för det praktiska livet 
värdefull kunskap om naturen med särskild vikt lagd på att lära dem känna något 
om villkoren för människans liv och för hälsans bevarande.

KURSFÖRDELNING.
FÖRSTA C-FORMEN (Cl).

SJUKLASSIG SKO T. A.

Geografi.

Första och andra Massen.
Geografiundervisningen förberedes i dessa klasser genom hembygdsundervisningen.

Tredje och fjärde Massen.
Sverige: något av det viktigaste om de olika landskapen.
Ena året. Ett antal av de svenska landskapen: något av det viktigaste om deras 

yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar, klimat, växt- och djurvärld, arbetsliv och 
samfärdsel; de viktigaste orterna.
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Andra året. De förut icke behandlade svenska landskapen: något av det viktigaste 
om deras yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar, klimat, växt- och djurvärld, ar
betsliv och samfärdsel; de viktigaste orterna.

Femte, sjätte och sjunde Massen.
Något om de viktigaste av de länder i det övriga Europa och i de främmande världs

delarna, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.
Några viktiga drag av fäderneslandets geografi.
Ena året. Något av det viktigaste om Nordeuropa och Östeuropa med hänsyn 

framför allt till sådana länder, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära 
känna.

Några viktiga drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till dess natur och i 
samband därmed anknytningar till hembygdens förhållanden.

Andra året. Något om de viktigaste av de länder i Mellaneuropa och Sydeuropa, 
som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Några viktiga drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till naturtillgångar och 
näringar samt i samband därmed anknytningar till hembygdens förhållanden.

Tredje året. Något om de främmande världsdelarnas viktigaste områden.
Några viktiga drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till handel och sam

färdsel samt indelning och viktigaste orter och i samband därmed anknytningar till 
hembygdens förhållanden.

N aturkunnighet.

Första och andra Massen.
I dessa klasser ingår i hembygdsundervisningen en första enkel undervisning om 

människokroppen samt en grundläggande undervisning om hembygdens natur, fram
för allt dess djur och växter.

Tredje och fjärde Massen.
Märkligare svenska djur och växter samt berg- och jordarter.
Det enklaste om växternas blomning samt om deras frukter och frön.
Ena året. Några av de förnämsta i hembygden förekommande djur och växter 

samt berg- och jordarter, som icke upptagas i andra årskursen, och dessutom de märk
ligaste av de djur och växter samt berg- och jordarter, som äro kännetecknande för 
de vid geografiundervisningen samtidigt behandlade svenska landskapen.

Det enklaste om växternas blomning.
Andra året. Några av de förnämsta i hembygden förekommande djur och växter 

samt berg- och jordarter, som icke upptagits i den förra årskursen, och dessutom de 
märkligaste av de djur och växter samt berg- och jordarter, som äro kännetecknande 
för de vid geografiundervisningen samtidigt behandlade svenska landskapen.

Det enklaste om växternas frukter och frön.

Femte, sjätte och sjunde Massen.
Några märkliga utländska djur och växter.
Djurrikets förnämsta huvudgrupper.



Nå,got ay det enklaste om växternas näringsliv.
Det viktigaste om_ människokroppens byggnad och livsförrättningar samt i samband 

därmed det nödvändigaste av hälsoläran.
Några få° sådana fysiska och kemiska företeelser, som äro särskilt ägnade att för

klara innehållet i andra delar av kursen eller i övrigt äro av synnerlig betydelse.
Ena året. Några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande för 

de områden, som tillhöra årets kurs i geografi.
Något av det enklaste om växternas näringsliv med särskild hänsyn till rotens 

och bladens förrättningar och med tillämpning på i trakten vanligast odlade växter. 
Något av det enklaste om kroppars utvidgning genom värme, om smältning och stelning, 
kokning, avdunstning och förtätning, om vattnets kretslopp, om lösning samt om för
bränning, allt grundat på enkla försök.

Ändra året. Några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande för 
de områden, som tillhöra årets kurs i geografi.

Det viktigaste om människokroppens byggnad och i samband därmed det nödvändi
gaste av hälsoläran, upptagande det enklaste om renlighet i allmänhet, hudens och 
munhålans vård, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, om smitta och 
skydd däremot samt om njutningsmedlens faror för hälsan.

Tredje året. Några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande 
för de områden, som tillhöra årets kurs i geografi.

Djurrikets förnämsta huvudgrupper i samband med återblick på djur, som tidigare 
förekommit i undervisningen.

Något av det enklaste om ångan och vattnet som drivkraft samt om elektriciteten 
och dess viktigaste praktiska användningar.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2, sid. 93—94.

SEXKLASSIG SKOLA.

Geografi.

Första och andra klassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
Något om de viktigaste av de länder i det övriga Europa och i de främmande 

världsdelarna, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna,
Några viktiga drag av fäderneslandets geografi.
Ena året. Något om.de viktigaste av de länder i Nord-, Öst- och Mellaneuropa, 

som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.
Några viktiga drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur och näringar 

och i samband därmed anknytningar till hembygdens förhållanden.



Andra året. Något om de viktigaste av de områden i Sydeuropa och i de främ
mande världsdelarna, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Några viktiga drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till handel och samfärd
sel samt viktigaste orter och i samband därmed anknytningar till hembygdens för
hållanden.

l'I atur kunnighet.

Första och andra klassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
Några märkliga utländska djur och,växter.
Djurrikets förnämsta huvudgrupper.
Något av det enklaste om växternas näringsliv. ■ . .
Det viktigaste om människokroppens byggnad och livsiöiiatcnmgar samt i sam- 

band därmed det nödvändigaste av hälsoläran.. _
En och annan av sådana fysiska och kemiska företeelser, som aro sax skilt agnade 

att förklara innehållet i andra delar av kursen eller i övrigt äio av synnerlig be
tydelse.

Ena året. Några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande för
de områden, som tillhöra årets kurs i geografi.

Något av det enklaste om växternas näringsliv _ med särskild hansyn till rotens 
och bladens förrättningar och med tillämpning på i trakten vanligast odlade växter.

Något iav det enklaste om smältning ooh stelning, kokning, avdunstning och för
tätning, om vattnets kretslopp, om lösning och om förbränning samt om elektriciteten 
och dess allra viktigaste praktiska användningar, allt grundat pa enkla iorsok.

Ändra året. Några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande för 
de områden, som tillhöra årets kurs i geografi.

Djurrikets förnämsta huvudgrupper i samband med återblick pa djur, som tidigare
förekommit i undervisningen. , . . ,

Det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar och i samband 
därmed det nödvändigaste av hälsoläran, upptagande det enklaste om renlighet i all
mänhet, hudens och munhålans vård, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vua och 
sömn, om smitta oeh skydd däremot samt om njutningsmedlens laror lör hälsan.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2, sid. 93 94.

ANDEA C-FOBMEN (€2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Geografi.

Första och andra klassen.
Geografiundervisningen förberedes i dessa klasser genom hembygdsundervisningen.

28—202859. Undervisningsplan.
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Tredje och fjärde klassen.
bverige : ett och annat av det viktigaste om de svenska landskapen.
Ena året. Ett antal av de svenska landskapen: ett och annat av det viktigaste 

om deras yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar, klimat, växt- och djurvärld, ar
betsliv och samfärdsel; de allra viktigaste orterna.

Andra året. De förut icke behandlade svenska landskapen: ett och annat av det 
viktigaste om deras yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar, klimat, växt- och 
djurvärld, arbetsliv och samfärdsel; de allra viktigaste orterna.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Ett och annat om de viktigaste av de länder i det övriga Europa och i de främ

mande världsdelarna, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.
Några viktigare drag av fäderneslandets geografi.
Ena året. Ett och annat av det viktigaste om Nordeuropa och Östeuropa med hän

syn framför allt till sådana länder, som det är av särskilt intresse för vårt folk att 
lära känna.

Några viktigare drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till dess natur och i 
samband därmed anknytningar till hembygdens förhållanden.

Andra året. Ett och annat om de viktigaste av de länder i Mellaneuropa och Syd
europa, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Några viktigare drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till naturtillgångar 
och näringar samt i samband därmed anknytningar till hembygdens förhållanden.

Tredje året. Ett och annat om de främmande världsdelarnas allra viktigaste om
råden.

Några viktigare drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till handel, samfärd
sel och viktigaste orter och i samband därmed anknytningar till hembygdens förhål
landen.

Naturkunnighet.
Första och andra klassen.

I dessa klasser ingår i hembygdsundervisningen en första enkel undervisning om 
människokroppen samt en grundläggande undervisning om hembygdens natur, fram
för allt dess djur och växter.

Tredje och fjärde klassen.
Några märkligare svenska djur och växter samt berg- och jordarter.
Ett och annat av det enklaste om växternas blomning samt om deras frukter och 

frön.
Ena året. Några av de förnämsta i hembygden förekommande djur och växter 

samt berg- och jordarter, som icke upptagas i den andra årskursen, och dessutom 
några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande för de vid geografi- 
undervisningen samtidigt behandlade svenska landskapen.

Ett och annat av det enklaste om växternas blomning.
Andra året. Några av de förnämsta i hembygden förekommande djur och växter 

samt berg- och jordarter, som icke upptagits i den förra årskursen, och dessutom
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några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande för de vid geografi- 
undervisningen samtidigt behandlade svenska landskapen.

Ett och annat av det enklaste om växternas frukter och frön.
Femte, sjätte och sjunde klassen.

Ett fåtal märkliga utländska djur och växter.
Något om djurrikets förnämsta huvudgrupper.
Ett och annat av det enklaste om växternas näringsliv.
Något av det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar samt 

i samband därmed det nödvändigaste av hälsoläran.
En och annan av sådana fysiska och kemiska företeelser, som äro särskilt ägnade 

att förklara innehållet i andra delar av kursen eller i övrigt äro av synnerlig be
tydelse.

Ena året. Några få av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande 
för de områden, som tillhöra årets kurs i geografi. _

Ett och annat av det enklaste om växternas näringsliv med hänsyn till rotens och 
bladens förrättningar och med tillämpning pa i trakten vanligast odlade växter.

Ett och annat av det enklaste om smältning och stelning, kokning, avdunstning 
och förtätning, om vattnets kretslopp, om lösning samt om förbränning, allt grundat 
på enkla försök.

Ändra året. Några få av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknan
de för de områden, som tillhöra årets kurs i geografi.

