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Reseberåttelse.

Till Kongl. Ecklesiastik-departementet.

På grund af skrifvelse från Chefen for Ecklesiastik-departementet till Dom- 
kapitlet i Skara af den 12 Maj 1870 får jag harmed vordsammast ofverlemna redo- 
gorelse for mina gjorda pedagogiska iakttagelser under den resa, som jag med nådigt 
understod af allmånna medel foretog under sistforflutna sommarferier.

Till en borjan vill jag anfora, att nåmnda skrifvelse korn till min kunskap forst 
i slutet af Juni månad och att, sedan de från Statskontoret reqvirerade medlen kommit 
mig tillhanda, sommarferierna voro redan till hålften forlidna, innan jag kunde an- 
tråda resan. Enår skolorna i England tillslutas med Juli månads utgång, uppstod 
for mig, liksom for de fiesta andra, hvilka rest på allmånna medel for att inhemta 
kånnedom om de pedagogiska fbrhållandena i England, den olågenhet, att jag fick 
blott ringa tillfålle att afhora sjelfva undervisningen. Någon serskild uppgift for 
resan hade jag mig ej ålagd, hvarken orten, der dessa pedagogiska iakttagelser borde 
goras, ej heller någon granslinie utstakad på det vidstråekta pedagogiska fåltet, inom 
hvilken de borde anstållas. Jag beslut derfore att besbka skolorna i sjelfva hufvud- 
staden, i den formodan, att denna skulle hafva det forriåmsta och basta att framvisa 
i afseende på ett utbildadt skolvåsende, liksom den bfvertråffar i de fiesta andra 
afseenden.
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Genast vid min ankomst till London uppsokte jag dervarande legationspredikan - 
ten Frost, till hvilken jag står i stor tacksamhetsskukl for den beredvillighet, hvarmed 
han gick mig till motes med råd och dåd.

Efter gjorda forfrågningar erholl jag de upplysningar, att Univereity College 
School och Westminster School anses såsom de basta skolorna i London, och af dessa 
ansågs den forrå, såsom grundad på nyare idéer inoin skolvåsendet, enligt ansedda 
personers utsago, ega foretrådet, hvarfore jag beståmde mig att forst besoka denna skola.

I England finnes två slags elementarlåroverk. Det ena slaget utgbres af de 
låroverk, hvilka i de klassiska språken se snart sagdt det enda bildningsmedlet och der- 
fore i dessa likasom i teologi forcera undervisningen. Då dessa låroverk afse en syn- 
nerligt stor grundlighet uti dessa åmnen och lårokurserna åro sårdeles omfattande, så 
anses tio år erforderliga for deras genomgående. Ett sådant låroverk år t. ex. West
minster School. Det andra slaget forlågger likaledes undervisningens tyngdpunkt till 
de klassiska språken, hufvudsakligen latinet, men inrymmer tillika mycken tid åt ofriga 
åmnen; och emedan dessa låroverk, utan att på minsta sått frånse grundlighet, hafva 
till uppgift att bibringa lårjungarne endast de kunskaper, som åro nodvåndiga for lifvet 
och hvilka man med skal kan fordra af en bildad medborgare, så anses blott sex år 
behofliga for ett fullståndigt genomgående af dessa. Ett sådant låroverk år bland 
många andra University College School.

Bådadera åro hogre lårdomsskolor, motsvarande våra hogre elementarlåroverk, 
och bådadera dimittera sina lårjungar till universitetet.

Jag vill hår anmårka, att jag dels undvikit att anfora de egendomligheter i det 
engelska skolvåsendet, hvilka redan i forut ingifna reseberåttelser finnas upptagne, dels 
hufvudsakligen fåstat mig vid de sexåriga låroverken, emedan jag ansett, att vårt 
skol våsende mbjligen skulle hafva att låra någonting af dem.

Enår den klagan ofta blifvit hord, och detta från personer, hvilkas omdome man 
ej kan underkånna, att de fiesta lårjungarne vid våra svenska elementarlåroverk van- 
ligen åro bfver 20 år gamla och nastan hunnit mannaåldern, innan de åro mogna att 
taga studentexamen och fårdiga att egna sig åt något specialstudium for framtida 
vitæ genus, så torde en blick på Storbritanniens sexåriga elementarlåroverk kunna 
visa, huru den bfverklagade bristen mbjligen skulle kunna afhjelpas.

Efter regeln anses en yngling kunna genomgå alla sex klasserna vid University 
College School på en tidrymd af sex år. Intagen vid 10 års ålder bor han efter 
anvånd flit vid 16 år vara qvalificerad att aflågga examen for intråde vid uni
versitetet och der inmatrikuleras såsom student. Det hånder likvål någon gång, att 
en yngling, till fbljd dels af underlågsnare naturgåfvor, dels af åsidosatt flit, sjukdom 
eller andra orsaker ej formår genomgå laroverket på den faststållda tiden af sex år, 
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ehuru sådant hor till undantagen; och enligt lag tillåtes ej ynglingen att efter fyllda 
16 år qvarstanna vid liiroverket, med mindre ban på grund af giltiga skål erhåller 
serskildt tillstånd dertil! af låroverkets rektor. Betydelsen och vigten af en sådan lag 
inses lått: den sporrar och tvingar till flit och uppmårksamhet; den bereder en 
mojlighet att innan det år for sent, inse om ynglingen har fallenhet eller icke for 
studier samt att i senare fallet vålja en for honom låmpligare lefnadsbana; den afser 
slutligen den stora fordelen, att ynglingen desto forr skall kunna egna sig åt de spe
cialstudier, som sammanhånga med hans val af genus vitæ och desto forr blifva en 
tor samhallet nyttig medlem.

Man må icke forbise den grundlighet och mogenhet, som åsyftas med den nio
åriga lårotiden vid våra clementarlårovcrk. Men skulle det visa sig, att många af 
Englands låroverk på sex års tid formå bibringa ynglingarne en grundlighet och mo
genhet i kunskaper, som i de fiesta fall åro fullt jemfbrliga med hvad fbrhållandet 
år vid våra nioåriga låroverk, så måste man med skål kunna påstå att .det skol- 
system, som der eger rum, fortjenar att tagas i nårmare betraktande.

Jag har bort en och annan invånda, att det icke år mojligt, att 16 års yng
lingar kunna ega ett så utveckladt forstand, att de i kunskapens mogenhet kunna måta 
sig med våra 20-åriga lårjungar. Forståndets utveckliug beror dock icke blott på 
lefnadsårens antal, utan åfven på det sått, hvarpå sjelfva utvecklandet gdres. Huru 
vidt skilda i afseende på grundlighet och mogenhet i kunskaper åro icke 16-åringarne 
i folkskolorna och 16-åringarne i elementarlåroverkens sjette klass! Men kunskapen 
bar blifvit dem bibringad på olika sått, forståndsutvecklingen har skett under olika 
forliållanden. Och skall man doma efter de stilprof, som forfattas forstudentexamen, 
hvilka ju anses vara den basta målaren på en ynglings grundlighet och mogenhet, så 
visar det sig, att, hvad studiernas grundlighet betråffar, forhallandet icke år såmre vid 
Englands sexåriga låroverk ån vid våra nioåriga. Jag bade tillfålle att se latinska 
stilprof for 6:te klassen vid University College School. Dessa voro fullkomligt så 
svåra, som de, hvilka utdelas vid våra studentexamina, och jag vågar påstå, fullt ut 
så felfria och skrifna på lika god latin, som i allmånhet år fallet med lårjungarnes 
studentscripta vid våra låroverk. Enahanda var fbrhållandet med uppsatserna på 
modersmålet.

Man kan icke underlåta att fråga efter orsaken till så lyekliga resultater vid 
dessa sexåriga låroverk. Icke kan orsaken vara de tvenne veckor, hvarmed deras 
skolår bfverskjuter vårt; icke heller någon inskrånkning i låroåmnenas antal, cinedan 
vid de fiesta sexåriga låroverken samma åmnen fbrekomma, som vid våra elementar- 
ISroverk. Mycket kan det visserligen bidraga, att i de fiesta fall lårjungarne hafva 
private lårare, som ofvervaka och bitråda dem i deras hemlexor och hemarbeten, och 
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som aro på visst sått ansvariga for ynglingens fremsteg; men detta ensamt skulle icke 
kunna medfora sådane resultater, enår detta privatiserande till någon del eger rum 
vid våra laroverk utan att samma resultat åstadkommes.

En kraftig sporre till flit och just derigenom en vigtig orsak till mojligheten att 
inskrånka lårotiden till sex år torde ligga i den fria flyttningen eller den antagna 
ordningen, att en yngling, om han befinnes kompetent, kan uti ett eller flera åmnen 
nppflyttas till høgre afdelning, medan han uti bfriga åmnen foljer en lagre. For den 
som icke år van vid andra ån dc fdr våra skolor uppgjorda schemata, framstår vid 
forstå påseendet en sådan anordning nåstan omojlig att gcnomfora, då det tyckes, 
som om låroåmnena skulle komma i kollision med hvarandra. Men saken låter lått 
forklara sig derigenom, att samma åmne låses samtidigt i hela skolan; sålunda latin 
på vissa timmar uti alla klasser, grekiska likaså etc. Denna samtida låsning forut- 
såtter att flera lårare undervisa i ett och samma åmne. Geuom denna fria flyttning 
år tillfålle beredt de med båttre anlag utrustade ynglingarne att gå framåt i sina 
studier utan att hejdas af de till antalet vanligen bfvervågande medelmåttorna i klassen. 
Hvarje lårare, som undervisat vid våra storrc elementarlåroverk, der afdelningar finnas 
med 30—50 lårjungar, har nogsamt erfarit, huru betydlig skilnad i kunskaper kan 
forefinnas mellan dessa lårjungar, och for att låraren skall kunna draga alla framåt 
måste han tjogtals ganger for de mindre forsigkomne npprepa en sak, hvilken redan 
lange varit kånd af de mera framstående formågorna. Det år tydligt att under så
dant forhållande mangen yngling icke på langt når får inhemta så stort kunskapsmått, 
som han både skulle vilja och kunna. Detta missforhållande undanrodjes genom den 
s. k. fria flyttningen.

Men den våsendtligaste orsaken till mojligheten tor de Sexåriga låroverken att på 
denna korta tid bibringa ynglingarne ett kunskapsmått, som ungefår motsvarar, hvad 
hos oss under en nioårig skoltid kan åstadkommas, torde fornåmiigast vara att soka 
uti sjelfva undervisningsplanen, hvilken i ofverensstlimmel.se med den pniktiska blicken 
hos engelsmånnen går ut derpå, att låta allt ofverflodigt lårdomskram uteslutas från 
elementarundervisningen. For att nårmare tydliggiira detta \ill jag kortligen fram 
.stålla, huru undervisningen i de olika åmnena der bedrifves och jag borjar med under
visningen i moderna sprak.

Ett forhållande vid University College School som jag ansåg bora uppmårksam- 
mas, var nemligen det, att undervisningen i franska och tyska handhafdes af infodda 
fransmån och tysker. Det kan icke nekas, att den forstå undervisningen i lefvande 
sprak år i hogsta grad maktpåliggande, ty just hår måste den råtta grund låggas, 
hvorpå skolans hela undervisningsarbete i dessa åmnen skall byggas. Men den vig
tigaste grunden år, enligt mitt formenende, just ett korrekt uttal af de fråmmande 

ofverensstlimmel.se
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orden. Det finnes egendomliga Ijnd i hvnrje sprak och isynnerhet i engelskan, som 
aldrig skola kunna uttalas af en svensk tunga, derest icke denna i tidiga åren blifvit 
vand dervid. Det ligger derfore stor vigt uppå, att gossen redan vid sjelfva den forstå 
undervisningen i de lefvande språken sattes i tillfålle att riktigt uppfatta ett språks 
egendomliga Ijnd, och såsom forstå vilkor derfor fordras lårare, som sjelfve aro måk- 
tige språkets råtta prononciation. En svensk lårare i t. ex. engelskan, han må vara 
aldrig så skicklig, skall dock svårligen kunna lemna en så korrekt undervisning i ut- 
talslåran som en infodd engelsman; han skall alltid gifva en mer eller mindre svensk 
brytning åt ordens uttal. Men om man åfven antager, att en och annan underlårare 
skulle kunna lemna en sann undervisning i sjelfva prononciationen, så torde dock hogst 
få finnas, som ega den makt ofver språket, som erfordras ens på 3—6 klassernas un
dervisningsstadium. Vill man noja sig med blotta explikationen på detta stadium, då 
torde undervisningen i moderna sprak hos oss stå på temligen goda fotter; men just 
derfore, att dessa sprak åro lefvande, biir åfven undervisningen deri hafva till sitt 
syftemål, att lårjungen vinner den fortrogenbet med språket, att han sjelf formår att 
derpå uttrycka sina tankar och att hans ora lått uppfattar de fråminande orden — ett 
syftemål, som icke kan vinnas utan tidiga exercitier under en i språket fullt hemma- 
Stadd iårare.

Man har befarat, att den språkliga bildningcu skulle tillbakasåttas, om undervis
ningen i moderna språk utstråcktes åfven till samtalsofniugar. Denna klagan hordes 
ej, då for några tiotal år sedan latin-undervisningen gick ut på att forvårfva fårdighet 
i detta språks talande; latin-studiet led helt visst icke det ringaste deraf; tvårtom 
stod det då i flor. Icke heller år det nodvåndigt, att dessa samtalsofningar skola ur- 
arta till något papegojmessigt pladder, utan det bor vara ganska lått att vid dem 
fasthålla den grundsats, att vid hvarje af ynglingen begånget fel i språkligt hånseende 
forklara honom, hvarfore det icke bor vara så, utan annorlunda. Dermed vore faran 
håfd. Dessutom vill jag hår påminna om ett yttrande af en kånd och vårderad skol- 
man; sedan han talat om språket i allmånhct, huru detta i mon af menniskoandens 
utveckling till formåga af abstraktion eller frigorelse från den sinnliga åskådningen 
måste tendera till abstrakthet, och på denna grund anser de lefvande kulturspråken 
olåmpliga till undervisningsåmne i egentlig mening, så yttrar han.- «Ej så alldeles utan 
sanning torde derfore den åsigten vara, Som man stundom hor framkastas, att 
nåmligen de lefvande språkens studium i skolan mera borafse att bereda lårjungen fårdig
het att tillegna sig den litteratur, som dessa språk hafva att bjuda på, ån egentlig 
språklig bildning.« Sålhnda, ett så strångt grammaticerande, som t. ex. i latinet, 
torde ej vara forenligt med och icke ens behofligt vid undervisningen i moderna 
språk; och detta isynnerhet om lårjungarne låsa latin och dervid få en god gram- 
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matikalisk nnderbyggnad, hvilket år forhållandet vid Englands sexåriga låroverk, der 
latinet anses såsom grundstenen for all skolbildning. Bland klander emot undervis
ningen vid våra elementarlåroverk har man åfven hort detta, att den ej år nog 
praktisk, icke tillråckligt afser den praktiska nytta, som kunde hemtas af skolbild- 
ningen. Om det också måstc medgifvas, att skolan hufvudsakligen bor afse allmån 
bildning, så år jag dock fårdig att i ett fail ingå på deras åsigt, som påyrka en 
mer praktisk tendens vid undervisningen, och detta år just i fråga om undervisnin
gen i moderna sprak. Man kan icke gerna forbise, att hufvudåndamålet, faruton) 
låtthet i att ofversåtta från ett lefvande sprak till modersmålet och tvårtom, år just 
vinnande af en sådan fårdighet i språkets talande, att lårjungen deraf må kunna 
draga nytta i det praktiska lifvet; och det tyckes, som om ynglingen efter 6 å 7 
års skolstudier i åmnet borde vara så till vida forsigkommen, att han någorlunda 
kunde tala åtminstone något lefvande sprak. Ett sådant resultat skulle ej fordra 
någon okad anstrångning å vnglingarnes sida, men troligt år, att undervisningen, så 
bedrifven, skulle ingifva dem en ojemforligt storre håg och lust for åmnet. Orsaken, 
hvarfore ett dylikt resultat nu ej vinnes i våra skolor, år den, att explikationerna 
iitgora allt ocli ingen eller bogst obetydlig tid offras åt grundlåggning for ynglin
gens fårdighet att i samtalsform praktisera hvad han i boken inhemtat. Men det 
år icke endast vid University College School undervisningen i lefvande sprak uppe- 
hålles af infodda fransmån och tyskar och bedrifves på ofvanantydda sått; i de 
fiesta andra skolor år forhållandet enahanda.

Men nu uppstår frågan, htiruvida någon tidsbesparing vinnes genom anstållande 
af infodde lårare i de moderna språken. Det år visserligen alltid en besparad tid 
att forstå gangen få låra sig en sak korrekt, få ett riktigt begrepp om den, så att 
behof ej gores att likasom på nytt inlåra den. Likaledes skall helt såkert ett ri- 
kare ordforråd vinnas och orden båttre fåstas i minnet, om de under samtalsform 
innotas och likasom i lefvande bilder framstållas for ynglingens uppfattning. Jag 
år ofvertygad, att dylika samtalsofningar, forutsatt att de ledas af en i språkligt 
hånseende bildad lårare, inom kortare tid skola bibringa ynglingen en mera reel 
kunskap i språket, ån den, som vinnes genom blotta explikationer. Jag vill ej 
nåmna den tid, som nu anvåndes på inlårandet af en mångd genus-reglor jemte 
nppråknandct af de otaliga undantagen, hvarpå våra grammatiker ofverfloda. En 
stor del af dylik grammatikalisk kimskap inlåres for skoltiden, for en examen, men 
glomines snart. Mycket skulle sålunda vid undervisningen i de moderna språken 
kunna forbigås, medan annat våsendtligare borde såttas i stållet, hvaribland jag råk- 
nar fårdigheten att finna ord och uttryck. Jag har ofta sett ynglingar, hvilka oak- 
tadt mångåriga studier, vid ofversåttning från modersmålet till fråmmande sprak 
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haft stor svårighet att finna ord och nodgats flitigt begagna lexikon for till och 
med de vanligaste uttryck.

Arsprogrammet for University College School blef icke tryckt under min 
vistelse i England, men en af lårarne derstådes gaf mig ett exemplar af de pro
grammer, som redan hade ankommit från de 6-åriga Edinburgher-skolorna, under till- 
kannagiivande, att deri upptagna lårokurser ungefår ofverensståmma med dem, som 
genomgås vid University College School. I programmet från aEdinburgh Institu
tion for classical, mathematical, commercial and scientific Education« forekommer i 
afseende på undervisningen i moderna språk foljande: «Stor omsorg anvåndes i mo- 
derna språk på bibringandet af en god accent; och man lemnar ingen moda ospard 
att låta ynglingen i samtalsform uppfatta och praktisera dessa sprak.« Afven vid 
denna skola åro lårarne i moderna språk infodda fransmån och tyskar.

Ett låroåmne, som på de sista 15—20 åren betydligt spunnits ut på vidden, 
år det historiska. Digra lårobocker hafva utkommit både uti gamla, medeltidens 
och nyare historien. Forfattarne hafva nåstan tåflat i att till omfanget oka detta 
skolans undervisningsåmne, och mangen lårare anser for nodvåndigt, att en dylik 
lårobok'till hela sitt omfång genomgås. Låt vara att de fiesta ynglingar hafva hist 
for detta åmne, så att bordan ej biir så tung, afven om någon storre kurs deri 
fordrades; jag tror likval, att en icke obetydlig inskrankning i lårokursen kunde 
goras, utan att detta undervisningsåmne på ringaste sått skulle lida något afbråck 
eller forlora något i sin hbga rått att vara skolans kanske vigtigaste låroåmne.

Men innan jag går vidare, vill jag med iltdrag ur programmerna visa, huru 
ungefår studiet af detta åmne bedrifves mångenstådes i England; och eftersom jag 
tagit till uppgift att framstålla fbrhållandena vid de sexåriga låroverken, soin di- 
mittera till akadeinien, åberopar jag de for dessa låroverk utgifna programmer och forst 
aEdinburgh Institutions)).

l:a klass: Roms historie.
2:a klass : Greklands historia.
3:e klass: Historia bfver Storbrittannien och Irland (Lårobok af Milner).
4:e klass: Dito.
5:e klass: Nyare tidens historia.
6:e klass: Ilår låses ingen historia; undervisningen deri slntar med 5:e klass.
Uår ett annat utdrng ur program for «Uigh School Edinburgh«.
I:a klass: Scotlands historia.
2:a klass: Englands och något af Roms historia.
3:e klass: De stora verldshistoriska håndelserna från Romerska rikets fall till 

reformationen. (Lårobok: Dr Colliers Grent Events of history.)
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4:e klass: De stora verldshistoriska håndelserna från reformationen till nårva- 
rande tid. (Samma lårobok.j

5:e klass! Speciella delar af Romerska historien; Frankrikes historia.
6.'e klass: Englands konstitutionella historia; Frankrikes historia.
Jag har redan nåmnt, att båda dessa skolor dimittera till akademien. På sex 

års tid har ynglingen inhemtat så mycken historisk kunskap, att han anses kunna 
med framgång fortsåtta sina studier vid akademien eller såsom bildad medborgere 
utgå i lifvets olikartade vårf; och anmårkas bor, att fordringarne på ynglingens 
kunskapsmått vid hans intagande i l:a klassen ej åro storre ån vid våra låroverk.

Men serskildt bor observeras i ofvan upptagne kursuppgifter, att ynglingen 
genomgår blott de våsendtligaste verldshåndelserna; historiska fakta af mindre vigt 
och betydelse, mojligen snart lårda, men helt såkert lika snart glomda, forbigås helt 
och hållet. Och detta med råtta: ty hvad återstår vål efter några års forlopp af 
en vidtutspunnen historisk kunskap, om den icke under tiden odlas, annat ån de 
allmånna dragen, de vigtigaste håndelserna, men den stora detaljkunskapen flyktar 
snart ur miunet. Lårobocker åro serskildt utarbetade fur en sådan undervisnings
plan, t. ex. Collier’s Great Events of history. Dessa verldshåndelser låras desto 
mer grundligt och fåstas desto såkrare i minnet.

Eftersom University College School åfven år ett sexårigt låroverk, så år kur
sen i historia ungefår densamma, som i de nåmnde skolorna. Den Englands histo
ria, som hår låres, år forfattad af William Smith samt utgor ett sammandrag af hans 
storre arbete ofver Englands historia. Denna lårobok innehåller visserligen 336 
sidor 8:o; dock åro i boken upptagne icke mindre ån 66 valgjorda tråsnitt ofver re
genter och framstående personer, historiska stållen, egendomlig arkitektur for olika 
tidehvarf, skeppsbyggeri, tastninger m. m. Genom denna lårobok måste ynglingen 
få en grundlig och sakrik kunskap om sitt fåderneslands håfder. Mycket återstår 
hos oss att i detta hånseende onska. Med den af C. Odhner utgifna låroboken i 
vårt fåderneslands historia, har visserligen en stor låttnad vid undervisningen i. detta 
åmne intrådt. Men låmpliga lårobocker uti historiens ofriga grenar saknas ånnu. Det 
år tydligt, att uti goda och vål afpassade lårobocker ligger en stor tidsbesparing; 
att med sådane mojligheten vore gifven, att, i likhct med forhållandet vid Englands 
sexåriga låroverk, på kortare tid inhemta en elementarkurs i historien, som motsva- 
rade den nårvarande for studentexamen och som bleh e mera reel och bildande ån 
den nårvarande, i den mon allt ogråset dernr blefve bortrensadt och det verkligt 
kunskapsgifvande, bildande historiska elementet ofverlemnades åt ynglingens forstand 
och minne. Svårt år att beståmma, hvad som bor hora till elementarkursen eller 
icke, eller hvad som kan anses nodigt for att på den hogre elementarskolans område 



9

gifva ynglingen historisk bildning. Genom angifvande af de vid Englands skolor 
brukliga (»Great Events«) historiska larobocker, har jag sokt visa, huru frågan der 
blifvit lost.

Jag Ofvergår nu till religionsundervisningen. Uti University College School 
uudervisas icke i religion af det skål, att ynglingar af nåstnn alla religionsbekån- 
nelser bevista denna skola. Uti de ofriga skolorna består religionsundervisningen 
hufvudsakligen i bibellåsning och tolkning af bibelordet. Något sådant som »Bibel- c? jt1 o n
handbok« eller »Anvisning till Bibelns kånnedom«, ett sammendrag af innehållet uti 
hvarje serskild bok af bibeln, finnes mig veterligen ej till vid de engelska skolorna. 
I England genomgås deremot i stållet en god del af bibeln i forening med nod- 
våndiga forklaringar. Under denna låsning fatter ynglingen lått den låsta bokens 
innchåll, hvilket derigenom också båttre faster sig i minnet.