Något av det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar samt 
i samband därmed det nödvändigaste av hälsoläran upptagande det enklaste om 
renlighet i allmänhet, hudens och munhålans vård, frisk luft, föda, kroppsrörelse, 
arbete, vila och sömn, om smitta och skydd däremot samt om njutningsmedlens faror 
för hälsan.

Tredje året. Några av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande 
för de områden, som tillhöra årets kurs i geografi. .

Något om djurrikets förnämsta huvudgrupper med återblick pa djur, som tidigare
förekommit i undervisningen. .

Ett och annat av det enklaste c»m ångan och vattnet som drivkraft samt om elek
triciteten och dess allra viktigaste praktiska användningar.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2, sid. 93—94.

SEXKLASSIG SKOLA. 

Geografi.
Första och andra klassen.

Se kursfördelningen för sjuklassig skola.
Tredje och fjärde klassen.

Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.
Femte och sjätte klassen.

Ett och annat om de viktigaste av de länder i det övriga Europa och i de främ
mande världsdelarna, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

v
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Några viktigare drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur, näringar, 
samfärdsel oeh viktigaste orter.

Em året. Ett och annat om de viktigaste av de länder i Nord-, Öst- och Mellan
europa, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära känna.

Några viktigare drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till natur och näringar 
samt i samband därmed anknytningar till hembygdens förhållanden.

Ändra året. Ett oeh annat om de viktigaste av de områden i Sydeuropa oeh i 
de främmande världsdelarna, som det är av särskilt intresse för vårt folk att lära 
känna.

Några viktigare drag av fäderneslandets geografi med hänsyn till handel och sam
färdsel samt viktigaste orter och i samband därmed anknytningar till hembygdens 
förhållanden.

N aturkunnighet.

Första och andra klassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

Femte och sjätte klassen.
Några få märkliga utländska djur och växter.
Ett och annat om djurrikets förnämsta huvudgrupper.
Ett och annat av det enklaste om växternas näringsliv.
Något av det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar samt 

i samband därmed det nödvändigaste av hälsoläran.
En och annan av sådana fysiska och kemiska företeelser, som äro särskilt ägnade 

att förklara innehållet i andra delar av kursen.
Ena året. Några få av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknande 

för de områden, vilka tillhöra årets kurs i geografi.
Ett och annat av det enklaste om växternas näringsliv med hänsyn till rotens 

och bladens förrättningar och med tillämpning på i trakten vanligast odlade växter.
Något av det enklaste om smältning och stelning, kokning, avdunstning och för

tätning, om vattnets kretslopp, om lösning och om förbränning, allt grundat på 
enkla försök.

Andra året. Några få av de märkligaste djur och växter, som äro kännetecknan
de för de områden, vilka tillhöra årets kurs i geografi.

Ett och annat om djurrikets förnämsta huvudgrupper i samband med återblick på 
djur, som tidigare förekommit i undervisningen.

Något av det viktigaste om människokroppens byggnad och livsförrättningar samt 
i samband därmed det nödvändigaste av hälsoläran upptagande det enklaste om ren
lighet i allmänhet, hudens och munhålans vård, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, 
vila och sömn, om smitta och skydd däremot samt om njutningsmedlens faror för 
hälsan.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna inträda i undervisningen, se anv. 2, sid. 93—94.
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TREDJE E-FORM EN (C3).
För denna skolform tillämpas i huvudsak samma kursfördelning som för andra 

C-formen.

FÖRSTÅ D-FORMEN (Dl).
SJUKLASSIG BLUER SEXKLA8SIG SKOLA.

Geografi.

Första och andra klassen.
G eogr af iundervis ningen föreberedes genom hembygdsundervisningen.

Tredje klassen.
Även i tredje klassen förberedes under

visningen i geografi genom hembygdsun
dervisningen, som särskilt i denna klass 
bar till syfte att göra barnen förtrogna 
med hembygdens yt- och vattenförhållan
den, dess väderleksförhållanden, jordmån 
och arbetsliv samt att lära dem förstå och 
använda karta.

Femte (och sjunde) klassen.
Det övriga Europas viktigaste länder 

samt något om de främmande världs
delarna med hänsyn framför allt till så
dana områden, som det kan vara av sär
skilt intresse för vårt folk att lära känna.

Fjärde klassen.
Sverige: de svenska landskapen, deras 

yt- och vattenförhållanden, naturtillgångar, 
klimat, växt- och djurvärld, arbetsliv och 
samfärdsel samt viktigaste orter.

Sjätte klassen.
Sverige: de svenska landskapen, deras 

t- och vattenförhållanden, naturtillgångar, 
limat, växt- och djurvärld, arbetsliv och 

samfärdsel samt viktigaste orter med sär
skild hänsyn fäst på fäderneslandet som 
en enhet.

Anm. Undervisningen sker gemensamt 
för fjärde och sjätte klassen.

1ST aturkunmgliet.

Första och andra klassen.
Naturkunnighetsundervisningen förberedes genom hembygdsundervisningen, vari in

går en första enkel undervisning om människokroppen samt en grundläggande under
visning om hembygdens natur, framför allt dess djur och växter.

Tredje klassen.
Även i tredje klassen förberedes under

visningen i naturkunnighet genom hem
bygdsundervisningen, vilken för denna 
klass bör upptaga en något mera ingående 
undervisning särskilt om hembygdens djur 
och växter.

Fjärde klassen.
Viktigare svenska djur och växter samt 

berg- och jordarter, vilka icke blivit be
handlade vid hembygdsundervisningen, 
med särskilt- avseende fäst, där så lämp
ligen kan ske, vid vad som därutinnan är 
kännetecknande för olika delar av landet.
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Något om växternas blomning samt om 
deras frukter och. frön.

Anm. Undervisningen om växternas 
blomning samt om deras frukter och frön 
sker gemensamt med andra klassen på 
timmar för hembygdsundervisningen. Vik
tigare djur och växter samt berg- och jord
arter behandlas gemensamt för fjärde och 
sjätte klassen.

Femte (och sjunde) klassen. Sjätte klassen.
Några viktigare utländska djur och Viktigare svenska djur och växter; en 

växter, vilka äro kännetecknande för de och annan av de förnämsta naturliga växt
områden, som tillhöra årets kurs i geografi, familjerna.

Djurrikets förnämsta huvudgrupper i Det viktigaste om människokroppens 
samband med återblick på djur, som tidi- byggnad och livsförrättningar och i sam- 
gare förekommit i undervisningen. band därmed hälsolära upptagande det

Något om det enklaste av växternas enklaste om renlighet i allmänhet, hudens 
näringsliv med särskild hänsyn till rotens och munhålans vård, kläder, frisk luft, 
och bladens förrättningar samt till gro- föda, kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, 
ningen och med tillämpning på de odlade om smitta och skydd däremot samt om 
växterna och skogsträden. njutningsmedlens faror för hälsan.

Något av det enklaste om vätskors och Något om de i ekonomiskt hänseende 
gasers egenskaper, om kroppars utvidgning mest betydelsefulla husdjurens viktigaste 
genom värme, om smältning och stelning, organ och livsvillkor, 
kokning, avdunstning och förtätning, om Något om ljudet och ljuset, 
vattnets kretslopp, om lösning, om kemisk 
förening och sönderdelning samt om för
bränning, allt grundat på enkla försök.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna böra följa på varandra, se anv. 2, sid. 93—94.

ANDRA D-FORMEN (D2).

För denna skolform tillämpas i huvudsak samma kursfördelning som för andra 
C-formen.

TREDJE D-FORMEN (D3).
SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Geografi.

Första och andra klassen.
Geografiundervisningen förberedes genom hembygdsundervisningen, som särskilt i 

andra klassen har till syfte att göra barnen något förtrogna med hembygdens yt- 
och vattenförhållanden, dess väderleksförhållanden, jordmån och arbetsliv samt att 
lära dem förstå och använda karta.



Tredje Massen. Fjärde Massen.
Sverige: ett antal av de svenska land

skapen: något av det viktigaste om deras 
t- ock vattenförhållanden, naturtillgångar, 
limat, växt- och djurvärld, arbetsliv och 

samfärdsel; de allra viktigaste orterna.

Femte (och sjunde) Massen.
Sverige: ett antal av de svenska land

skapen: det viktigaste om deras yt- oeh 
vattenförhållanden, naturtillgångar, klimat, 
växt- och djurvärld, arbetsliv och samfärd
sel; de viktigaste orterna.

En och annan typisk bild från det öv
riga Europa.

Sverige: de förut icke behandlade 
svenska landskapen: något av det vikti
gaste om deras yt- och vattenförhållanden, 
naturtillgångar, klimat, växt- och djur
värld, arbetsliv och samfärdsel; de allra 
viktigaste orterna.

Sjätte Massen.
Sverige: de återstående svenska land

skapen: det viktigaste om deras yt- och 
vattenförhållanden, naturtillgångar, klimat, 
växt- och djurvärld, arbetsliv och samfärd
sel; de viktigaste orterna.

En och annan typisk bild från de främ
mande världsdelarna.

Anm. Undervisningen sker gemensamt å ena sidan för tredje samt femte (och 
sjunde) klassen och å andra sidan för fjärde och sjätte klassen men bör för de 
högre klasserna upptaga mera krävande uppgifter, varvid på grundval av gjorda 
jämförelser hänsyn särskilt tages till fäderneslandet betraktat såsom en enhet.

N aturkunnighet.

Första och andra Massen.
Naturkunnighetsundervisningen förberedes genom hembygdsundervisningen, vari 

ingår en första enkel undervisning om människokroppen samt en grundläggjande 
undervisning om hembygdens natur, framför allt dess djur oeh växter.

Tredje Massen. Fjärde Massen.
Några viktiga djur och växter i hem

bygden.
Några av de märkligaste djur och väx

ter, som äro kännetecknande för de vid 
geografiundervisningen samtidigt behand
lade svenska landskapen.

Några viktiga djur och växter samt 
berg- oeh jordarter i hembygden. Något 
om växternas blomning samt om deras 
frukter och frön.

Några av de märkligaste djur och väx
ter samt berg- och jordarter, som äro 
kännetecknande för de vid geografiunder
visningen samtidigt behandlade svenska 
landskapen.