Uti Westminster School genomgås en icke obetydlig del af bibeln. Enligt 
«Subjects of Examination Election 1869 to Election 1870» har under året foljande 
bibelkunskap inhemtats:

Under School: Genesis kap. 23 till Exodus kap. 7.
4:e klassen: Josua bok, 1 Sam. till II Sam. kap. 20. samt Markus 2 kap. 
Under 5:th: Mathei evangelium till II kap., storre delen af Konungabockerna. 
Middle5:th: Markus 10—12, Mathei 2—'10, Konnngabockerna, Rutli, Esther. 
Upper 5:th: Mathei evang. 1—17.
Shell-klassen: Apostlagerningarne, Lukas 1—(i, Konungabockerna. 
Remove-klasscn: Apostlagerningarne, Lukas 5—8, 1 Konnngaboken. 
6:te klassen: Jakobs bref, Mathei evang., brefven till Timoth., Joh. 4:n bref. 
Utdrag ur programmet for den sexåriga «Edinburgh Institution«: 
l:a klassen: En historisk bok nr g. testamentet och ett evangelium. 
2:a d:o d:o d;o
3:e d:o d:o d:o
4:e d:o Boeker ur n. testamentet. 
5:e d:o En bok ur n. testamentet, omsorgsfullt forklarad. 
6:e d:o d:o d:o
Det år kåndt, att vid Westminster School teologien och kyrkohistorien in- 

taga ett framstående rum, hvaremot de skolor, som frigjort sig från det gamla 
skolsystemet, tyckas låsa så mycket teologi, som kan anses nodvåndigt for hvarje 
bildad man. Sålunda beter det uti Endinbnrgh Institutions program; »Religionsun
dervisningen, som lemnas i de olika klasserne, omfatter de vigtigaste historiske och 
frålsningssanningarne.« Westminster School uppfostrar foret rådes vis latinere och teo
loger, skolorna af den nyere stilen i allmånhet hildede medborfare.

2
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Visserligen kan det såttas i fråga, om dessa sexåriga låroverk tråffat det 
lagom, som en elementarlårokurs i religionsundervisningen bor omfatta, eller om det 
ligger inom sannoliklietens grans, att på en tidrymd af sex år ett så stort mått 
af religiost och teologiskt vetande kan inhemtas, att det lemnar ynglingen en 
sann kunskap uti religionens våsende, en klar uppfattning af frålsningshistoriens 
sanningar jemte kånnedom om skiljaktigheterna mellan de olika storre kyrkornas 
bekånnelser. Det forefaller mig dock, som vore det åtminstone icke omojligt att 
på kortare tid, ån hvad nu år fallet hos oss, inom denna lårdomsgren inhemta ett 
kunskapsmått, som till sin bildande halt, både i sannt religiost och vetenskapligt hån
seende, skulle kunna uppvåga de under en skoltid af nio år i våra skolor genom- 
gångna kurserna.

Man har någon gång talat om en i University College School och några 
andra Englands skolor begagnad ny metod, hvilken skulle underlåtta undervis
ningen i latinska och grekiska språken, det s. k. «crudeform system«. Denna 
metod, som utgår ifrån ordens grundformer och till dessa fogar suffixerna- for att 
uttrycka ordens olika stållningsforhållanden i satsen, år hvarken så serdeles mårk- 
vårdig eller ny i och for sig, ehuru den kanske ej i strångaste mening har blifvit 
tillåmpad hos oss. Jag vågar till och med påstå, att den åtminstone i grekiskan 
blifvit många år praktiserad vid åtskilliga af våra elementarlåroverk; ty få åro val 
de, som vid sina forstå lårospån i detta åmne icke blifvit forda till kånnedom om 
stam-, kasus- och verbal-suffixer, samt behOriga vokal- och konsonant-foråndringar. 
For ofrigt vet jag knappt, huru någon undervisning i grekiskan ens vore mojlig 
utan ett sådant forfarande, likasom undervisning utan komparation mellan de olika 
deklinationernas eller konjugationernas suffixer år nåstan otånkbar. Detsamma gålier 
om undervisningen i latinet. Jag fick ej tillfålle att tillfyllest folja undervisningen 
vid mina besok uti University College School for att profva metodens åndamåls- 
enlighet och våga afge ett såkert omdome ofver den. Emellertid forordas denna 
metod på det varmaste uti en reseberåttelse ofver Englands skolvåsende, intagen 
uti årsprogrammet for Falu elementarlåroverk år 1864, och derfor hade jag velat 
taga nårmare kånnedom om den. Men såsom jag forut nåmnt, stångdes skolan nå
gon vecka efter min ankomst, så att det blef mig omojligt att i ifrågavarande fall 
inhemta hvad jag hade onskat. Men jag har sagt, att sjelfva metoden icke år 
ny; blott de resultater, hvartill den nyare språkforskningen kommit i afseende på 
stammar eller grundformer, åro nya. Om sålunda den sanningen ej kan bestridas, 
att undervisningen uti deklinationer, konjugationer och deras suffixer bor stå i ofver- 
ensståmmelse med vetenskapens fordringar, på det sått, att ynglingen får ett riktigt 
begrepp om ordens grundformer och suffixer, så kan det likvål blifva en tvistefråga. 
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nar ett sådant meddelande bor ske, om fore eller efter paradigmernas inhemtande. 
Denna fråga, så vidt den rurer undervisningen i grekiskan, ehuru det åfven galler 
om andra språk, har af lektor II. Såve blifvit besvarad på foljande sått uti hans 
skrift «Den grekiska formlåran efter gamla och nya metoden«: «Det kan naturligt- 
vis icke vara vår mening, att man forst bor utgå från suffixlåran, men sedan para- 
digmerna åro såkert inhemtade, finnes intet såkrare medel att befåsta den i gossens 
minne ån genom att visa honom grunderna, hvarfore det år så och icke annorlunda.«

Man har såsom bevis på ddhna crudeform-metods anvåndbarhet och foretråde 
framhållit de lyckliga resultater, till hvilka den leder. Sålunda forekommer uti nåmnda 
reseberåttelse, pag. 118: «På tre månaders låsning, med 12 timmar i veckan på 
liirormmnet, inhemtas kånnedom om de regelbundne bojningarne af nomina, aktiva 
formernas indikativus, utom ett någorlunda omfattande ordforråd och någon insigt 
i grammatik, derivation och ordens ofverensståmmelse. Nåsta 3 månader skola 
gifva klassen kunskap om återstoden af de aktiva och alla passiva tempora i indik., 
infin., partic. och gerundium, samt bojning af pronomina. Derjemte vidgad ord- 
kånnedom och syntaxens hufvndreglor. På ytterligare 3 månader skall klassen fnll- 
borda elementar- kursen och låsa en mindre del af Cæsar, Bellum Gallicum. Detta 
år ej någon idealisk teckning, utan en trogen uppgift af faktiska forhållanden vid 
nåmnde skola. Naturligtvis kunna ej alla- klassens lårjungar fullborda denna kurs.« 
Håremot vill jag blott invånda, att samma resultater uppnås utan svårighet hos oss 
med den i våra skolor brukliga metoden, ja, man skulle kanske komma till ånnu 
lyckligare resultater, om man ville forcera åmnet och endast fåsta afseende på for- 
mågorna, men lemna de mindre begåfvade lårjungarne åt sitt ode. Såsom ytter
ligare bevis på crudeform-metodens utmårkthet anfores vidare: «Likartade resulta
ter hafva erhållits i grekiskan, hvaruti efter 8 månaders låsning borian kunnat goras 
med Xenophons Anabasis.« Samma resultater vinnas nåstan ofverallt vid våra sko
lor, utan att anstrånga gossarne och utan att vid forstå undervisningen utgå från 
crudeform-metoden; for ofrigt sattes vid många låroverk Xenophon genast i hånd 
på gossarne och jag tror under en skicklig lårares handledning jemvål med hugst till- 
fredsstållande resultater, ehuru kanske en preliminår kurs i någon låttare låsebok torde 
vara att foredraga.

Men hvad som verkligen bidrager att påskynda ynglingens framsteg i latinet, an- 
ser jag vara den i Englands låroverk begagnade metoden att låta honom på hvarje 
stadium inom skolan inlåra något visst pensum uti de latinska auktorerna utantill. 
Detta pensum måste forut mycket noggrannt genomgås och beredas uti skolan, de gram- 
matikaliska svårigheterna deri vara fullkomligt forklarade och ofvervunna, en vårdad 
bfversåttning lemnad och innehållet tydliggjordt. Sedan allt detta vål år verkståldt,
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gifves detta pensum åt ynglingen till utanlåsning. Hårigenom icke blott erhåller yng
lingen ett forråd af ord, som svårligen utplånas ur lians minne, utan hans bra biir 
afven vandt vid den latinska color. Och i de fiesta fall kan icke en auktor uppfattas 
af lårjungen, om det icke lemnas denne liksom vissa hvilepunkter, derifrån han med 
klarhet och lugu kan bfverlemna sig åt njutningen af de hos auktorn forekommande 
Skonheterna. Låtom oss taga Ovidius till exempel. Uvarje lexa ur denne fbrfattare 
ar svar; ynglingen har vid dess inlarande till en borjan så tillrackligt med arbete for 
inhemtande af ordens betydelse och for åvågabrii^andet af en någorlunda god bfver- 
såttning, att han ej får tid att fullt uppfatta de deri forekommande rent æstetiska 
skonheterna. Till folje deraf forefaller sjelfve Ovidius ynglingen mcråndels ratt tråkig. 
Men beredes ett stycke deruti riktigt grundligt for honom, får han låsa det så, att alla 
svårigheterna for bfversåttningen åro bfvervunna, alla bilderna tydliggjorda och forfat- 
tarens anda uppfattad, då biir Ovidius en af ynglingen omtyekt fbrfattare, och ju oftare 
han låser samma stycke, desto flera skbnheter skall han upptåcka och desto båttre fatta 
fbrfattarens storhet och tillegna sig något at hans anda; men forst då, når han lårt sig 
detta utantill, må det sågas, att han lårt något, hvaraf han har nytta hela lifvet ige- 
nom. Icke låter man gerna ynglingen låsa en latinsk skald for sjelfva språkets skuli, 
utan for innehållets, det bildande poetiska elementets skuil. Om sålunda auktorn icke 
låses på det sått, att detta klart uppfattas och fåstes i minnet, så år det detsamma, 
som om han aldrig vore låst. Men hundra vers val låsta, och dertill utantill, skola 
gifva ynglingen ett klarare begrepp om auktorn, skårpa hans omdome och gbra honom 
mer mogen att låttare studera denna auktor, ån tusen vers hastigt genomgångna. Ilar 
ynglingen en gang riktigt fattat en forfatteres anda, så står vågen honom bppen att 
på egen hånd fortsatte studiet af densamma. Detsamma galler om utanlåsning af 
stycken ur prosaiske fbrfattare, ehuru hår raåste afses icke blott innehållets, utan afven 
språkets varde. Naturligtvis måste ett godt urval gbras af de stycken, som sålunda 
lemnas ynglingen till utanlåsning, ocli afseende fåstas både på innehållet och språket

En dylik utanlåsningsmetod begagnas allmånneligen i England, och detta icke 
blott uti latinet; till utanlåsning lemnas jemvål utdrag ur Englands ypperste skalder 
och prosaister, for att utveckla och fbrådla språksinnec hos ynglingen. Någon dylik 
utanlåsning existerar mig veterligen icke vid något af våra svenska låroverk. Men 
man vill dock ej i England belasta ynglingen med denna utanlåsning under terminens 
lopp, utan år den egentligen afsedd såsom låmplig sysselsåttning under ferierna.

Genom utdrag ur »Subjects of Examination« -1869—1870 vill jag visa, i huru 
hbg grad en sådan utanlåsning bedrifves vid Westminsler School.

Under Augusti och September månaders ferier hade till utanlåsning:
Under School: 60 vers ur Ovid. Met. Niobe, några af Æsopi fabler och några 

engelska ballader.
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4;e klassen: 4 af Æsopi fabler samt engelska ballader.
Under 5:te klassen: Utdrag ur Shakspeare samt kap. I—VII af «llow we are 

governed«.
Middle 5:e klassen: Henry VII & VIII in Students Hume, Ilamlet III. 1.
Upper 5:e klassen: Vissa stycken ur Shakspeares Coriolanus.
Shell-klassen: Miltens Lycidas.
Remove-klassen: Livius XXIII. 20. XXIV. 42. XXIV. 8.
Under jnlferierna, ungefar en månad:
Under School: Valda vers ur Ovid. Met. eller några Æsopi fabler, samt Covvper 

eller Pope’s Messiah.
4:e klassen: Analecta Græca; Cowpers «Winter Mornings Walk«.
Under 5:e klassen: Hume cb. 31, 32, Macaulay, Lay of Lake Regillus.
Middle 5:e klassen: Stud. Hume James I & Charles I, Ane. Mariner.
Upper 5:e klassen: Chaucer, prologue.
Remove: Blunt. hist, of reformation ch. 7—10, Antigone 639—730.

Innan jag leinnar latin-undervisningen, återstår annu en fråga att gora: år det 
mojligt att på sex ars tid såsom i England bibringa ynglingen en såker och grundlig 
grammatikalisk kunskap i latinet, ungefar motsvarande den, som ynglingarne vid af- 
låggande af studentexamen efter nioåriga studier hos oss nu visa sig ega? Genom val 
ativånd flit å larares ocli lårjungars sida vågar jag hårpå afge ett obetingadt ja. De 
grammatikaliska kunskaper i latinet, som ynglingarne uti nuvarande sjette klassen vid 
våra elementarlåroverk i allmånhet ega, åro nemligen sådane, att en temligen god 
ofversåttning af de latinska stilprof, som utlemnas i studentexamen, icke ofverstiger 
deras kunskapsmått. De hafva nemligen redan uti sjette klassen inlårt grainmatiken, 
och de två år, som sedan anvåndas på åmnet, upptaga's hufvndsakligen med utvidgande 
af explikationskurserna och inlårande af språkets finesser, for hvilkas emottagande lik- 
vål pluraliteten af ynglingarne, icke åro danade, hvarfor de under sina 2 sista skolar pro
portionsvis icke gora så stora framsteg, som under forstå skedet. Det visar sig åfven 
nt' studentscripta i latinet, huru ringa procent af abiturienterna forstått att tillegmi sig 
dessa finare egendomligheter i språket, och det torde i allmånhet anses som lyekliga 
resultater af en nioårig skolkurs, om blott inga stbrre grammatikaliska fel vidlåda ett 
dylikt scriptum. Man vet att i England en god skolbildning icke anses mojlig utan 
grundlig kunskap i latinet, hvarfore också detta sprak år obligatoriskt i de fiesta 
skolor; och for det stora inflytande latin-studiet anses utofva på hela forståndsodlingen, 
bedrifves undervisningen i detta åmne med storsta omsorg, och vanliget! borjar latinlås
ningen redan i forstå klassen. Men oaktadt denna forkårlek for latinet, som uppen- 
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barar sig i det engelska skolvåsendet, bevisa likval de många till akademien dimitte- 
rande sexåriga låroverken, att man der ansett nodigt inskrånka elementarkursen i la
tinet inom en grans, som gor latin-undervisningen icke till ett special-eller fackstudium, 
utan till ett allmånt språkbildande låroåmne. Med ett sådant mål for elementarunder- 
visningen i latinet anses det angelåget vara att utom en god grammatikalisk under- 
byggnad låta ynglingen smaka på åtskilliga forfattares aister inom den klassiska lit
teraturen, dock icke långstråckta och trbttande kurser i hvarje, utan ett så afpassadt 
mått, att ynglingen gor sig någorlunda fortrogen med forfattarnes skrifsått. Sålunda 
liises forutom de hos oss vanliga Cicero, Livius, Horatius, Virgilius, jemvål Juvenalis, 
Tacitus, Plautus m. fl. Utom den storre kånnedom om den romerska litteraturen, som 
ynglingen hårigenom vinner, gor ett sådant ombyte med fbrfattare det latinska studiet 
mindre trbttande, ån om, såsom hos oss vanligen sker, man sysselsåtter sig med samme 
fbrfattare i åratal. Såsom exempel harpå vill jag blott anfbra Ciceio’s De Officiis, en 
bok, som i afseende på innehållet icke kan gifva ynglingen serdeles lust for den ro
merska litteraturen, men som likvål hos oss utgor hans latinska skolstudium under 
några års tid.

Hvad det matematiska studiet betråffar, så år det tydligt, att detta åmne måste 
stå hbgt hos en nation, sådan som den engelska, hvilken forstår att draga så stora 
ekonomiska fbrdelar deraf. Visserligen har dess bildande formåga såsom skolåmne icke 
alttid derstådes varit erkåndt och' detta just vid de hufvudsakligeu klassiska lårover
ken; ja, lårarne i detta åmne hafva icke ens åtnjutit samma rang, som de bfriga, churu 
detta forhållande numera blifvit åndradt. Men att detta åmne bedrifves med Hit bevisas af 
de i årsprogrammerna uppgifne kurser. For att genast visa, hvilka resultater under 
skoltiden vinnas i detta åmne, vill jag ur programmerna gbra några utdrag, och bbrjar 
med «Subjects of Examination in Mathematics 1869 — 1870.«

Division 1. Arithmetik (alla ynglingarne).
Euclides I, IV, VI samt 21 prop, af XI boken.
Algebra (till Binominal Theoremet).
Trigonometri — omkring 11 gossar.
Hbgre algebra i
Koniska sektioner (Geometriska) .. , . , ' ) nagra gossar.« (Analytiska) 6
Elementarmekanik och hydrostatik I
Differentialkalky) och elementerna i integralkalkyl — endast en enda 

gosse.
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Division II. Aritlnnetik (alla).
Algebra (sådane delar, som icke fordra kunskap om irrationella tal). 
Euclides, I, III bockerna.

Division III. Aritlnnetik (alla).
Algebra (till enkla equationer).
Euclides, I, II bockerna.

Division IV. Arithmetik (alla).
Algebra (såsom i div. III).
Euclides, I bok.

Division V. Arithmetik (vanliga och decimalbråk, regula de tri samt praktisk 
tillampning).

Division VI. Arithmetik (qnatuor species samt låttare bråkråkning).
Man bor ej forgåta, att kursen vid Westminster School ar tioårig och att sålunda 

de hår ofvan upptagne pensa icke åro så serdeles stora, om man afser från den kurs, 
som blott ett ringare fåtal genomgår.

Ur fbrut namnda «Edinburgh Institution« håmtar jag foljande utdrag rbrande den 
matematiska lårokursen.

l:a klass: Quatuor species, reduktion, hufvudråkning.
2:a klass: Mått- och vigttabellerna; praktisk tillampning; hufvudråkning.
3:e klass: Borjan af algebra; en del af l;a boken i Euclides.
4:e klass: Repetition af allt, som ar genomgånget i de forrå klasserne, i forening I 

med svårare exempel; intresseråkning; bolagsråkning; franska vigt-och 
måttsystemet; hufvudråkning; Colensos algebra till och med brak; 
Euclides I, II bockerna.

5;e klass: Arithmetik i allmånhet, med serskildt afseende på svårare frågor uti 
intresse-, vexel- och myntråkning; Colensos algebra I del.; Euclides 
fyra forstå bocker med deduktioner; de forstå grunderna i plan trigo
nometri; måtningar, jern val landtmateri; astronomiens grundlinier.

6:e klass! Hogre arithmetik: Euclides 6:te bok; Algebra, progressioner; plan tri
gonometri, analytisk geometri; logarithmer.

»Undervisningen i mathematik har tvåfaldigt syfte: fbrståndets utveckling och 
teoriens praktiska anvåndning.«

Den hår angifna matematiska kursen tyckes vara jemfbrlig med våra skolers nio- 
åriga kurs. Hvad kan då vara orsaken, må man vål fråga, att i England samma kurs 
anses kunna genomgås och verkligen genomgås på blott sex års tid. Jag har intet 
annat svar att gifva ån att sjelfva metoden derstådes måste vara en annam Jag vågar 
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icke yttra mig mycket om den metod, som foljes vid våra låroverk, men jag skulle 
tro, att den år alltfor mycket teoretiserande och likvål har detta åmne hufvudsakligen 
till syftemål att komma till praktiska resultater; undervisningen håri måste afse icke 
endast en allmån forståndets utveckling, utan åfven kunskapens speciella anvånd- 
ning i det praktiska lifvet. De hos oss forekommende, till omfang och innehåll olik- 
artade lårobocker i detta åmne, utgifna af lårare i åmnet, tyckas tydligt, ådagalagga, 
att sjelfva dessa lårare icke åro riitt emse med hvarandra i fraga om den matemati
ska lårokursen. Sålunda åro några lårobocker i algebra mycket omfångsrika oeli det 
resonnerande innehållet strångt vetenskapligt och abstrakt; andra deremot mera kort- 
fattade och tydligen åsyftande att så fort som mojligt leda ynglingen till praktisk 
anvåndning af sin kunskap. Såsom elementarlårobocker måste enligt min åsigt de 
senare alltid ega foretrådet; en sådan år lektor Rundbecks lårobok i algebran, som 
inskrånker teoretiserandet till det alira nodvåndigaste, d. v. s. till hvad som kan vara 
behofligt flir sjelfva åndamålet med det algebraiska studiet — problemlosning. Det 
myckna teoretiserandet i matematik triittar ynglingen och gor honom mindre bagad 
for åmnet, hvarfore ju kortare detta kan goras, ju forr ynglingen kan bfvergå till pro
blemlosning, desto båttre. Likvål erfordras vid mange af våra låroverk icke mindre 
ån tre år for att inhemta de forstå grunderna i algebran, dit jag råknar allt, som 
år erforderligt for att kunna Ibsa en 1 :a grads eqvatimi; och detta pensum borde dock 
med den sldrsta låtthet kunna genomgås på halfva tiden, om låmplig metod och 
låmplig lårobok anvåndes. Lårobokens beskaffenhet år vid det matematiska studiet, såsom 
uti ofriga åmnen, af storsta vigt, emedan lårjungen icke alltid har låraren vid sin sida, 
utan måste arbeta på egen hånd oeli vånja sig Vid sjelfverksamhet, om han skall 
kunna gora några framsteg, en sjelfverksamhet, som inom det matematiska området 
kanske år mer af behofvet påkallad, ån inom någon annan kunskapsgren. Men ett 
faktum år, att lårobocker finnas till den grad vetenskapliga och abstrakta i detta åmne, 
att, der de begagnas såsom skolboeker, och detta torde ega rum mångenstådes, man 
med storsta skål kan påstå, att en icke ringa tid af skoltiden onodigt forspilles. 
Jag vill endast exempelvis nåmna Bjorlings proportionslåra. Helt visst ett utmåikt 
arbete i och for sig, år den dock alltfor grundlig, alltfor vetenskaplig och abstrakt 
for att kunna fattas uf tretton- å fjorton-åringar uti fjerde klassen, hvarest under
visningen i proportionslåran tager sin borjan; och oemotsågligt år, att lika goda, 
om icke båttre resultater skulle kunna åstadkommas på betydligt kortare tid, om 
en låmpligare lårobok fbljdes på detta stadium inom skolan. Detta såsom ett 
exempel. På så sått kan en dyrbar lårotid illa anvåndas, och hvad som brister i en 
sundt pedagogisk metod, måste en forlångning af skoltiden ersåtta.