Anm. Den undervisning, som rör sig om hembygdens naturförhållanden, sker för 
tredje klassen gemensamt med första och för fjärde klassen gemensamt med andra 
klassen och förlägges till timmar för hembygdsundervisning. Däremot bör den natur- 
kunnighetsundervisning, som avser växter och djur m. m. i de vid geografiundervis
ningen behandlade svenska landskapen, vara gemensam å ena sidan för tredje samt 
femte (och sjunde) och å andra sidan för fjärde samt sjätte klassen.
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Femte (och sjunde) Massen.
Några av de märkligaste djur och väx

ter, som äro kännetecknande för de vid 
geografhmdervisningen samtidigt behand
lade svenska landskapen.

Några fä märkliga djur och växter, som 
tillhöra vid geografiundervisningen omta
lade utländska områden.

Ett och annat av det enklaste om 
växternas näringsliv och som inledning 
därtill något av det enklaste om smältning 
och stelning, om kokning, avdunstning och 
förtätning, om lösning samt om förbrän
ning, allt grundat på enkla försök.

Sjätte Massen.
Några av de märkligaste djur och väx

ter, som äro kännetecknande för de vid 
geografiundervisningen samtidigt behand
lade svenska landskapen.

Några få märkliga djur och växter, som 
tillhöra vid geografiundervisningen omta
lade utländska områden.

Något om djurrikets förnämsta huvud
grupper.

Ett och annat av det viktigaste om 
människokroppens byggnad och livsför
rättningar samt i samband därmed det 
nödvändigaste av hälsoläran upptagande 
det enklaste om renlighet, frisk luft, föda, 
kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, om 
smitta och skydd däremot samt om njut
ningsmedlens faror för hälsan.

Anm. Angående den ordningsföljd, vari de olika kursmomenten inom de särskilda 
klasserna böra inträda i undervisningen, se anv. 2, sid. 93—94.

ANVISNINGAR.
De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvud

former (sid. 93—100), tillämpas i görligaste mån jämväl vid undervisningen i undan- 
tagsformerna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare 
undervisningstid och begränsad lärokurs.

HISTORIA.

MÅL.
Historieundervisningen i folkskolans undantagsformer bör hava till uppgift att, i 

den utsträckning den begränsade undervisningstiden sådant tillåter, giva barnen en 
efter deras ålder och utveckling avpassad framställning av vårt folks historia, att där
vid giva dem någon kännedom om betydelsefulla personligheter, händelser och tids- 
företeelser, som bidragit till kulturens höjande eller äro av större betydelse för för
stående av vår egen tids samfundsliv och sociala förhållanden samt såmedelst hos 

.barnen lägga grund för sund fosterlandskänsla och god samfundsanda.



KIIRSFÖBDELNING-.

FÖRSTÅ €-FORMEN (Cl).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
. Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de berättelser, som ingå 
i kristendomsundervis ningen eller meddelas i samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygdsundervisningen.

Tredje och fjärde klassen.
Ett mindre urval berättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda- 

och hjältesaga, ur vikingafärdernas, den första kristna tidens, folkungarnas och början 
av unionstidens historia.

Ena året. Ett fåtal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bil- 
dei, som äio särskilt ägnade att fasthalla sammanhanget och att belysa de olika tids
skedena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka 
lata anknyta sig till de gemensamma och som icke ingå i den andra årskursen.’

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Ett mindre urval berättelser och bilder ur vårt folks historia under unionsbrytnino-- 

arnas, Gustav Vasas och hans söners, Gustav II Adolfs och hans båda närmaste 
efterträdares, samt Karl XI :s och Karls XII:s tid, ur frihetstidens och gustavianska 
tidens historia och fra-n det nya statsskickets tid.

Ek« året. Ett fåtal för alla tre årskurserna gemensamma berättelser och 
bilder, som aro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika 
tidsskedena och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka 
lata anknyta sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Andia året.. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 
och dessutom enbart för aret ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke mgå i de andra årskurserna.

Tredje aret. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 
och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta an
knyta sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen. 
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

29—202859. Undervisningsplan.
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Tredje och fjärde klassen.
Ett mindre urval berättelser ocb bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda- 

ocn hjältesaga, ur vikingafärdernas, den första kristna tidens, folkungarnas och 
unionstidens historia.

Ena året. Ett fåtal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bilder, 
som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika .tidsske
dena, ocb dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka lata 
anknyta sig till de gemensamma och som icke ingå i den andra årskursen.

Ändra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka lata anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

Femte och sjätte klassen.
Ett mindre urval berättelser och bilder ur vårt folks historia under Gustav Vasas 

och hans söners, Grustav II Adolfs och hans bada närmaste efterträdares^ samt Karl 
XI:s och'Karl XII:s tid, hr frihetstidens och gustavianska tidens historia och från 
det nya statsskickets tid.

Ena året. Ett fåtal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bilder, 
som äro särskilt ägnade att fasthalla sammanhanget och att belysa de olika tidsske- 
dena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka lata 
anknyta sig till de gemensamma ocb sam icke ingå i den andra årskursen.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

ANDEA OFOEMEM (C2).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de berättelser, som inga 

i kristendomsundervisningen eller meddelas i samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygdsundervisningen.

Tredje och fjärde klassen.
Ett mindre urval berättelser och bilder fran Sveriges äldsta tidei, ui Nordens guda 

och hjältesaga, ur vikingafärdernas, den första kristna tidens, folkungarnas och början 
av unionstidens historia.

Ena året. Ett fåtal för båda årskurserna gemensamma berättelser och bil- 
der, som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget ■och att belysa de olika tid b- 
skedena, och dessutom enbart för året ett antal andra_ berättelser och bilder, vilka lata 
anknyta sig till de gemensamma och som icke inga i den andra årskursen.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna ocb bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknj ta 
sig till de gemensamma ocb som icke ingå i den förra årskursen.
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Femte, sjätte och sjunde Idassen.
Ett mindre urval berättelser och bilder ur vaut folks historia under unionsbrytning- 

arnas, Gustav Vasas och hans söners, Gustav II Adolfs och hans båda närmaste 
efterträdares samt Karl XI :s och Karl XII:s tid, ur frihetstidens och gustavianska 
tidens historia och från det nya statsskickets tid.

Ena året. Ett fåtal för alla tre årskurserna gemensamma berättelser och bilder, 
som äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de _ olika tids
skedena, och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka 
låta anknyta sig till de gemensamma och som icke inga i de andra årskurserna.

Andra året. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 
och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

Tredje året. De för alla tre årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna 
och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i de andra årskurserna.

SEXKIASSIG SKOLA.

Första och andra Idassen.
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Tredje och fjärde Massen.
Ett fåtal berättelser och bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda-_ och 

hjältesaga, ur vikingafärdernas, den första kristna tidens, folkungarnas och unions
tidens historia.

Ena året. Några få för båda årskurserna gemensamma berättelser och bilder, som 
äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika tidsskedena, 
och dessutom enbart for året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i den andra årskursen.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.

K

Femte och sjätte Massen.
Ett fåtal berättelser och bilder nr vårt folks historia under Gustav Vasas och 

hans söners, Gustav II Adolfs och hans båda närmaste efterträdares samt Karl XI :s 
och Karl XII:s tid, nr frihetstidens och gustavianska tidens historia samt från det nya 
statsskickets tid.

Ena året. Några få för båda årskurserna gemensamma berättelser och bilder, som 
äro särskilt ägnade att fasthålla sammanhanget och att belysa de olika tidsskedena, 
och dessutom enbart för året ett antal andra berättelser och bilder, vilka låta anknyta 
sig till de gemensamma och som icke ingå i den andra årskursen.

Andra året. De för båda årskurserna gemensamma berättelserna och bilderna och 
dessutom enbart för året ett antal andra berättelser ^och bilder, vilka låta anknyta sig 
till de gemensamma och som icke ingå i den förra årskursen.



TREDJE C-FORMEN (C3).
lör denna skolform gäller i huvudsak samma kursfördelning som för andra C- 

1 oilmen.

FÖRSTÅ D-FORMEN (Dl).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
. Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de berättelser, som ingå 
i kristendomsundervisningen eller meddelas i samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygdsundervisningen.

Tredje Idassen.
Några enkla berättelser och bilder från 

Sveriges äldsta tider, ur Nordens guda- 
och hjältesaga, ur vikingafärdernas, den 
första kristna tidens, folkungarnas och 
unionstidens historia.

Femte (och sjunde) klassen.
Enkla berättelser och bilder från Sveri

ges äldsta tider, ur Nordens guda- och 
hjältesaga, ur vikingafärdernas, den första 
kristna tidens, folkungarnas och unions
tidens historia.

Fjärde klassen.
Några enkla berättelser och bilder ur 

vårt folks historia under Gustav Vasas och 
hans söners, Gustav II Adolfs och hans 
båda närmaste efterträdares samt Karl XI:s 
och Karl XII:s tid, ur frihetstidens och 
gustavianska tidens historia samt från det 
nya statsskickets tid.

Sjätte klassen.
Enkla berättelser och bilder ur vårt folks 

historia under Gustav Vasas och hans sö
ners, Gustav II Adolfs och hans båda när
maste efterträdares samt Karl XI:s och 
Karl XII:s tid, ur frihetstidens och gusta
vianska tidens historia samt från det nya 
statsskickets tid.

o Anm. Undervisningen är gemensam å ena sidan för tredje och femte samt, där 
sådan förekommer, sjunde klassen och å andra sidan för fjärde och sjätte klassen. 
Urvalet av berättelser och bilder innefattar dels samma stycken för de sålunda gemen
samt undervisade klasserna, dels särskilt för de högre klasserna andra stycken, som 
ställa något större krav på barnens utveckling.

ANDRÅ D-FORMEN (D2).

För denna skolform gäller i huvudsak samma kursfördelning som för andra C- 
f ormen.

TREDJE D-FORMEN (D3).
SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
. Undervisningen i historia förberedes dels genom vissa av de berättelser, som ingå 
i kristendomsundervisningen eller meddelas i samband med undervisningen i moders
målet, dels särskilt genom hembygdsundervisningen.
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Tredje Massen.
Några få enkla berättelser ocb bilder 

från Sveriges äldsta tider, ur Nordens 
guda- ocb hjältesaga, ur vikingafärdernas, 
den företa kristna tidens, folkungarnas och 
unionstidens historia.

Femte (och sjunde) Massen.
Ett mindre urval enkla berättelser och 

bilder från Sveriges äldsta tider, ur Nordens 
guda- och hjältesaga, ur vikingafärdernas, 
den första kristna tidens, folkungarnas och 
unionstidens historia.

Fjärde Massen.
Några få enkla berättelser och bilder ur 

vårt folks historia under Gustav Yasas och 
hans söners, Gustav II Adolfs och hans 
båda närmaste efterträdares samt Karl XI:s 
och Karl XII:s tid, ur frihetstidens och 
gustavianska tidens historia samt från det 
nya statsskickets tid.

Sjätte Massen.
Ett mindre urval enkla berättelser och 

bilder ur vårt folks historia under Gustav 
Yasas och hans söners, Gustav II Adolfs 
och hans båda närmaste efterträdares samt 
Karl XLs och Karl XII:s tid, ur frihetsti
dens och gustavianska tidens historia samt 
från det nya statsskickets tid.

Anm. Undervisningen är gemensam å ena sidan för tredje och femte samt, där 
sådan förekommer, sjunde klassen och å andra sidan för fjärde och sjätte klassen. 
Urvalet av berättelser och bilder innefattar dels samma stycken för de sålunda gemen
samt undervisade klasserna, dels särskilt för de högre klasserna andra stycken, som 
ställa något större krav på barnens utveckling.

ANVISNINGAR.

_De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 
(sid. 106—109), tillämpas i görligaste mån jämväl vid undervisningen i undantags- 
formerna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare un
dervisningstid och begränsad lärokurs.

TECKNING.

MÅL.

Teekningsundervisningen i folkskolans undantagsformer bör hava till uppgift att, 
i den utsträckning den begränsade undervisningstiden medgiver, på samma gång den 
övar barnens iakttagelseförmåga-och utvecklar deras skönhetssinne, giva dem nåoen 
övning att i bild återgiva enkla föremål.



KURSFÖRDELNIN G.

FÖRSTÅ C-FORMEN (Cl).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Teckning ingår i de arbetsövningar, som förekomma i samband med hembygdsun- 

dervisningen.
Tredje och fjärde klassen.

Teckning under de anbetsövningar, som förekomma i samband med hembygdsun- 
dervisningen;

teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet i anslutning till årets under
visning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; lättare färgläggning i samband 
med teckningsövningarna.

Anm. Uppgifterna för de båda klasserna hava i allmänhet samma innehåll, men 
i fråga om utförandet ställas större krav på den högre klassen än på den lägre.

Femte och sjätte klassen.
Någon enkel profilteckning efter naturföremål och industriella föremål ävensom 

teckning efter lärarens företeckning samt ur minnet, allt i möjligast nära anslutning 
till årets undervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan; lättare färglägg
ning i samband med teckningsövningarna.

Anm. Vid teckning efter företeckning och ur minnet erhålla de båda klasserna 
uppgifter med samma innehåll men med olika krav i fråga om utförandet; vid profil
teckning däremot givas i regel olika uppgifter, men även vid denna teckning böra dock 
klasserna erhålla gemensam undervisning, då så lämpar sig.

Sjunde klassen.
För gossar: någon övning i uppgörande av enkla arbetsritningar huvudsakligen efter 

slöjdföremål.
För flickor: profilteckning efter naturföremål samt efter några enkla slöjdalster 

och allmogemönster; lättare färgläggning i samband med teckningsövningarna.
Anm. Sjunde klassen undervisas i teckning under samma timmar som femte och 

sjätte klassen men erhåller i regel särskilda uppgifter.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte klassen.
Samma kursfördelning som i motsvarande klasser av sjuklassig skola.

ANDRA C-FORMEN (C2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra klassen.
Teckning ingår i de arbetsövningar, som förekomma i samband med hembygdsun- 

dervisningen.
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Tredje och fjärde klassen.
Teckning under de arbets övningar, som förekomma i samband med hembygdsun-

^iTågon '"teckning efter lärarens företeckning och ur minnet i anslutning till årets 
undervisning i övrigt och till barnens liv utanför skolan, lättare fäigläggning i sam
band med teckningsövningarna.

Femte, sjätte och sjunde klassen.
Någon teckning efter lärarens företeckning och ur minnet äyensoin någon övning 

i enkel profilteckning efter naturföremål och industriella föremal, allt i närmast möj- 
liga anslutning till årets undervisning i övngt jocih till barnens liv utantor skolan, 
lättare färgläggning i samband med teckningsövningarna.

Anm. Samtliga klasser på folkskolestadiet undervisas i teckning under samma 
timmar. I allmänhet erhålla tredje och fjärde klassen a ena sidan samt de övriga 
klasserna å den andra uppgifter med samma innehall. I fraga om själva arbetet bora 
däremot, så långt som möjligt, ställas större bav pagm högre klass an pa en lagre. 
Vid den profilteckning, som i någon mån tankes mga i kursen for femte, sjätte och 
sjunde klassen, böra klasserna hållas mera skilda, men även i detta fall bor gemensam 
undervisning, så långt ske kan, förekomma.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första-—sjätte klassen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

TREDJE C-FORMEN (C3).

För denna skolform tillämpas i huvudsak samma kursfördelning som för andra C- 
formen.

FÖRSTÅ D-FORMEN (Dl).
SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA. 

Första och andra klassen.
Teckning ingår i de arbetsövningar, 

dervisningen.
Tredje klassen.

Även i tredje klassen förberedes teck- 
ningsundervisningen genom arbetsöynin- 
gar, vilka i denna klass huvudsakligen 
böra utgöras av teckning av föremål, som 
omtalats vid hembygdsundervisningen.

Femte {och sjunde) klassen,
Teckning efter lärarens förteckning och 

ur minnet samt någon övning i enkel pro-

som förekomma i samband med hembygdsun- 

Fjärde klassen.
Teckning efter lärarens företeckning och 

ur minnet i anslutning till årets under
visning i övrigt och till barnens liv utan
för skolan; lätta färgläggningsövningar i 
samband med teckningsövningarna.

Sjätte klassen.
Teckning efter lärarens företeckning och 

ur minnet samt någon övning i enkel pro-



filteckning efter naturföremål och. industri- 
f.Aa föremål, allt i närmaste anslutning 
till arets. undervisning i övrigt och till 
barnens liv utanför skolan; lätta färplägg- 
nmgsövningar i samband med tecknings- 
övningarna.

filteckning efter naturföremål och industri
ella föremål, allt i närmaste anslutning 
till årets undervisning i övrigt och till 
barnens liv utanför skolan ; lätta färglägg- 
ningsövningar i samband med tecknings- 
övningarna.

deÆsninirTf V +k Tfr aI1rr att -pa ,samma tlmmar me^dela omedelbar un- 
kWn fi tïkn7ni f°fta trt.UT.1 arbetsövnmgar som åt femte (och sjunde) 
Ä st I e TT nnat a\att på samma timmar lärana omedelbar nnder-
tecknlrr t -aild-ra k-lafe? - arbetsö7nmfar som åt fjärde och sjätte klassen i 
w ovnmg i teckning medan läraren lämnar omedelbar undervisning

förtf ’ kan +-r eftei^om|tandigheterna förekomma för en klass ensamt eller 
dcnî nbtlaST , If klasser, som undervisas gemensamt, böra, så långt
deras olika utyecklingsstandpunkt medgiver, erhålla uppgifter med samma innehåll. 
I naga om sjalva arbetet bora dock, sa langt möjligt, större krav ställas på en 
högre klass an pa en lagre. Särskilt då profilteckning förekommer, böra klasserna 
nailas skilda.

ANDRA I)-FORMEN (»2).
För denna skolform tillämpas i huvudsak 

C-formen. samma kursfördelning som för andra

TREDJE D-FORMEN (D3).
SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Teckning- ingår i de arbetsövningar, som förekomma i samband med hemfovirds- 

undervisningen. ö

Tredje Massen.
Någon teckning efter lärarens företeck- 

ning och ur minnet i närmaste anslutning 
till årets undervisning i övrigt och bar
nens liv utanför skolan; lätta färglägg- 
ningsövningar i samband med tecknings- 
övningarna.

Femte (och sjunde) Massen.
Någon teckning efter lärarens företeck- 

mng och ur minnet samt någon övning 
i enkel profilteckning efter ett och annat 
naturföremål, allt i närmaste anslutning 
till årets undervisning i övrigt och till 
barnens liv utanför skolan; lätta färglägg- 
ningsövningar i samband med tecknings- 
övningarna.

Fjärde Massen.
Någon teckning efter lärarens före teck

ning och ur minnet i närmaste anslut
ning till årets undervisning i övrigt och 
barnens liv utanför skolan; lätta färg- 
läggningsövningar i samband med teck- 
ningsövnin garna.

Sjätte Massen.
Någon teckning efter lärarens företeck- 

ning och ur minnet samt någon övning 
i enkel profilteckning efter ett och annat 
naturföremål, allt i närmaste anslutning 
till årets undervisning i övrigt och till 
barnens liv utanför skolan; lätta färg
läggnings övning ar i samband med teck- 
ningsövningarna.
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Anm. Vartannat år kommer läraren att på samma timmar meddela omedelbar 

undervisning åt saval första klassen i arbetsövningar som åt tredje, femte (ock siunde) 
klassen i teckning och vartannat år att på samma timmar lämna omedelbar mder- 
visnmg at saval andra klassen i arbetsövningar som åt fjärde och sjätte klassen i 
tecknmg. Tyst ovnmg, medan läraren lämnar omedelbar undervisning i i 
ämne, kan allt efter omständigheterna förekomma för en klass ensamt elfer för två 
klasser samtidigt. De klasser, som undervisas gemensamt, böra, så långt dera» 
olika utvecklmgsstandpunkt medgiver, erhålla uppgifter med samma innehåll T 
fraga om själva arbetet böra dook, så långt möjligt, större krav ställas på en hö-re 
skilda an 611 *a®re' Särskilt profilteckning förekommer, böra klasserna hållas

ANVISNINGAR.
De anvisningar som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 

tsia. U.j i 18), tiiiampas i görligaste mån jämväl vid undervisningen i undantavg- 
lormerna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare 
undervisningstid och begränsad lärokurs. J dre

s 1ig.
MÅL.

, s ^aaSUQfiervisningen i folkskolans undantagsformer bör hava till syfte att väcka 
nag for sang samt att, så långt den begränsade undervisningstiden medgiver bilda 
rosten och det musikaliska gehöret samt tillföra barnen ett förråd av sånger och psal
mer att sjunga mom och utom skolan. ë 1

KURSFÖRDELNING. 
FÖRSTA C-FORMEN (Cl). 