Jag anser mig åfven bora tala några ord om undervisningen i modersmålet. 
Engelsmånnen lågga mycken vigt på detta åmne och undervisningen deri går ut på
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att låra ynglingen nedskrifva sina tankar på ett vårdadt sprak. Derfore vånjes han 
redan tidigt dertill, ja redan i forstå klassen; har forekomina namligen, forutom of- 
ningar i råttstafning, jemvål s. k. »Compositions« eller uppsatser på modersmålet, 
men naturligtvis på detta stadium af hbgst enkel beskaffenhet; dessa compositions 
fortgå sedan hela skolan igenom. Dessutom burjas tidigt med låsning af klassiska 
forfattare på modersmålet; sålunda finner jag, att i andra klassen af dessa 6-åriga 
låroverk låses något af Walter Scotts poemer eller någon annan lått klassisk for
fattare; i tredje klassen Cowper eller Goldsmith med analys och forklaringar bfver 
allusioner; i fjerde klassen Shakspeare med forklaringar; i femte låses Spencer eller 
Shakspeare med storsta noggrannhet etc. For ofrigt låsas vissa partier af dessa 
klassiska forfattare utantill, såsom jag forut nåmnt, och fordelarne dermed har jag 
åfven framhållit. Dessa åro grunddragen af undervisningen i modersmålet, såsom den 
i allmånhet bedrifves vid Englands sexåriga låroverk. Anståller man nu jemforelse 
med undervisningsplanen i modersmålet vid våra svenska låroverk, så mbta oss vå- 
sendtliga olikheter. Ilos oss år forhållandet vanligen sådant, att från forstå till och 
med femte klassen undervisningen i detta åmne hufvudsakligen består uti råttstafnings- 
eller råttskrifningsofningar; sedermera, eller forst uti sjette klassen, borjas ofningarne 
med forfattandet af uppsatser eller hvad engelsmånnen kalia compositions; något verk- 
ligt studium af våra storsta forfattare forekommer troligen icke hos oss, utan blott 
en oftast mera flyktig genomlåsning af omfångsdigra krestomatier uti modersmålet. 
Och hvad skulle likval icke en grundlig låsning af en Tegners m. fl. skrifter bidraga 
att forådla stilen, rikta tankarne och hoja kånslan! Genom att, såsom i England 
sker, med analytisk grundlighet studera en forfattare, får ynglingen ett riktigt be- 
grepp om såttet, huru hvarje forfattare bor låsas. Att en stor del af skoltiden hos 
oss gagnlost forspilles genom den alltfor stora vigt och betydelse man i allmånhet 
lågger på råttstafningen år ett faktum, som jag tror numera delas af de fiesta skol- 
mån; och detta åmne biir ofta en labyrinth for gossarne, i det lårarne folja olika 
principer for råttstafningen, och det hånder, att hvad de i afseende på råttstafning lårt i ena 
klassen biir forklaradt ogiltigt i den andra. Engelska språkets stafningssått måste 
vara ojemforligt svårare att låra ån det svenska; dock forekomina vid de engelska 
låroverken råttstafningsofningar egentligen icke mer ån i forstå klassen och detta 
2 å 3 timmar i veckan. Sammanslår man alla undervisningstimmar i modersmålet 
vid våra låroverk ifrån l:a till och med 5:e klassen, så utgor dessas antal 560 eller 
ungefår en tid af 5 månader med 30 timmars undervisning i veckan — en ansenlig 
tid for inlårande af råttstafning, då ynglingen vanligtvis vid sjelfva intagningen i 
skolan år någorlunda hemmastadd håruti.

3
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Naturalhistorien låses afven vid dessa sexåriga låroverk, men icke på langt når i 
samma grad som hos oss. I några af dessa skolor borjas botanikens studium i forstå 
klassen och slutar då vanligen i tredje samt har blott 1 timme i veckan sig tillmått; 
i andre återigen låses detta åmne endast i sjette klassen. Det år klart, att under 
sådane forhållanden all detaljkunskap måste gifva vika, att endast allmånna ofver- 
sigter lemnas samt kånnedom om endast en och annan typisk våxt inom hvarje grupp 
meddelas jemte de allmånna lagarne for våxtlifvet. Vid våra låroverk studeras der- 
emot botaniker! niera i detalj och fordringarne på speciel våxtkånnedom åro temligen 
stora; dessutom hafva fordringarne i zoologi på de sista åren tagit jåttesteg. Ehuru 
dessa åmnen blott upptaga 2 undervisningstimmar i veckan, så biir dock den samman- 
lagda tiden under de sex åren, som dessa åmnen studeras i skolan, hugst betydlig. Då 
nu dessa åmnen vid Englands sexåriga låroverk inkråkta blott en ringa del af under
visningstiden, så torde detta i någon mon fbrklara mojligheten, att på den sexåriga 
lårotiden lika stora kunskaper i tifriga, mer vigtiga åmnen kunna inhemtas, som vid 
våra nioåriga låroverk.

Innan jag slutar denna beråttelse vill jag helt kort samla de utmårkande dragen 
hos Englands sexåriga låroverk:

Latinet sattes såsom grundlagret for hela den elementåra skolbildningen. 
Undervisningsåmnena åro for bfrigt de samma som hos oss.
Undervisningen i tyska och franska handhafves af infbdda fransmån och tyskar. 
Religionsundervisningen år inskrankt till bibellåsning, frålsningslårans vigtigaste 

sanningar och symbolik.
Undervisningen i modersmålet består hufvudsakligen uti ofningar att forfatta upp- 

satser, och råttstaf'ning forekommer endast uti l:a klassen.
Historiska studiet idkas medelst lårobocker, som upptaga endast de vigtigaste 

fakta (great events).
Naturalhistoriska studiet består hufvudsakligen i allmånna ofversigter, 
Matematikens studium afser den praktiska nyttan.
De dimittera till akademien.
De hafva till syftemål, att ynglingen ju forr desto båttre må kunna egna sig åt 

fackstudierna, på det han i dessa må forvårfva hbgre insigter.
Från undervisningen uteslutes derfore allt, som icke anses onndgångligen behofligt 

for att ynglingen skall med framgång kunna fortsåtta sina studier vid akade
mien eller såsom bildad medborgare gå ut i det praktiska lifvet.

Några skilda klassiska och reala linier finnas egentligen icke, utan alla stu- 
dera latin.



19

Det svenska skolvåsendet år hemtadt från Tyskland, och såsom stammodren afser 
det en grundlig vetenskaplig bildning; håri ligger dess stora fortjenst, ty en elemen- 
tarbildning utan grundlighet år fdrkastlig. Men afven hårutinnan kan det råtta målet 
ofverskjutas och fbrfelas, om grundligheten skulle anses ligga uti en till pedanteri gående 
detaljkunskap uti de serskilta låroåmnena. Jag har med hvad jag i denna resebe- 
råttelse yttrat icke velat leinna ett odeladt bifall åt det skolsystem, som galler vid 
Englands sexåriga låroverk; men det torde kanske rnedgifvas, att de i månget af
seende på ett sundt och enkelt sått lost elementarkursens svårlosta problem just 
for den praktiska pregel de båra, ufan att forbise grundlighet. hvilken icke får från- 
kånnas dem, då de på klassiciteten basera hela undervisningen. Fordringarne på kun
skaper inom de olika vetenskaperna åro sfora och serskiljaudet af agnarne från hvetet, 
af det ovåsendtliga från det våsendtliga och nodvåndiga torde vara det enda mbjliga 
sått, hvarpå dessa fordringar kunna uppfylias; en forenkling torde vara så mycket 
mer af behofvet påkallad, om hos oss, såsom i England, afseende bor fåstas vid skol- 
tidens långd.

J. F. Kylander.



RedogOrelse
for

hogre elementarlåroverket i Wenersborg.
Låsåret 1870—1871.

a. Undervisningen.
a) Låiotider.

Hostterminen, som borjade den 24 aug., afslutades den 19 dec..
Vårterminen borjade den 20 jan. och kommer enligt H. H. Efori beståni- 

mande att afslutas den 2 juni.
Den dagliga undervisningstiden har varit fordelad på samma sått, som under 

foregående låsår och således forlagd hufvudsakligen på f. m. Jag har icke for
sport någon olågenhet eller klagan med anledning af denna anordning; tvart-om 
tror jag, att belåtenheten dermed år allmån och att återinforandet af det gamla 
skulle från alla hall rona motstånd.

Den offentliga hogmessogudstjensten har bevistats af klasserna VI—VII, hvilka 
dock under den kallare årstiden deltagit i den gudstjenst, som hvarje sondag kl. 
9 f. m. med klasserna I—V forråttats i skolan.

De gymnastiska och militåra ofningarne hafva egt rum: alla låsdagar kl.9—9'/i 
samt 10*/4—10%, och dessutom:

Tisdagar: 4—5.
Onsdagar: 5—6.
Torsdagar: 5—6.
Fredagar: 4—5.
Lordagar: 4—5.
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Ttckning har dfvats på foljande timmar:
Måndagar 12—1.
Tisdagar II —12. 12—I.
Onsdagar 11—12.
Torsdagar 11 —12.
Fredagar 11—12. 12—1. 3—4.
Lordagar 11—12. 3—4.

Undervisning i sang och musik har meddelats på nedanstående tider
Måndagar 4—6.
Onsdagar 4—6.
Torsdagar 5—6.
Fredagar 4—6.
Lordagar 4—6.

b) Laro- och låsebbeker.
Kristendom: katekesen, Bibelns kånnedom af Velander; Norbecks lårobok i dogma- 

tiken; Biblisk historia af Bohm; Cornelii lårobok i kyrkohistorien.
Modersmålet: Filéns lårobok; Bjurstens låsebok; Låsebok for folkskolan.
Latinska språkets grammatik: Rabes lårobok;

d:o explikation: Rabes krestomati, Cornelius Nepos, Julius Cæsar och
Ovidius for klass. III—V; de 2:ne sistnåmnda auktorerna samt 
Cicero de officiis, Cato Major och orationes selectæ, Livius, 
Virgilii Æneis och Horatius fur Vi—VII.

Grekiska språkets grammatik; Rabes och Såves lårobocker;
d:o 'explikation: Aulins låsebok, Xenophons Anabasis, Homeri Odyssé 

och Herodotus.
Hebreiska språkets grammatik: Lindbergs lårobok; '

d:o explikation: Genesis och Davids psalmer;
Tyska språkets grammatik: Flachs lårobok samt Flachs elementarbok;

d:o explikation: Lyths krestomati, Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs 
och Wilhelm Tell samt Goethes Hermann und Dorothea;

Engelska språkets grammatik: May's och Herléns lårobocker samt den sistnamndes 
elementarbok; ofningar for ofversattning af P. J. Sundsten. 

d:o explikation: May’s krestomati, Irvings life and voyages of Co
lumbus, «Tales of the Alhambran samt «Sketch book«; Gold- 
Smith’s Vicar of Wakefield; Historisk låsebok i engelska språ- 
ket af Lfiwenhjelm och Fåhræus;
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Franska språkets grammatik: Oides lårobok, Dubbs elemer.tarbok samt Dryséns 
franska tal- och skrifofningar;

d:o explikation: Oides explikationsofningar for klass. IV—V, Voltaire 
Histoire de Charles XII, A. Dumas Michel Ange, Lamartine 
Scenes de sa vie, Scribe le Verre d’ean, Berndtson variétés lit- 
téraires.

Matematik: Zweigbergks lårobok i aritmetik, Euclides, Bjorlings och Todhunters 
lårobocker i algebra, Lindmans i plan trigonometri, Hellstroms i ste
reometri samt seometriska ofningssatser af Todhunter.

Naturvetenskap: Berlins låsebok for klass.- I—II, Arrhenii mindre lårobok i bota
nisk terminologi for klass. II—III, 3:dje haftet af Anderssons 
Inledning till botaniken for klass. IV—VI, Sundevalls och Torins 
lårobocker i zoologi, fysikens grunder efter Schabus, ofvers. af 
Berlin, den sistnåmndes lårobok i kemi.

Svensk historia! Ekelunds och Odhners lårobocker samt Alanders låsebok;
Allmån historia: Piitz' och Wennerstroms lårobocker;
Geografi: Palmblads lårobok;
Filosofisk propedeutik: Borelii lårobok i logik, Vikners schema till antropologien.

c) Lårokurser.
Forstå klassen.

Kristendom: Katekes; till andra artikeln med valda bibelspråk. Låsning afpsalmer. 
Biblisk historia: till den 32 historien.

Modersmålet: Språklåra: det vigtigaste af formlåran och af låran om satser.
Upplåsning och forklaring af valda stycken jemte ofning for lårjun
garne att med egna ord redogora for innehållet af det låsta. Dekla- 
mationsofningar. Rattstafningsofningar.

Tyska: Grammatik: det vigtigaste af formlåran.
Explikation: 44 stycken uti elementarboken.

Matematik: Aritmetik: de fyra råknesåtten i sorter jemte ofning i htifvudråkning. 
Naturvetenskap: Fysisk geografi: det allmånnaste om verldsdelarne, samt Europas 

fysiska geografi.
Historia och geografi: Historia: beråttelser ur fåderneslandets historia dels efter lå

rarens muntliga framstållning, dels ur låsebok for folkskolan 
och Odhners mindre lårobok.
Geografi: norra och ostra Europas politiska geografi efter 
Sorensons lårobok.
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Andra klassen.
Kristendom: Katekes: 2:dra hufvudstycket samt repet. af det forstå jemte forklaring.

Valda psalmer.
Biblisk historia: gamla testamentet. Bibellæsning med forklaringar.

Modersmålet: formlaran och det allmånnaste af syntaxen, ofningar i stafning och 
råttsatsupplbsning jemte låsofningar.