SJTJKLASSIG SKOLA.

Första Massen.
®ttlJ.m'ndre an.tal lätta fia™visor samt en och annan av sådana lättare psalmer, 

som lampa sig lor morgon- och attonbönerna i skolan eller som ingå i årets kurs i
SlT lT P’ • K ffeB med[melodier, som röra sig huvudsakligen inom 
tonbildning kt ; * harmed nå&ra enkla övningar för vinnande av god

Andra Massen.
Ett mindre antal lätta barnvisor samt en och annan av sådana lättare psalmer 

som lampa sig för morgon- och aftonbönerna i skolan eller som ingå i årets kurs i 
kristendomskunskap, i båda fallen med melodier, som röra sig huvudsakligen inom
tonbildning011^611’ 1 Samband kärmed n%ra enkla övningar för vinnande av god

30 202859. Undervisningsplan.



Tredje och fjärde Massen.
Några lätta sånger, lämpade efter barnens ålder, särskilt sådana, som beröra .hem

met, hembygden och fosterlandet, jämte några lättare psalmer, som lämpa sig för 
morgon- och aftonbönerna i skolan eller som ingå i knrsen i kristendomskunskap; i 
samband härmed några enkla tonbildningsövningar samt en och annan rytmisk övning.

Anm. Av sånger och psalmer sjunges en och annan varje år, men i regel göres 
urvalet olika.

Femte, sjätte och sjunde Mässen.
Några lätta sånger, särskilt fosterländska sånger och folkvisor, jämte några lättare 

psalmer, företrädesvis sådana som ingå i kursen i kristendomskunskap, ävensom några 
av de viktigaste delarna av musiken till svenska mässan; i samband härmed några 
enlda tonbildningsövningar samt en och annan rytmisk övning.

Anm. Av sånger och psalmer sjunges en och annan varje år, men i regel göres 
urvalet olika.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte Massen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

ANBßA C-FORMEN (C2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Ett fåtal lättta barnvisor samt en och annan av sådana lättare psalmer, som lämpa 

sig för morgon- och aftonbönerna i skolan eller som ingå i årets kurs i kristendoms
kunskap, i båda fallen med melodier, som röra sig huvudsakligen inom ettstrukna 
oktaven; i samband härmed några enkla övningar för vinnande av god tonbildning.

Anm. Av sånger och psalmer sjunges en och annan varje år, men i regel göres 
urvalet olika.

Tredje—sjunde Massen,
Några för barn lämpliga sånger, särskilt sådana, som beröra hemmet, hembygden 

och fosterlandet, jämte några lättare psalmer, som lämpa sig för morgon- och afton
bönerna eller som ingå i kursen i kristendomskunskap; i samband härmed en och 
annan enkel tonbildningsövning.

Anm- I regel undervisas samtliga klasser gemensamt, vilket dock icke bör hindra, 
att någon gång uppdelning i grupper äger rum. Av sånger och psalmer sjunges en 
och annan varje år, men i allmänhet göres urvalet olika.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte Massen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.
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TREDJE C-FORMEN (03).

För denna skolform gäller i huvudsak samma kursfördelning som för andra C- 
formen.

FÖRSTA D-FORMEN (Dl).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första hlassen.
Ett fåtal lättare barnvisor samt en och 

annan av sådana lättare psalmer, som 
lämpa sig för morgon- oeh aftonbönerna i 
skolan eller som ingå i årets kurs i kristen- 
domskunskap, i båda fallen med melodier, 
som röra sig huvudsakligen inom ettstrukna 
oktaven; i samband härmed några enkla 
övningar för vinnande av god tonbildning.

Andra hlassen.
Ett fåtal lättare barnvisor samt en och 

annan av sådana lättare psalmer, som lämpa 
sig för morgon- och aftonbönerna i skolan 
eller som ingå i årets kurs i kristendoms- 
kunskap, i båda fallen med melodier, som 
röra sig huvudsakligen inom ettstrukna 
oktaven; i samband härmed några enkla 
övningar för vinnande av god tonbildning.

Tredje, femte (och sjunde) hlassen.
För barn lämpliga sånger, särskilt så

dana, som beröra hemmet, hembygden och 
fosterlandet, jämte några lättare psalmer, 
som lämpa sig för morgon- och aftonbönerna 
i skolan eller som ingå i kursen i kristen- 
domskunskap; i samband härmed några 
enkla tonbildningsövningar samt en och 
annan lättare rytmisk övning.

Fjärde och sjätte hlassen.
För barn lämpliga sånger, särskilt så

dana, som beröra hemmet, hembygden och 
fosterlandet, jämte några lättare psalmer, 
som lämpa sig för morgon - och aftonbönerna 
i skolan eller som ingå i kursen i kristen- 
domskunskap; i samband härmed några 
enkla tonbildningsövningar samt en och 
annan lättare rytmisk övning.

Anm. Vartannat år erhålla första, tredje, femte (och sjunde) klassen undervisning 
i sång på samma tider, och vartannat år tillämpas motsvarande anordning i fråga om 
andra, fjärde och sjätte klassen. Inom de båda årsavdelningar, som sålunda upp
komma, undervisas i regel den lägsta klassen för sig, under det att de övriga klas
serna i allmänhet hållas tillsamman. Till den särskilda undervisningen åt den lägsta 
klassen inom årsavdelningen beräknas omkring en tredjedel av den anslagna tiden. 
Den nu angivna uppdelningen bör dock icke hindra, att å ena sidan samtliga klas
ser inom årsavdelningen, då så befinnes lämpligt, undervisas gemensamt och å andra 
sidan en längre gående uppdelning i grupper vare sig efter klasser eller på annat sätt 
någon gång genomföres. ^ I varje fall bör eftersträvas, att större krav så långt möj
ligt komma att ställas pa de mera försigkomna lärjungarna. Vid urvalet av sånger 
och psalmer bör tillses, att nya sådana upptagas för varje år, men också, att nödig 
omtagning av redan inövade sker, så att barnen vid avgången från skolan förfoga 
över ett litet begränsat förråd av våra vackraste melodier.

ANDRA D-FORMEN (D2).

För denna skolform gäller i huvudsak samma kursfördelning som för andra C~ 
formen.
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TREDJE D-FORMEN (D3).

SJUKLASSIGf ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första, tredje, femte (och sjunde) Massen.
Några för barn lämpliga sånger, särskilt 

sådana, som beröra hemmet, hembygden 
och fosterlandet, jämte några lättare psal
mer, som lämpa sig för morgon- och afton
bönerna i skolan eller som ingå i kursen i 
kristendomskunskap ; i samband härmed en 
och annan enkel övning för vinnande av 
god tonbildning.

Andra, fjärde och sjätte Massen.
Några för barn lämpliga sånger, sär

skilt sådana, som beröra hemmet, hem
bygden och fosterlandet, jämte några lät
tare psalmer, som lämpa sig för morgon- 
och aftonbönerna i skolan eller som ingå i 
kursen i kristendomskunskap; i samband 
härmed en och annan enkel övning för 
vinnande av god tonbildning.

Anm. Vartannat år erhålla första, tredje, femte (och sjunde) klassen undervisnirg 
i sång på samma tider, och vartannat år tillämpas motsvarande anordning i fråga 
om andra, fjärde och sjätte klassen. Inom de båda årsavdelningar, som sålunda upp
stå, undervisas samtliga klasser i allmänhet gemensamt i sång. Uppdelning i grup
per bör dock äga rum, i den mån den begränsade undervisningstiden så medgiver. 
Vid urvalet av sånger och psalmer bör tillses, att nya sådana upptagas för varje år, 
men också att nödig omtagning av redan inövade sker.

ANVISNINGAR.

De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudfor
mer (sid. 123'—125), tillämpas i görligaste mån jämväl vid undervisningen i undan- 
tagsformerna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kor
tare undervisningstid och begränsad lärokurs.

GYMNASTIK MED LEK OCH IDKOTT.

MÅL.

Undervisningen i gymnastik med lek och idrott i folkskolans undantagsformer bör 
hava till uppgift att, i den utsträckning den begränsade undervisningstiden medgiver, 
i enlighet med Lingska gymnastikens grundsatser genom lämpliga övningar befordra 
lärjungarnas sunda allsidiga kroppsutveckling, att vänja lärjungarna vid god kropps- 
hållning och ett för det praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse- och 
vilosätt, att hos dem väcka lust för fortsatta stärkande kroppsövningar och såmedelst 
befordra deras kraft, hälsa och levnadsglädje.
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KUßSFÖKDELNING.

FÖRSTA C-FORMEN (€1).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första Massen.
stoïgijuka dollar0rtVariga iekar’ SaSOm sprir,g' och kamPlekar samt kastlekar med

Gymnastiska lekrörelser ägnade att tilltala barnens fantasi, särskilt rytmiska.
La -a övningar, som kräva ringa ansträngning samt ansluta sig till barnens egna 

fnare tonner av rörelser - utförda utan redskap eller med redsktp, t. ex. bänk eK 
Pa naga hojd över golvet — såsom låga klättringar på ribbstol, lätta kopp 

andningsövningg kak-lnsSan3' Pa ovänd bänk. — Enkla hållningsrättande rörelser och

Yanlig gång utan strängare fordran på samtakt, kortvarig fri löpning.

Andra Massen.
Lekar, lekrörelser och övningar, likartade med dem 

skärpta fordringar på uthållighet och utförande. första klassen men med något

Tredje och fjärde Massen.
Lätta övningar, såsom ben- arm- och bålrörelser, utförda i enkla utgångsställningar 

Latta rörelser pa bom och ribbstol med något ökad höjd från golvet, balansrörefser 
pa golv, bankribba eller lag vänd bom, fria hopp på stället och svikthopp samt stöd
hopp med laga redskap. - Rytmiska gymnastisk'lekrörelser. - EnklaYållningsrät 
tande rörelser och andningsövningar. gisrat

oÄge ÄdHÄ.“*’0“ SFing:‘ 0C|* kamI,let“' k“a*k“ »to

Idrottsovnmgar omfattande begynnande övningar i simning, skridskoåkning kälk- 
akmng och skidlöpning, där förhållandena sådant medgiva. fa’

Anm. I allmänhet undervisas tredje och fjärde klasserna gemensamt på samma 
tid. _ Dock bora de bada klasserna fa utföra något skilda övningar under Sarie un- 
dervisnmgstimme Detta kan ske på så sätt, att vissa grupper få utföra övningar
som icke krava lararens omedelbara ledning utan kunna utföras under övervakande 
av mera försigkomna lärjungar. uvervananae

Femte, sjätte och sjunde Massen.
Övningar med ökade krav i fråga om rörelsernas sammansättning samt större förd 

ran pa uthållighet och snabbhet i utförandet. Hävrörelser på bom och ribbstol rfö 
got mera sammansatta balansrörelser samt balansgång på bänk, även i förening-’med 
latta arm- och benrörelser, jämte fria hopp på stället och framåt, även i höid S-er 
Ima, samt stödhopp. — Hållningsrättande rörelser och andningsövningar '



Yanlig gång och löpning med aktgivande på god hållning och ledigt rörelsesätt; 
gång med sång; andra enkla gångarter, såsom gång med fotombyte samt några i 
folkdanser och folkvisedanser förekommande dansgångarter med tillämpning på 
sånglekar.

Lekar, som kräva större uppmärksamhet, snarrådighet och snabbhet, övade inom
hus och i det fria med lärjungarna delade i leklag och samarbete inom varje lag, 
såsom spring- och kamplekar samt bollspel jämte sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

Anm. I allmänhet undervisas femte—sjunde klasserna gemensamt på samma tid. 
Dock böra klasserna få utföra något skilda övningar under varje undervisnings- 
timme. Detta kan ske på så sätt, att vissa grupper få utföra övningar, som icke 
kräva lärarens omedelbara ledning utan kunna utföras under övervakande av mera 
försigkomna lärjungar.

SEXKLASSIG skola.

Första—sjätte Massen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

ANDRA C-FORMEN (€2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Några få lätta kortvariga lekar, såsom spring- och kamplekar samt kastlekar med 

stora mjuka bollar.
Gymnastiska lekrörelser ägnade att tilltala barnens fantasi, särskilt rytmiska.
Lätta övningar, som kräva ringa ansträngning samt ansluta sig till barnens egna 

friare former av kroppsrörelser — utförda utan redskap eller med redskap, t. ex. bänk 
eller ribbstol, på ringa höjd över golvet — såsom låga klättringar på ribbstol, lätta 
hopp, kullerbytta och balansgång på ovänd bänk. — Enkla hållningsrättande rörel
ser och andningsövningar.

Yanlig gång utan strängare fordran på sam takt, kortvarig fri löpning.
Anm. För andra klassen skärpas i någon mån fordringarna på uthållighet och 

utförande.
Tredje och fjärde Massen.

Lätta övningar, såsom ben-, arm- och bålrörelser, utförda i enkla utgångsställningar. 
Lätta rörelser på bom oeb ribbstol med något ökad böjd från golvet, balansrörelser 
på golv, bänkribba eller låg vänd bom, fria hopp på stället och svikthopp samt stöd
hopp med låga redskap. — Rytmiska gymnastiska lekrörelser. — Enkla hållningsrät
tande rörelser och andningsövningar.

Yanlig gång och löpning med fordran på samtakt; andra lätta gångarter, såsom 
gång på tå och gång med markering av takten.

Några få mera krävande lekar, såsom spring- och kamplekar, kastlekar med större 
och mindre bollar samt sånglekar.

Idrottsövningar omfattande begynnande övningar i simning, skridskoåkning, kälk
åkning och skidlöpning, där förhållandena sådant medgiva.
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Femte, sjätte och sjunde Massen.
Övningar med ökade krav i fråga om rörelsernas sammansättning samt större ford

ran på uthållighet och snabbhet i utförandet. Hävrörelser på bom och ribbstol något 
mera sammansatta balansrörelser samt balansgång på bänk, även i förening med lätta 
arm- och benrörelser jämte fria hopp på stället och framåt, även i höjd över lina, samt 
stödhopp. — Hållningsrättande rörelser och andningsövningar.

Vanlig gång och löpning med aktgivande på god hållning och ledigt rörelsesätt 
gång med sång; andra enkla gångarter, såsom gång med fotombyte samt några få i 
folkdanser och folkvisedanser förekommande dansgångarter med tillämpning på sång
lekar. 6

Några få lekar, som kräva större uppmärksamhet, snarrådighet och snabbhet, övade 
inomhus och i det fria med lärjungarna delade i leklag och samarbete inom varje 
lag, såsom spring- och kamplekar samt bollspel jämte sånglekar.
- Mrattsövningar j simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

Änm. I allmänhet undervisas tredj e sjunde klasserna gemensamt på samma tid. 
Dock böra de båda avdelningarna (tredje och fjärde klassen samt femte—sjunde 
klassen) fa^ utföra något skilda övningar under varje undervisningstimme. I)etta
kanjSiT.e I)a1 sf att ^issa gruP]per få utföra övningar, som icke kräva lärarens
omedelbara ledning utan kunna utföras under övervakande av mera försigkomna 
lärjungar. ö

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte Massen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.

TREDJE OFORMEN (03).
För denna skolform tillämpas samma kursfördelning som för andra C-formen.

FÖRSTÅ D-FORMEN (Dl).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första Massen. Andra Massen.
Några få lätta kortvariga lekar, såsom 

spring- och kamplekar, kastlekar med stora 
mjuka bollar.

Gymnastiska lekrörelser ägnade att till
tala barnens fantasi.

Lätta övningar, som kräva ringa an
strängning samt ansluta sig till barnens 
egna friare former av kroppsrörelser ■— ut
förda utan redskap eller med enkel red-

Nagra lätta kortvariga lekar, såsom 
spring- och kamplekar samt kastlekar med 
stora mjuka bollar.

Gymnastiska lekrörelser ägnade att till
tala barnens fantasi.

Lätta övningar, som kräva ringa an
strängning samt ansluta sig till barnens 
egna friare former av kroppsrörelser — ut
förda utan redskap eller med enkel red-

1
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Isllii#--- |â|s^ïS“Vanlie p-åna1 utan «trän™ a « ^'aSTi1 hallnmgsrättande rörelser och 
MkU ffiSsÄ fordranpa andn.ngaövningar av entlaate slag.

löpning. Vanlig gang utan strängare fordran på
samtakt, kortvarig löpning.

Tredje, femte (och sjunde) Massen. Fjärde och sjätte Massen.
övningar, såsom lätta ben-, arm-och bål- Övninrrar med nbede t™,. ; c.a 

Bafin?’-Utf°rda ° en^la ^ångsställningar. rörelsernas sammansättning och utförande* 
ïïriÆ, N%»‘. jnera sammansatta ÏZSt
l°Ç?,.ÂÆ“et •* sVktl>op> — Några samt balansgång” pä bantöåvenTjEratog

°u benrörelser, jämte fria
i.fsri.itv «araxguuujjjj. rMagra
la enkla hallnmgsrättande rörelser och and- 
ningsövningar.

o Van lig gång och löpning med fordran 
på samtakt samt andra lätta gångarter, så
som gång på tå och gång med markerin^ 
av takten.

Några få mera krävande lekar, såsom 
spring- och kamplekar, kastlekar med större 
och mindre bollar samt sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridskoåk
ning och skidlöpning, där förhållandena 
sadant medgiva.

med lätta arm- och |auut) Ina
hopp på stället och framåt, även i höjd över 
lina. Några få enkla kållningsrättande 
rörelser oek andningsövningar.

Vanlig gång och löpning med aktgi- 
vande på god hållning och ledigt rörelse
sätt, gang med sång; andra enkla gång
arter, såsom gång med fotombyte samten 
och annan dansgångart ur folkdanser eller 
jolkvisedanser med tillämpning på sång- 
îenar.

Några ta lekar, som kräva större upp
märksamhet, snarradighet och snabbhet 
övade inomhus och i det fria med lär
jungarna . delade i leklag och samarbete 
mom varje lag, såsom spring- och kamp
lekar samt bollspel jämte sånglekar 

. Idrottsövningar i simning, skridskoåk- 
ning, kälkakning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

tvelne gymSSKeliiS6 Sfe"?“f™“ pä — tid od. uppdeta i 
«vrig, fLserfa TomÜftd' " “T,“' " äe
i allmänhet var för sie- TWqêl~Q' i *a gyumastikavdelnmgarna undervisas
undervisas omedelbart av läraren får ^tflf -pa ■b4 Reining, som icke
-delbara ledning utan kunna nthfrL ?J ™mgar vilka icke kräva lärarens ome- 
jungar. S ut±oras uuder övervakande av mera försigkomna lär-

ANDRA D-FORMEN (D2).
SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
bollar. °Ch annan lätt k0rtvariS sPliûg- och kamplek samt kastlek med stora mjuka
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Gymnastiska lekrörelser ägnade att tilltala barnens fantasi.
Några få lätta övningar, som kräva ringa ansträngning samt ansluta sig till barnens 

egna friare former av kroppsrörelser, såsom lätta hopp, kullerbytta, balansgång på 
ovänd ibänk.

Vanlig gång utan strängare fordran på samtakt, kortvarig fri löpning.
Anm. För andra klassen skärpas i någon mån fordringarna på uthållighet och 

utförande.

Tredje och fjärde Massen.

Några få lätta övningar, såsom ben-, ann- och bålrörelser. Balansrörelser på golv 
eller bänkribba, fria hopp på stället och svikthopp. — Gymnastiska rörelser. —- En 
oeh annan hållningsrättande rörelse och andningsövning av enklaste slag.

^ Vanlig gånig och löpning med fordran på samtakt samt andra lätta gångarter, såsom 
gång på tå och gång med markering av takten.

En och annan mera krävande spring- och 'kamplek, kastlek med större oeh mindre 
bollar samt sånglek.

Idnottsövningar omfattande begynnande övningar i simning, skridskoåkning, kälk- 
åkning och skidlöpning, där förhållandena sådant medgiva.

Femte, sjätte och sjunde Massen.

Lätta övningar. Balansrörelser samt ibalansgång på bänk, även i förening med lätta 
ann- och benrörelser, jämte fria hopp på stället och framåt, även i böjd över lina. 
— En och annan enkel hållningsrättande rörelse och andningsövning av enklaste 
slag.

Vanlig gång och löpning med aktgivande på god hållning och ledigt rörelsesätt, 
gång med sång samt en och annan enkel dansgångart ur någon folkdans eller folk- 
visedans.

Lekar övade inomhus och i det fria med lärjungarna delade i leklag och samarbete 
inom varje lag, såsom _ spring- och kamp lekar samt bollspel jämte sånglekar.