Latin: Grammatik: formlaran.
Explikation: l:sta och 2:dra afdeln. samt st. 58—66 af 4;de afdeln. af Ra- 
bes ex]dikations6fningar.

Tyska: Grammatik: form-'och satslåran.
Explikation.’ 26 sidor i Lyths lasebok, st. 41—65 i Flachs dementarbok.
Skrifofningar på lårorummet.

Engelska: Grammatik: uttalslåran och det vigtigaste af formlåran till och med de 
1 oregelbnndna verberne.

Explikation: st. 1—-21 i May’s lasebok.
Matematik: Aritmetik: låran om vanliga brak och dccimalbråk; ofningar i httfvud- 

råkning.
Geometri: kl. lin.: de 26 forstå satsermi af Euklides 4:sta bok; real, 
lin.: hela l:sta boken.

Naturvetenskap: sexualsystemet, det allmånnaste af rotens, stammens och bladens 
terminologi jemte tillåmpning deraf på alhnånnare våxter.

Historia och Geografi: Svensk historia: medeltiden, nyare tiden till Karl X Gustaf.
Geografi: Ryssland, Tyskland, repetition af Skandinavien.

Tredje klassen.
Kristendom: Katekes; 3—5 hufvudst. Valda psalmer.

Biblisk historia: nya testamentet jemte anmårkningar; forklaring af
Jesu liknelser. Bibellåsning.

Modersmålet: Form- och satslåra, satsupplosning och råttskrifning jemte smårre upp- 
satser; låsofningar.

Latin; Grammatik: formlaran; låran om kasus.
Explikation: 7 fåltherrar i Cornelius Nepos.

Tyska: Grammatik: form- och satslåran; syntax till kap. VI, om verbet.
Explikation: 29 sidor i Lyths lasebok.

Engelska: Grammatik: formlaran efter May.
Explikation: st. 20—30 i May’s lasebok.
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Matematik: Aritmetik: låran om vanliga brak och decimalbråk samt sorter; ofnin- 
sar i hufvudråkning.
Geometri: kl. lin.; sats. 27—48 af 'I:sta samt 2:dra boken afEuklides;
real, lin.: 2:dra och 3:dje bockerna af Etiklides.
Algebra: real, lin.: till och med multiplikation i hela tal.

Naturt etenskap: Botanik: Arrhenii hela mindre lårobok jemte insnmling af allmån- 
nare våxter.
Zoologi: indelningen samt dåggdjuren till belluæ.

Historia och Geografi: Historia: fåderneslandets: nyare tiden.
Geografi: Europas från och med Frankrike.

Fjerde klassen.
Kristendom: Katekes: till 3:dje hufvudstycket.

Bibelkånncdom: nya testamentets samt gamla testamentets kononiska 
bocker med undantag af de profetiska.

Modersmålet; råttskrifningsofningar.
Latin; Grammatik: Rabes mindre med alla anmårkningar.

Explikation: 31 kap. af l:sta boken i Cæsar samt Datames, Epaminondas 
och Pelopidas i Cornelius Nepos.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: valda stycken i Aulins låsebok.

Tyska: Grammatik: formlåran repeterad; det vigtigaste af syntaxen.
Explikation: 45 sidor i Lyths låsebok.

Engelska.- Grammatik; formlåran och syntaxen.
Explikation: från st. 29 till slutet af May’s låsebok. Kap. 4—3 af 
Columbus.

Franska: Grammatik.’ det hufvudsakliga af formlåran.
Explikation: låsofningar efter Olde. Skrifofningar.

Matematik; Aritmetik; repetition af bråk och sorter.
Geometri: kl. lin.: 3 — 4 bockerna af Euklides jemte geometriska bfnings- 
satser af Todhunter; real. lin. dessutom det alimånnaste af proportions
låran efter Bjorling.
Algebra: kl. lin..’ låran om polynomers uppiusning i faktorer, division 
samt bråk; real. lin. dessutom forstå gradens eqvationer.

Naturvetenskap: Botanik: repet. af Arrhenii mindre låsebok; ungefår 200 våxter.
Zoologi: amfibier och fiskar.
Fysik: 44 paragrafer af l;sta kap. i Schabus.

4
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Historia och Geografi: Historia: kl. lin,: gamla: till Romarne; real, lin.: faderneslan-
dets : från och med slaget vid Pultava till Karl XIII; all- 
man: gamla och medeltidens efter Wennerstroms lårobok. 
Geografi: Asien; kl. lin. dessutom gamla veridens.

Femte klassen.
Kristendom: Katekes: utforlig katekisation ofver hela religionslåran.

Kyrkohistoriska beråttelser till reformationen; forklaring ofver l:sta 
brefvet till Thessalon. Kyrkoårets predikotexter.

Modersmålet: riittstafnings- och interpunktionsofningar.
Latin: Grammatik: repetition af Rabes mindre med alla anmarkningar.

Explikation: från kap. 40 af Ksta till och med kap. 13 af 2:dra boken i 
Cæsar; Datames, Timoleon. Eumenes, Hannibal, Hamilcar, Cato i Cornelius 
Nepos ;■ Ætates, Lycaon samt 150 v. af Phaethon i Ovidius. Mytologi efter 
Brodén.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: de 5 forstå kap. i Xenophons Anabasis.

Tyska: Grammatik: repet. af hela grammatiken.
Explikation: 58 sidor af Schillers Gesch. d. 30 jiihr. Kriegs. 

Engclska: Grammatik: formlåran och syntaxen.
Explikation: kap. 1—9 af Columbus.

Franska: Grammatik: kl. lin.: formlåran till de oregelbundna verberna; real. lin.
dessutom de oregelbundna verberna.
Explikation : kl. lin.: 40 st. af Oides explikationsofningar; real. lin. st.i 1—56 
af Olde, kap. 8—10 af Dubbs elementarbok.

Matematik: Geometri: kl. lin.: repet. af Euklides 4 forstå bocker jemte geometriska
ofningssatser af Todhunter; real. lin. dessutom det allmånnaste af pro- 
portionslåran efter Bjorling.
Algebra: Lsta gradens eqvationer jemte problemer; real. lin. dessutom 
repet. af låran om brak.

Naturvetenskap: Botanik: våxternas elementarorganer; omkring 300 våxter.
Zoologi: foglarne till simfoglarne.
Fysik: 2 kap. i Schabus.

Historia och Geografi: Historia: kl, lin.: allmftn: gamla afslutad; real, lin.: fåderneslan-
dets: afslutad; allmån: från medeltidensborjan till franskarevo- 
lutionen efter Wennerstrom.
Geografi: kl. lin.: gamla veridens fullståndigt; Afrikas och 
Amerikas; real, lin.: Asien från Indien samt Afrikas.
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Sjette klassens nedra afdelning.
Kristendom: Dogmatik: kap. I—3.

Kyrkohistoria: §§ 'I —19,
Nya testamentet: låsning i Markus’ evangelium.

Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; real. lin. dessutom 
skrifofningar på lårorummet.

Latin: Grammatik: Kåbes storre med de vigtigaste anmårkningarne.
Explikation: Cicero de senectute och de amicitia. l.’sta boken af Virgilii 
Aeneis; Pyramus et Thisbe, Persens, Jason et Medea, Orpheus et Eurydice i 
Ovidius. Broderis mytologi.

Grekiska: Grammatik: formlåra.
Explikation: från och med kap. 8 i Esta boken till och med 2:dra boken 
af Xenophons Anabasis; l:sta rhapsodien i Odysséen.

Tyska: Grammatik: repetition.
Explikation: 3 akter af Wilhelm Tel!.

Engelska: Grammatik: formlåra efter Herlén.
Explikation: kap. 17—21 af Columbus; kap. 1—10 i Vicar of Wakefield.

Franska: Grammatik: formlaran jemte det vigtigaste af syntaxen till adverberna.
Explikation: de 2 forstå bockerna af Charles XII.

Matematik: Aritmetik: regula de tri.
Geometri: Euklides 5:te och 6:te bocker efter Bjorling; real. lin. dess- 
ntom det allmånnaste af stereometrien efter Hellstrom.
Algebra: låran om radikalqvantiteter samt eqvationer af 2:dra graden 
jemte problemer; real. lin. dessutom problemer.

Naturvetenskap: Botanik: våxternas elementarorganer; de naturliga familjerna.
Zoologi: foglarne och amfibierna repeterade.
Fysik: real, lin.: hela mekaniken med problemer.
Kemi: låran om metalloiderna och de vigtigare syrorna.

Historia och Geografi: Historia: fåderneslandets: till nyare tiden efter Odhner; 
allmån: kl. lin.: från Angustus till korstågen; real, lin.: från 
medeltidens bOrjan till dess 4:de tidrymd.
Geografi: kl. lin.: Afrika och Amerika; real, lin.: från och 
med Persien till Forenta staterna.

Sjette klassens ofra afdelning.
Kristendom: Dogmatik: kap. 5—10.

Kyrkohistoria: §§ 25—51.
Nya testamentet: Markus’ evangelium kap. 1 —14.
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Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; litteraturhistora efter
Bjursten; real. lin. dessutom skrifofningar på lårorummet.

Latin: Grammatik: repetition af syntaxen med alla anmarkningarne.
Explikation: kap. 27—60 af l:ta samt I—40 af 2:dra boken i Livius jemte 
en del repetition; l:sta boken af Cicero De Offkiis; v. 650—756 af L.sta 
samt 2:dra, 5:te och 6:te bockerna af Virgilii Aeneis.

Grekiska: Grammatik: repetition af formlåran samt till Modi af syntaxen efter
Save. Skrifofningar på lårorummet.
Explikation: från kap, 4 af 3:dje till kap. 2 af 5:te boken i Xenophons 
Anabasis; från v. 250 af l:sta till v. 120 af 3:dje rhaps. i Odysséen.

Tyska: Grammatik: repetition.
Explikation: Hermann und Dorothea.

Engelska: Grammatik: syntaxen efter Herlén till adverbiet.
Explikation: från kap. 17 af Vicar of Wakefield till bokens slut. 

Franska: Grammatik: det vigtigaste af Oides lårobok.
Explikation: slutet af 2:dra, hela 3:dje och 4:de samt en del af 5:te boken 
af «Histoire de Charles X1I par Vollaire«. Muntlig ofversåttning från 
svenska till franska af 25 stycken af skrifofningarne i Dryséns «Franska 
Tal- och skrifofningar«. Stilofningar på lårorummet.

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af
geometriska ofningssatser; real. lin. dessutom det alimånnaste af stereo
metrien efter Hellstrom.
Algebra: låran om 2:dra gradens eqvationer med en obekant jemte tal- 
rika ofningsexempel och problemer.

Naturvetenskap: Botanik: repetition.
Zoologi: amfibier och fiskar repeterade samt de lagre djurcn.
Fysik: kl. lin.; från lårobokens borjan till aérostatik; real, lin.: laran 

. om magnetism och elektricitet, akustik och optik till dioptrik. Me
kaniska problemer.
Kemi: repetition af det foregående; låran om syrorna.

Historia och Georgrafi: Historia: fåderneslandets till Gustaf Wasa efter Odhner;
allmån: kl. lin.: från nyare historiens borjan till § 22 (Span
ska succ.-kriget); real, lin.: från § 8 till § 41 (Det. ostliga 
Europa) efter Putz.
Geografi: Afrikas och Amerikas.
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Sjiinde klassens nedra afdelning.
Kristendom: Dogmatik: låroboken afslutad; repetition af kap. 8.

Kyrkohistorien: laroboken afslutad; repetition af §§ 1—25.
Nya testamentet: Johannes l:sta bref; kap. 1—8 i Johannes evangelium.

Modersmålet: Låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; litteraturhistorie efter 
Bjursten; tal- och skrifofningar på lårorummet.

Latinl Grammatik: lika med 6:te klassens ofra afdelning.
Explikation: kap. 32—65 af 2:dra boken i Livius jemte repetition. 2:dra 
boken af Cicero de officiis. Ciceros l;sta och 2ldra tal mot Catilina jemte 
20 kap. af talet for S. Roscius Amerinus. Repetition af en del Virgilius. 
Horatii Od. l:sta boken.

Grekiska: Grammatik: syntaxen till infinitivus efter Såve.
Explikation: från kap. 6 af 4:de till kap. 6 af 5:te boken i Xenophons 
Anabasis; 3:dje rhaps. samt till v. 500 af den 4:de i Odysséen; kap. 
1—49 af l:sta boken i Herodotus.