Idnottsövningar i simning, skridskoåkning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

Anm. I allmänhet undervisas tredje—sjunde klasserna gemensamt på samma tid. 
Dock böra de båda avdelningarna_ (tredje och fjärde klassen samt femte—sjunde klas
sen) få utföra något skilda övningar under varje undervisningstimme. Detta kan 
ske på så sätt, att vissa grupper få utföra övningar, som icke kräva lärarens omedel
bara ledning utan kunna utföras under övervakande av mera försigkomna lär
jungar.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—sjätte Mässen.
Samma kursfördelning som för motsvarande klasser av sjuklassig skola.
31—202859. Undervisningsplan,
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TREDJE D-FORMEN (D3).

SJUKLASSIG ELLER SEXKLASSIG SKOLA.

Första Massen.
Några få lätta kortvariga lekar, såsom 

spring- och kamplekar samt kastlekar med 
stora mjuka bollar.

Gymnastiska lekrörelser ägnade att till
tala barnens fantasi.

Lätta övningar, som kräva ringa an
strängning samt ansluta sig till barnens 
egna friare former av kroppsrörelser, såsom 
lätta hopp, kullerbytta och balansgång på 
ovänd bänk. — Några få hållningsrättande 
rörelser och andningsövningar av enklaste 
slag.

Vanlig gång utan strängare fordran på 
samtakt,-kortvarig fri löpning.

Tredje, femte (och sjunde) Massen.
Några få lätta övningar, såsom ben-, 

arm- och bålrörelser. Balansrörelser på golv 
eller bänkribba, fria hopp på stället och 
svikthopp. — Gymnastiska lekrörelser. —- 
Några få enkla hållningsrättande rörelser 
och andningsövningar.

Yanlig gång och löpning med fordran 
på sam takt; andra lätta gångarter, såsom 
gång på tå och gång med markering av 
takten.

En och annan mera krävande lek, så
som spring- och kamplekar, kastlekar med 
större och mindre bollar samt sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridskoåk
ning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

Andra Massen.
Några lätta kortvariga lekar, såsom 

spring- och kamplekar samt kastlekar med 
stora mjuka bollar.

Gymnastiska lekrörelser ägnade att till
tala barnens fantasi.

Lätta övningar, som kräva ringa an
strängning samt ansluta sig till barnens 
egna friare former av kroppsrörelser, så
som fria hopp över låga hinder, stödhopp 
på golv, balansrörelser samt balansgång 
på ovänd bänk. — Några få hållningsrät
tande rörelser och andningsövningar av 
enklaste slag.

Vanlig gång utan strängare fordran på 
samtakt, kortvarig löpning.

Fjärde och sjätte Massen.
Lätta övningar. Något mera samman

satta balansrörelser samt balansgång på 
bänk, även i förening med lätta arm- och 
benrörelser, jämte fria hopp på stället och 
framåt, även i höjd över lina. — Några 
få enkla hållningsrättande rörelser och 
andningsövningar.

Vanlig gång och löpning med aktgi- 
vande på god hållning och ledigt rörelse
sätt, gång med sång samt en och annan 
enkel dansgångart ur någon folkdans eller 
folkvisedans.

Lekar övade inomhus och i det fria med 
lärjungarna delade i leklag och samarbete 
inom varje lag, såsom spring- och kamp- 
lekar samt bollspel jämte sånglekar.

Idrottsövningar i simning, skridskoåk
ning, kälkåkning och skidlöpning, där för
hållandena sådant medgiva.

Anm. Lärjungarna i varje årsavdelning undervisas på samma tid och uppdelas i 
tvenne gymnastikavdelningar, den ena bestående av lägsta klassen, den andra av de 
övriga klasserna inom årsavdelningen. De båda gymnastikavdelningarna undervisas 
i allmänhet var för sig. Detta kan ske på så sätt, att den avdelning, som icke un
dervisas omedelbart av läraren, får utföra övningar, vilka icke kräva lärarens omedel
bara ledning utan kunna utföras under övervakande av mera försigkomna lär
jungar.
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ANVISNINGAR.
/ -Ç6 iïHkfrlF iäm“ats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 
(sid. fol 134), tillampas jamval i görligaste man vid undervisningen i undantagsfor- 
merna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare under 
visningstid och begränsad lärokurs.

trädgårdsskötsel.
MÅL.

Undervisningen i trädgårdsskötsel i folkskolans undantagsformer bör hava till upp- 
giit att, i den utsträckning den begränsade undervisningstiden medgiver, genom träd
gårdsarbete och i anslutning därtill meddelade insikter bibringa barnen någon grund
läggande kännedom om skötseln av en mindre hushållsträdgård samt därigenom hos 
dem vacka intresse och hag for arbetet i jorden samt kärlek, till naturen.

KURSFÖRDELNING.

C-FORMERNA (Cl, C2, C3) OCH D-FORMERNA (Dl, D2, D3).

SJUKLASSIG SKOLA.

Fjärde Massen (vårterminen) och femte Massen (höstterminen).
i . Tradgardslandens vånberedning, rensning och vattning; odling och skörd av frö- 
koksvaxter; tradgardslandens höstberedning.

Femte Massen (vårterminen) och sjätte Massen (höstterminen).
Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av rot- 

köksväxtei, planteiing och skötsel av flerariga blomsterväxter; trädgårdslandens höst- 
berednmg.

Sjätte Massen (vårterminen) och sjunde Massen (höstterminen).
Trädgårdslandens .vårberedning, rensning oeh vattning; jordförbättring, naturliga 

gödselmedel och deras tillvaratagande, konstgödsel; odling och skörd av bladköks- 
växter; trädgårdslandens höstberedning.

Sjunde Massen (vårterminen).
Sådd och plantering av ettåriga blomsterväxter.
Några korta anvisningar för anläggning av en mindre trädgård.



SEXKLASSIG SKOLA.

Fjärde Massen (vårterminen) och femte Massen (höstterminen).
Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; odling och skörd av frö- och 

rotköksväxter; trädgårdslandens höstbeTedning.

Femte Massen (vårterminen) och sjätte Massen (höstterminen).
Trädgårdslandens vårberedning, rensning och vattning; jordförbättring, naturliga 

gödselmedel och deras tillvaratagande, konstgödsel; odling och skörd av bladköks- 
växter; trädgårdslandens höstberedning.

Sjätte Mossen (vårterminen).
Sådd och plantering av ettåriga blomsterväxter.
Några korta anvisningar för anläggning av en mindre trädgård.

ANVISNINGAR.
De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudformer 

(sid. 135—136), tillämpas jämväl i görligaste mån vid undervisningen i undantags- 
formerna, varvid dock nödiga jämkningar måste företagas med hänsyn till kortare un
dervisningstid och begränsad lärokurs.

SLÖJD FÖR GOSSAR.

MÅL.
Undervisningen i slöjd för gossar i folkskolans undantagsformer bör hava. till uppgift 

att, i den utsträckning den begränsade undervisningstiden medgiver, bibringa barnen 
förmåga att självständigt förfärdiga enkla föremål företrädesvis av trä, att hos dem ut
bilda god smak, praktiskt omdöme och allmän händighet samt därmed hos dem väcka 
aktning och håg för kroppsligt arbete.

KURSFÖRDELNING.

C-FORMERNA (Cl, €2, C3) OCH D-FORMERNA (Dl, D2, D3).

SJUKLASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Arbetsövningar förekomma i dessa klasser i samband med hembygdsundervis- 

ningen.
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Tredje klassen.
Arbetsövningar i samband med hembygdsundervisningen.
Förfärdigande av något enkelt föremål medelst sömnad på grovtrådigt mjukt tyg 

med användande av olika slags styng.
Förfärdigande av enkla sömnadsarbeten medelst förstyng och kaststyng; isättning 

av band och knappar; märkning med efterstyng; stoppning.

Fjärde klassen.
Pappslöjd: förfärdigande av några enkla föremål, huvudsakligen genom skärning, 

falsning, beklädning med papper samt uppfodring; påsättning av klothörn och ut
förande av klotförbindelser på pärmar, väskor m. m.; ritsning och hop fästning av 
askar och lådor. Kännedom om de förekommande verktygens riktiga användning 
och våld.

Femte klassen.
Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål, huvudsakligen medelst sågning, hyvling, 

täljning, borrning, stickning med stämjärn, huggning, formning med spåcbskiva, ur
holkning och spikning. Kännedom om verktygens riktiga användning och vård.

Sjätte klassen.
Träslöjd: förfärdigande av enikla föremål med vanligast förekommande sammansätt

ningar, såsom skruvning, limning, spårfogning, fogning, borrtappning och gradning. 
Kännedom om verktygens riktiga användning och vård.

Sjunde klassen.
Träslöjd: förfärdigande av föremål med något svårare sammansättningar, _ såsom 

olika slag av sinkning, tappning och slitsning. Kännedom om verktygens riktiga an
vändning och vård; skärpning av verktyg.

SEXKLASSIG SKOLA.

Första—fertile klassen.
,Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

Sjätte klassen.
Träslöjd: förfärdigande av enkla föremål med vanligen förekommande sammansätt

ningar, såsom skruvning, limning, spårfogning, fogning, borrtappning, gradning, sink
ning och tappning. Kännedom om verktygens riktiga användning och vård; skärp
ning av verktyg.

ANVISNINGAR.

De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen i folkskolans huvudfor
mer (sid. 139—141), tillämpas jämväl i görligaste mån vid undervisningen i undan- 
tagsformerna.
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SLÖJD FÖR FLICKOR.

MÅL.

Undervisningen i slöjd för flickor i folkskolans undantagsformer bör hava till uppgift 
att, i den utsträckning den begränsade undervisningstiden medgiver, bibringa lär
jungarna förmåga att förfärdiga enkla, för dem nyttiga föremål, att hos dem utbilda 
god smak, praktiskt omdöme och allmän händighet samt därmed hos dem väcka akt
ning och håg för husligt arbete.

KURSFÖRDELNING.

C-FORMERNA (Cl, C2, C3) OCH D-FORMERNA (Dl, D2, D3).

SJUKIASSIG SKOLA.

Första och andra Massen.
Arbetsövningar förekomma i dessa klasser i samband med hembygdsundervisningen.

Tredje Massen.
Arbetsövningar i samband med hembygdsundervisningen.
Förfärdigande av något enkelt föremål medelst sömnad på grovtrådigt mjukt tyg.
Förfärdigande av något emkelt sömnadsarbete medelst förstyng och kaststyng; isätt

ning av band och knappar; märkning med efterstyng.

Fjärde Mossen.
Förfärdigande av enkla föremål genom stickning med två stickor (uppläggning, rät 

stickning, avig stickning) samt genom sömnad för hand (fållstyng, efterstyng, fäll- 
söm) ; stoppning.

Femte Massen.
Stickning med fem stickor. Tillämpning av förut inövade sömnadsarter under för

färdigande genom sömnad för hand av enkla underkläder efter av barnen själva utförd 
måttagning och tillklippning.

Sjätte Massen.
Lappning och stoppning av söndriga persedlar. Övning i symaskinens skötsel och 

vård. Förfärdigande för hand och på maskin av föremål företrädesvis av bomullstyg 
efter av lärjungarna utförd måttagning och tillklippning. Någon enkel prydnadssöm.

Sjunde Massen.
Fortsatta övningar i lagning av söndriga persedlar. Förfärdigande företrädesvis på 

maskin av underkläder av något ökad svårighetsgrad samt enkel klädsöm, allt efter av 
lärjungarna utförd mömsterritning och tillklippning. Någon enkel prydnadssöm.
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SEXKIiASSIG- SKOLA.

Första—sjätte klassen. 
Se kursfördelningen för sjuklassig skola.

ANVISNINGÅK.
De anvisningar, som lämnats beträffande undervisningen 

mer (sid. 148—145), tillämpas jämväl i görligaste mån vid 
tagsformerna.

HUSHÅLLSGÖROMÅL.
Se kursplanen för huvudformerna.

i folkskolans huvudfor 
undervisningen i undan





EXEMPEL PÅ ARBETSORDNINGAR FÖR

BILAGOR.

32—202859. Undervisningsplan
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AKBETS- 
FÖRSTÅ C-

Första och

Tid
Måndag. Tisdag. Onsdag.

l:a klassen 2:a klassen l:a klassen

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15
Kristendomsknnskap Kristendomsknnskap

Talövning oeh läsning
TalBvning eller läsning TalBvning eller läsning

9,30—10,15
Skrivning Skrivning Skrivning

Räkning Räkning Räkning

10,30—11,16
Hembygdsundervisning Hembygdsundervisning Hembygdsundervisning

Arbetsövningar Arbetsövningar Sång

11,15—12

12—12,45 Talövning och läsning TalBvning och läsning
Talövning eller läsning

Skrivning

1—1,45
Skrivning Skrivning

Gymnastik Gymnastik

Antal timmar för rar je
l:a kl. 2:a kl.

Kristendomskunakap...................................................... 1 1
Modersmålet:

Talövningar och läsning....................................... 4l/ä 47*
Skrivning.............................................................. 8V» 27*

Räkning......................................................................... 2 2
Hembygdsundervisning.................................................. I1/* IV*



ORDNING. 
FORMEN (C 1).
andra Massen.
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Torsdag. Fredag. Lördag.

2:a klassen l:a klassen 2:a klassen

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Kristendomskunskap Kristendomskunskap
Talövning och läsning

Talövning eller läsning Talövning eller läsning

Skrivning Skrivning Skrivning

Räkning Räkning Räkning

Hembygdsnndervisning Hembygdsnndervisning Hembygdsnndervisning

Arbetsövningar Arbetsövningar Sång

Talövning och läsning Talövning och läsning
Talövning eller läsning

Skrivning

Räkning Räkning

Gymnastik Gymnastik

»

ämne ander en vecka.

l:a kl. 
1

Vs
1

2:a kl. 
1

V«
1

Arbetsövningar 
Sång .... 
Gymnastik ,

Summa 14 14
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AKBETS- 
FÖRSTA C-

Tredje—

Tid
Måndag. Tisdag. Onsdag.

5:e kl. 6:e kl. 7:e kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl. 7:e kl.

8,20—8,30 Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

8,30—9,15 Kristendomskunskap Kristendomskunskap Geografi, naturkunnighet eller 
historia

9,30—10,15
Räkning

och
geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri
Räkning Räkning Talövning och läsning

10,30—11,15 Talövning och läsning Hembygdsundervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia Skrivning Skrivning Skrivning

11,15—12

12—12,45 Teckning Teckning Teckning Talövning och läsning Slöjd Slöjd Slöjd

1—1,45 Geografi, naturkunnighet eller 
historia

Arbetsövningar 
eller teckning

Arbetsövningar 
eller teckning Slöjd Slöjd Slöjd

2—2,46
Skrivning Skrivning Skrivning Skrivning Skrivning

Slöjd Slöjd Slöjd
Gymnastik Gymnastik

3—3,45 Slöjd Slöjd Slöjd

Antal timmar för varje
3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl. 7:e kl.

Kristendomskunskap .... 
Modersmålet:

2 2 2 2 2

Talövningar och läsning . . 3 3 3 3 3
Skrivning....................... - 27s 27s 2>/2 272 27a

Räkning och geometri .... 2 2 2 2 2
Hembygdsundervisning . . . ) — — —

Geografi.......................................... : » Q 1 1 1
Naturkunnighet ............................ 1 X 1
Historia......................................... J 1 1 1



ORDNING. 
FORMEN (C 1).
sjunde Massen.

Torsdag. Fredag. Lördag.

3:e kl. 4;e kl. 5:e kl. 6:e kl. 7:e kl. 3:e kl. 4:e kl.

Morgonandakt Morgonandakt Morgonandakt

Kristendomskunskap Kristendomskunskap Talövning och läsning

Räkning Räkning
Räkning

och
geometri

Räkning
och

geometri

Räkning
och

geometri
Skrivning Skrivning

Hembygdsnndervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia Talövning och läsning

Hembygdsnndervisning, geografi, 
naturkunnighet eller historia

Talövning och läsning Geografi, naturkunnighet eller 
historia Slöjd Slöjd

Skrivning Skrivning Skrivning Skrivning Skrivning Slöjd Slöjd

Sång Sång
Slöjd Slöjd

Gymnastik Gymnastik

Slöjd Slöjd

ämue under en vecka.

Arbetsövningar 
Teckning . . 
Sång .... 
Gymnastik .

Slöjd .
Summa

3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl. 7:e kl.

1 1 1 1 1
Vä Vä Vä Vä Vä

1 1 1 1 1

15 15 15 15 15
4 4 4 4 4



ARBETS- 
ANDEA O

Första—sjätte

111 Ii

'.il.Si*

Tid
Måndag. Tisdag. Onsdag.

3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl. l:a kl. 2:a kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl.

8,6-8,16 Morgonandakt Morgonandakt

8,16—9
T.

Skriv
ning

T.
Skriv
ning

Kristendoms
kunskap

9,5—9,15
Morgonandakt

Kristendoms
kunskap

Kristendoms
kunskap

9,15— 
10 Talövning och läsning

Kristendomskunskap
Räkning Räkning Räkning Räkning

Talövn. ell. läsn. Skrivning

10,16—
11

Hembygdsund., 
geografi, naturk. 

eller historia

T.
Skriv
ning

T.
Skriv- ' 
ning

Skrivning Talövn. ell. läsn. Skrivn. Skrivn. Skrivn. Skrivn.

Räkning Räkning Gymnastik

11—12

12—
12,45

T.
Räk
ning

T.
Räk
ning

Geografi, natnrk. 
eller historia

Hembygdsundervisning T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning

Geografi, naturk. 
eller historiaArbetsövningar Arbetsövningar

1—1,45
Arbets-

övn.
eller

teckn.

Arbets-
övn.
eller

teckn.
Teckning Teckning

Skrivning Talövn. ell. läsn.
Talövning och läsning

Talövn. ell. läsn. Skrivning

2—2,45 Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd
Räkning Räkning

Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd
Gymnastik

3-3,45 Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd Slöjd Slöja Slöjd Slöjd

Antal timmar för varje

Kristendomsknnskap .... 
Modersmålet :

Talövningar och läsning . .
Skrivning............................

Räkning och geometri .... 
Hembygdsundervisning , . ,
Geografi....................................
Naturkunnighet........................
Historia................................

l:a kl. 2:a kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl.

1 1 2 2 3 3

3 3 3 .3 3 3
2 Vs 21/* 7s-+3 72 + 3, 7a + 2 72+2

3 3 2+1 2 + 1 2 2.
I1/* 172 I2

2 1
1

1
1

1 1
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ORDNING. 
FORMEN (C 2).
'Massen.

Torsdag. 3? r e d a g. Lördag.

T.a kl. 2:a kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl. l:a kl. 2:a kl.

Morgonandakt

9,5—9,15
Morgonandakt

Kristendoms-
kunskap

Kristendoms-
kunskap

9,5—9,15
Morgonandakt

Kristendomskunskap
Räkning Räkning Räkning Räkning

Talövn. ell. läsn. Skrivning

Talövn. ell. läsn. Skrivning Skrivning Talövn. ell. läsn.

Skrivning Talövn. ell. läsn. T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning

Geografi, naturk. 
eller kistoria Räkning Räkning----------—

Räkning Räkning

Hembygdsnndervisning
Talövning ock läsning

Hembygdsnndervisning

"
Arbetsövningar Arbetsövningar Sång

Skrivning Talövn. ell. läsn. Hemkygdsnnd., 
geografi,' naturk. 

eller kistoria

T.
Skriv
ning

T.
Skriv
ning

T.
Arbetsövningar Talövn. ell. läsn.

Talövn. ell. läsn. Skrivning Talövn. ell. läsn.
T.

Arbetsövningar

Räkning Räkning Sång

Gymnastik Gymnastik

jjimiie under en yecka.
l:a kl. S:a kl. 3:e kl. 4:e kl. 5:e kl. 6:e kl.

Arbetsövningar............................I + V2 l 1 1

Sång............................................ V* /a '{» Y
Gymnastik................ _.......■ . ■ • 1________ i_____ i_______i________ i_____ i

Summa 14 14 16 16 16 16
Slöjd................................................ — “ - 4 4 4 4

i
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ANMÄRKNINGAR TILL ARBETSORDNINGARNA.

1. Yad som anförts i den första bland anmärkningarna till timplanerna för un- 
dantagsformerna (sid. 181), gäller i motsvarande mån även i fråga om arbetsord
ningarna för dessa skolformer.

2. I övrigt gälla de i fråga om arbetsordningarna för huvudformerna (sid. 176) 
lämnade anmärkningarna i tillämpliga delar jämväl för undan tagsformerna.

i
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