Hebreiska: Grammatik: det vigtigaste af formlåran.
Explikation: 5 af Davids psalmer.

Engelska: kl. lin.: uttalslara efter Olde.
Grammatik: May's lårobok.
Explikation: låsofningarne i samma lårobok samt några stycken ur ('Hi
storisk Låsebok i Engelska språket« af Lowenhielm och Fåhræus.
Real, lin.: Grammatik efter Herlén.
Explikation: fiiljande stycken ur Irvings Sketch book: Christmas, the 
Stage Coach, Christmas Eve, Christmas Day, Christmas Dinner, Strat- 
ford-on-Avon, Traits of Indian Character och Pokanoket.
Muntlig ofversåttning till engelska: 18 sidor ur xofningar for ofversått ■ 
ning från modersmålet till engelska« af P. J. Sundsten. Ordgrupper ur 
May’s samtalsbfningar. Stilofningar.

Franska: Grammatik; efter Olde.
Explikation: Michel Ange par A. Dumas; Lamartine, Scenes de sa vie; 
Scribe, le Verre d’Eau.
Muntlig ofversåttning till franska från och med 17:de stycket af skrifof- 
ningarne i Dryséns franska «Tal- och skrifofningar«.

Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning af
geometriska Ofningssatser dels på lårorummet, dels skriftligen i hemmet 
ungefår hvar 3:dje vecka.
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Matematik: Algebra: repetition af l:sta och 2:dra gradens eqvationer med talrika 
bfningsexempcl oeh problemer. Real. lin. dessutom laran om progres
sioner och logaritmer samt plan trigonometri. Båda linierna ha hvar 
14:de dag lost ett skriftligt problem i hemmet.

Naturvetenskap: Fysik: kl. lin.: dynamik, låran om magnetism och elektricitet, 
akustik samt en del af optiken; real, lin.: optik; repet. af meka- 
niken jemte problemer.
Kemi: låran om de tunga metallerna med laborationsofningar.

Historia och Geografi: Historia: fåderneslandets: från Gustaf Wasa till Karl XII 
efter Odhner; allmån: från § 15 af nyare till § 54 efter Piitz. 

Filosofisk propedeutik: Logik: elementarlåran.

Sjiinde klassens dfra afdelning.
Kristendom: lårokursen repeterad; låsning i nya testamentet.
Modersmålet: låsning af svensk, norsk och dansk litteratur; tal- och skrifofningar 

på lårorummet.
Latin: Grammatik: lika med nedra afdelninæen. O

Explikation: repetition af foregående kurser i Livius. Ciceros tal for S. 
Roscius Amerinus. Horatius Od. 20—38 af l:sta samt hela 3:dje boken, 
allt med repetitioner. Retorik. Antiqviteter efter Såve.

Grekiska: Grammatik: syntaxen afslutad och repeterad.
Explikation: 6:te boken af Xenophons Anabasis; 5:te och 6:te rhaps. af 
Odysséen; kap. 49—100 af l:sta boken i Herodotus jemte repetition.

Hebreiska; Grammatik: lika med nedra afdelningen.
Explikation: 10 psalmer samt 2 kup. i Genesis.

Engelska: Kl. lin.: Grammatik: efter Herlén.
Explikation: till och med «thé Balcony« ur «Tales of the Al- 
hambra« by Irving.

Real, lin.: lika med nedra afdelningen.
Franska: Grammatik: efter Olde.

Explikation: Varietés Littéraires, 3;me livraison.
Muntlig ofversattning till franska från 36 stycket af skrifofningarne i 
Dryséns .franska «Tal- och skrifofningar«. Real. lin. dessutom: explika
tion af en del af 2:dra håftet af Variétés Littéraires samt muntlig ofver« 
saftning från svenska till franska från och med 14:de till och med 3i:sta 
sidan af Lowenhielms franska skrifofningar.
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Matematik: Geometri: repetition af de 6 forstå bockerna af Euklides. Losning 
af geometriska ofningssatser dels på lårorummet, dels skriftligt i hemmet 
bfverhufvud taget hvar 3:dje vecka. Real. lin. dessutom repeterat ste
reometrien.
Algebra: repetition af hela den genomgångna kursen t. o. m. logaritmer 
och serier. Real. lin. har dessutom repeterat plana trigonometrien. Ett 
skriftligt problem for båda linierna hvar 14;de dag.

Naturvetenskap: Fysik: repetition af hela låroboken. Real. lin. dessutom problemer 
af mekaniskt och fysiskaliskt innehåll dels på lårorummet, dels 
skriftligen i hemmet.
Kemi: repetition af hela oorganiska kemien med laborationsof- 
ningar.

Historia och Geografi: Historia: lårokursen afslutad och repeterad.
Geografi: repetition.

Filosofisk propedeutik: Logik: lårokursen afslutad och repeterad.
Psykologi: efter Wikner.

Under den gemensamma morgonbonen, som ledts af lårarne i religion, har ge- 
nomgåtts och forklarats: Johannes evangelium, Apostlagerningarne, Brefvet till ro- 
marne, Jakobs bref samt 14 kap. af l:sta brefvet till korintierna.

Alla skriftliga bfningar, såval i hemmet som på lårorummet, hafva varit ord- 
nade i fullkomlig ofverensstammelse med kongl. kungorelsen af den 10 mårs 1869.

lindervisningen i gymnastik och militårofningar.
Till gymnastik hafva lårjungarne varit delade på 3:ne afdelningar, kl. 

VII—V utgorande l:sta afdelningen, kl. IV—III 2:dra samt kl. II—I 3:dje; hvarje 
afdelning delad i undera fdelningar.

Ofningarne ha i allmånhet forsiggått på foljande sått: forst några fristående 
roreiser på led gemensamt for hela afdelningen, derefter en appareljrorelsej sedan 
omvexlande fristående och appareljrdrelser; alla dessa sistnåmnde roreiser olika for 
de olika underafdelningarne.

Vapenofningarne hafva egt rum for kl. V 1 timme, for VI och Vllb 2 tim
mar och for Vlla 1 timme i veckan.

Uti dessa ofningar har kl. V ungefår genomgått rekrytskolan af exercis-regle- 
mentet, Vi och Vllb gevårsexercis och mandver, så mycket som den inskrånkta 
lokalen medgifvit, samt ofvats i bajonettfåktning på led, både med och utan mot- 
ståndare. Vlla har endast ofvats i florettfåktning på led, med och utan motstån- 
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dåre. Uti sistnåmnde ofning hafva 9 lårjungar af Vllb och Via frivilligt 
deltagit.

Under den kaliaste vintertiden hafva gymnastikofningarne, till foljd af kold i 
lokalen, på lakarens tillstyrkan varit instållda.

Från deltagande i ofningarne hafva af vederborande låkare befriats: hostterminen 
23, vårterminen 28 lårjungar.

For handhafvande af de genom kongl. cirkulåret af den 23 mårs 1870 anbefallda 
vapenbfningar var under hostterminen kaptenen vid Vestgotadals regemente, R. K. D. D. O., 
K. Nycander kommenderad. Mycket kunde emellertid då icke medhinnas, emedan 
dessa bfningar forst sent kunde borjas och i anseende till kali våderlek snart nog 
måste afbrytas. Målskjutningen med remingtongevår forsiggick på skarpskyttekårens 
skjutbana, hvilken dertill vålvilligt upplåts.

Vid slutet af 1870 års vårtermin besoktes laroverket af herr ofverstelojtnanten 
m. in. Nyblæus i och for inspektion af gymnastikvåsendet hårstådes. Då emellertid 
detta besok intråffade under den ledighet, som beviljas lårjungarne ett par dagar fore 
årsexamen, och bitrådande gymnastiklåraren, som under en långre tid skott vapenøf- 
ningarne, begifvit sig till sitt regemente och redan afslutat dessa ofningar, kunde den 
uppvisning, som skedde, endast blifva ganska ofullståndig. 1 sin inspektionsberåttelse 
vitsordar herr ofverstelojtnant Nyblæus ungdomens frhka och hurtiga utseende och till- 
skrifver de brister, som anmårkts, till stor del gymnastiklokalens och redskapens foga 
til I fredsstå 1 lande skick. Så vidt mojligt varit hafva de anmårkta bristerna afhjelpts. 
I forutnåmnde inspektionsberåttelse yttras i 3:dje punkten angående Wenersborg: »Af 
dem, som uppnått 15 års alder och deltagit i gymnastikofningarne, hafva 58 icke blif
vit vapenofvade. Anledningen hårtill har hufvudsakligen varit, att de tillhbrt lagre 
klass ån den 5:te, hvilket sålunda beror på missforstånd af 1866 års cirkulår.« For 
min del kan jag i nåmnde cirkulår icke finna den af herr Inspektoren antydda mening, 
och då jag dessutom tror mig veta, att denna min uppfattning delus af låroverkets 
Eforus, har jag icke ansett mig kunna vidtaga någon forandring i detta hånseende.

Undervisningen i sang och musik.
I de tre lågsta klasserna har, enligt faststålld plan for undervisningen i musik, 

ofning meddelats i låran om de musikaliska tecknen, deras betydelse och anvåndning 
m. m. samt ofning i tontråffning och cnståmmig sång, hvardera klassen 1 timme i, 
veckan, samt dessutom gemensamt med 4:de och 5:te klasserna choralsång 1 timme i 
veckan.

De ofrige klasserna hafva gemensamt 1 timme i veckan ofvat chorsånger och 6:te 
och 7:de klasserna tillsammans 1 timme dels chor- och dels qvartettsånger.
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Uti instrumentalspel har undervisning meddelats 3;ne timmar i veckan på viol, 
fldjt och jågarhorn samt orgelharmoniuni. Men som eleverna varit mindre forsigkomna, 
har något egentligt samspel icke kunnat åstadkommas, utan har undervisningen med
delats lektionsvis. Af denna undervisning hafva 12 ynglingar sig begagnat, nemligen 5 
i violspelning, 1 i flbjt, 3 i jågarhorn och 3 på orgelharmonium.

Undervisningen i teckning.
Klass. I: 2 timmar i veckan. Ritning efter statens tabell-kurs. Tab. I—VI

dels på griffeltafla, dels med blyerts.
Klass. II: 2 timmar i veckan. Ritning med blyerts efter statens tabell-kurs.

Tab. VII—XII.
Klass. III: 2 timmar i veckan. Ritning af niera sammansatta figurer efter fbr-

låggsplanscber, hvarvid begagnats dels «Grundtræk af Tegnekunsten« 
af prof. Hetsch, dels enklare tabeller af ITardings ritkurs.

Klass. IV—VII: a) Reala linien.
2 timmar i veckan i geometr. linearteckning. Klass. IV geometr. 
konstruktions-ritning, kl. V geometr. projektionslåra, klass. VI och 
VII titbredning af ytor och lavering. Dessutom hafva alla dessa 
klassers realister haft 1 timme i veckan frihandsteckning.

b) Klassiska linien.
1) De som icke låsa grekiska:

2 timmar i veckan frihandsteckning.
2) De ofriga:

1 timme i veckan frihandsteckning for dem som hårtill anmålt sig, och 
hafva under hbstterminen 15 och under vårterminen 8 lårjungar i 
dessa ofningar deltagit.

Frihandsteckningcn har successive omfattat ofningar i klotsritning samt figurteck- 
ning med eller utan skuggning, efter fbrlåggsblad efter Hardiugs och Hermes ritkur
ser m. fl.

d) Lår oplan.
Ingen afvikelse har egt rum från den genom ofvannåmnda kongl. kungbrelse fast- 

stållda undervisningsplan.
De lårjungar af klassiska linien, som icke låst grekiska språket, hafva i stållet 

for undervisningen i detta åmne i ofverensståmmelse med kongl. cirkulåret af den 10 
mårs 1869 varit sysselsatte på foljande sått:
Klass. VII: engelska 3 timmar (2 med real., 1 med valfr. låsande lat.}; teckning 2 

timmar med real.
5
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Klass. VI: engelska 2 t:r; teckning 2 t:r; modersmålet 1 t;ez allt med real.; latin- 
skrifning 'I t:e.

« V: engelska 2 t:r med real.; teckning 2 t;r (1 med real., 1 med kl. II); 
modersmålet 1 t:e med real.

« IV: engelska 4 t:r (2 med real., 2 sårskildt måndagar och torsdagar kl.3—4 
e. m.); teckning 2 t:r (1 med real., 1 med kl. III).

b. Lararne.
Tjenstledighet har från april månads borjan till vårterminens slut åtnjntits af 

gymnastiklåraren A. Stiberg. Till hans vikarie har varit forordnad underlojtnanten 
Alb. Pyhlson, hvilken Siven under hostterminen från oktober månad samt under 
hela vårterminen tjenstgjort såsom bitrådande gymnastiklårare. Under tiden från 
den 6 februari till den 6 april, då adj. Kylander genom sjukdom varit hindrad att 
tjenstgora, har hans undervisning, enligt forordnande af H. H. Eforus, uppehållits 
af telegrafassistenten C. A. Lnndin. Till extra lårare under låsåret har telegraf- 
assistenten P. G. Bergin varit forordnad.

Undervisningen har under låsåret varit på foljande sått mellan lårarne for- 
delad:
Rektor G. Th. Bergman: Grekiska VII—Via (ofre afdeln.) 15 timmar i veckan.

Franska skripta Vllb lat. (nedre afdeln.).
Lektor K. F. Rådberg: Matematik VII—Via; Fysik Vlla, Vllb real. 22 timmar.

Matematiska skripta VIL
Lektor J. Sved borg: Latin VII—Via, 19 timmar. Latinska skripta VII.
Lektor A. M. Petersson: Franska Vil—Via; Engelska VII, 19 timmar. Franska 

skripta Vlla, Vllb real.
Lektor J. Nordvall: Kristendom VII—VI; Modersmålet VII—Via; Filosofi Vil, 

20 timmar. Svenska skripta VII. Forråttat morgenbonen hvar 3:dje vecka.
Adjunkt C. A. v. Sydow: alla åmnen I utom råkning, 23 timmar. Fiirråttat mor- 

gonbonen hvar 3:dje vecka.
Adjunkt J. F. Kylander; Grekiska Vlb—IV; Latin V; Matematik V real., IV, 

26 timmar. Latinska skripta V.
Adjunkt A. J. C. Piscator: Modersmålet III—II; Engelslca VI — II; Tyska III—II 

real., 27 timmar.
Adjunkt J. K. Lindblad: Kristendom V, III—II; Tyska VI—II, 25 timmar. 

Tyska skripta VI—IV. Forråttat morgenbonen hvar 3:dje vecka.
Adjunkt S. Tengblad: Latin III—II; Historia och Geografi III—II, 28 timmar.
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Adjunkt L. J. Versander: Kristendom IV; Modersmålet Vlb—1V; Historia och 
Geografi Vlb, V—IV real., 25 timmar. Svenska skripta Vlb.

Adjunkt A. Ericsson: Latin Via—IV; Hebreiska VII, 24 timmar. Latinska 
skripta VI.

Adjunkt A. Sahlén: Franska Vlb, V lat.; Historia och Geografi VII—Via, 25 tim- 
mar. Svenska skripta Via.

Adjunkt K. F. Kjellberg: Matematik Vlb—II, 29 timmar. Latinska skripta IV.
Adjunkt G. O. D. v. Ilackwitz: Naturalhistoria VI—II; Fysik V—IV real.; Hak

ning I; Historia och Geografi V—IV lat., 27 timmar.
Extralåraren P. G. Bergin: Franska V—IV real.; Fysik Vllb lat., VI; Kemi 

VII—VI, 28 timmar.
Direktoren och ridd. O. H. Bergqvist: Sang och musik, 9 timmar.
Herr O. A. H. Stiberg: Gymnastik och militarufningar, 12 timmar.
Bokhandlare F. A. Zettergren: Teckning, 10 timmar.

Klassforeståndare hafva under låsåret varit:
for Vlla lektor Svedborg, 

« Vllb lektor Petersson, 
« Via lektor Rådberg, 
» Vlb adjunkt Ericsson,
« V adjunkt Kjellberg,
« IV adjunkt v. Ilackwitz,
» 111 adjunkt Lindblad,
» II adjunkt Tengblad,
« I adjunkt v. Sydow.
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c. Lårjungarne.
Lårjungarnes antal

Vid borjan af bostterminen 1870' Vid borjan af vårterminen 1871.

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Summa

Latinarc, 
som ej låsa 

Grekiska,

Klass. 
lin.

Reala 
lin. Sum ni a

Latinare, 
som cj låsa 

Grekiska.

Klass. I.................. 18 21
» II ............... 21 19 40 23 19 42
« III 23 8 31 20 10 30
« IV 36 10 46 9 36 8 44 9
» V ............. 22 6 28 1 20 8 28 1
« VI b............ 18 6 24 5 18 4 22 5
« Via 17 4 21 1 16 4 20 1
« Vllb 15 3 18 2 14 2 16 1
« Vlla 14 4 18 2 14 2 16 2

Summa 166 | 60 244 20 161 | 67 1 239 19

Vid hostterminens borjan inskrefvos 28 lårjungar, vid vårterminens 6. Från 
forrå årsberattelsens utgifvande hafva 30 lårjungar uttagit afgångsbetyg från låro- 
verket samt 6 aflagt godkånd afgångsexamen, af de sistnåmnde 3 vid vårterminens 
och 3 vid hostterminens slut forlidet år.

Från klassiska till reala linien hafva 4 lårjungar ofvergått.
I sjtinde klassen hafva 13 lårjungar af klassiska linien valfritt låst engelska 

samt 6 hebreiska.
Afgifter till låroverkets kassor hafva erlagts: 

Hostterminen: till materielkassan af
« byggnadsfonden »

Vårterminen: « materielkassan «
« byggnadsfonden «

Hvarje icke fullkomligt medeilos lårjunge har 

144 lårjungar.
113 «
143 «
110
till egna kassan erlagt 5 rdr

rmt for hvardera af lasårets terminer. Denna afgift, så dryg den ån år, har likvål 
icke råckt till att bestrida de nåmnde kassa åliggande utgiftcr. Den brist, som i 
foljd håraf uppkommit, har, efter Efori medgifvande i ofverensståmmelse med kongl. 
cirkulåret af den 27 nov. 1868, blifvit fylld genom materielkassans medel.
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Under vårterminen hafva 23 lårjungar af adj. v. Sydow beredte till sin forstå 
nattvardsgång.

d. Skollokalen.
Det nya låroverkshuset har i allmånhet visat sig vara vål och omsorgsfullt 

uppfordt, likasom varme- och ventilationsapparaten verkat åndamålsenligt och till- 
fredsstållande. For elduingen under pannan, genom hvilken uppvårrnning af bygg- 
nadens alla rum sker, hafva under nu forflutna vinter åtgått 62 famnar barrved. 
Under forlidet års sommar målades de nya bånkarne och borden samt iordning- 
stålldes alla lokalerna i det gamla låroverkshuset for de med dem afsedda åndamål.

Uppbyggande af nytt gymnastikhus kommer forst nåsta år att foretages. Sedan 
af undertecknad motion blifvit hos stadsfullmåktige våckt om husets uppfijraiide af 
annat byggnadsmateriel ån det i arkitekten P. U. Stenhan.mårs forslag forordade, 
har nytt kostnadsforslag blifvit uppgjordt, hvilket blifvit stadsfullmåktige forelagdt 
och snart torde till slutlig behandling forekomma.

e. Umlervisniiigsinaterielen.
Låroverkets bibliotek har vunnit foljande tillukning.

Gåfvor.
Af staten genom konsistorium i Skara:

Linnstrom, svenskt boklexikon. 1—6.
Sainlade vitterhetsarbeten af svenska forfattare från Stjernhjelm till Dalin. Ut- 

gifna af Hanselli. VII—XII.
Wiberg, de klassiska folkens forbindelse med norden.
Beckman, svensk psalmhistoria. Haft. 11 —14.
Svart, Gustaf I:s krbnika.
Montelius, från jernåldern. 1—2.
Fregatten Eugenies resa. Zoologi VI.
Dybeck, Sverikes runurkunder. Stockholms lån. 3—4‘

Af Goteborgs museum:
Fiirteckning ofver Goteborgs tnusei historiska sarnlingar.

Af tidningsredaktdren A. J. Enander i Chicago :
Protokoll vid skandinaviska och luth. Augustanasynodens ll:te årsmote i And o ver 

Henry Co. Illinois.
Af grosshandl. Colliander i Goteborg:

Upplysningar om vandalismen vid Christinæ kyrka.
Af herr J. Heiberg:

Studentmotet i Kristiania 1869.
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Genom inkop från bokhandeln har biblioteket dessutom under året erhållit 
någon tillvaxt.

Till låroverkets samlingar ha influtit foljande gåfvor:
Af mamsell Augusta Jonsson, Wenersborg: en huggorm, en laxoring, inlagda i sprit. 
« majoren och ridd. E. Ericsson: sockerror.
«' Joh. Olsson, Branneberg: 2 stenkilar.
» stud. Emil Nordstrom: 1 stenyxa, funnen vid Frestersbyn i Jerns socken på Dal. 
« « L. Jacobi: ett ryskt, ett belgiskt mynt.
« sjokapten H. Holmblad: svårdet af en svårdfisk; en slafpiska från Brasilien; 40 

st. div. utlåndska mynt; ett minne från Blykamrarne i Venedig; ett turkiskt 
pass; en korallgren.

« lojtnant Hårleman på Asen; en salskrake.
« stud. R. Anderson: en korp,
« « A. Eriksson: en kortorad uf; en knstpipare.
« « A. Hellberg: en kortorad uf.
« « A. Psilander: en talgmes.
« « A. R. Andersson: en domherre.

Af svenska akademien har skånkts dess minnespenning ofver Eric Sparre.
For museum har af herr Kolthoff i Uddevalla inkopts en samling vertebrerade 

djur for en summa af omkring 500 rdr rmt.
Af J. Duboscq i Paris har for den fysikaliska undersvisningen inkopts optiska 

instrumenter till ett varde af 570 francs.
For ofningarne i målskjutning hafva 4 st. remingtongevår, af hvilka 2 apte- 

rade for salongspatroner, af staten blifvit lårovcrket tilldelade.
For sångnndervisningen hafva anskaffats diverse musikalier for sång och in

strumenter, samt en dubbe! notstållare.

f. Examina.
Med 4 ynglingar, 3 tillhbrande låroverket och en från enskild undervisning, 

forråttades i nårvaro af herrar prosten m. m. J. Andersson och adjunkten K. A. 
Holmgren såsom censorer den 12 sist lidne december muntlig afgångsexamen, hvarvid 
låroverkets lårjungar forklarades mogne, men privatisten underkendes.

Examen med klasserna I—V forråttades vid hostterminens slut den 19 dec.
Examen vid låsårets slut år utsatt till den 1 och 2 nåstkominande juni, och 

åro foljande herrar af H. H. Efonis inbjudna att såsom vittnen ofvervara densamma: 
herrar ofverstelojtnanten, kamtnarherren och ridd. C. E. C. Kuylenstjerna; landssekre
teraren och ridd. C. O. Almqvist; landskamreraren och ridd. J. M. Ryding; kyrko- 
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herden, teol. kand. och fil. dokt. D. R. Warholm; borgmastaren och ridd. A. W. 
Russberg; handlanden O. H. Dymling; kontraktsprosten, teol. kand. och fil. dokt. 
J, F. I. Landberg.

Till denna hogtid inbjuder jag afven vordsamt den offentliga undervisningens 
ofriga vånner samt larjungarnes foraldrar och vårdare.

Wenersborg i maj 1871.

G. Tli, Bergmaii.
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Redogårelse
for

lagre femklassiga elementarlåroverket i Borås.

a. Undervisningen.
Lås et er minernas borjan och slut: hostterminen borjade den 31 aug.; shitade den 

20 dec. Vårterminen borjade den 16 jan.; 
slutar den 2 juni.

2J Dagliga lårotiden'. furlagd på formiddagarne, kl. 7—9 samt 11—2, ti tom 1 timme 
(kl. 4—5) mandags- och torsdagseftermiddagar, hvarjemte kl. 
10—11 formiddagarne dfvats sang och musik samt på efter
middagarne gymnastik.

3J Begagnade lårobocker i
Kristendom: katekes, Norbecks lårobok i dogmatik, Hiibners i biblisk historia, Cor- 

nelii i kyrkohistoria, Brodéns ofversigt af de bibliske biickernas innehåll, 
Modersmålet: språklara af Filén, satslåra af Svedbom, låsofningar och litteratnr- 

historia af Bjursten.
Latinska språket: grammatik af Råbe;

explikation: Rabes låseofningar, Cornelius Nepos, Julius Cæsar 
de bello gallico, Ovidii Metamorphoses sel.

Grekiska språket: grammatik af Råbe;
explikation: Xenophons Anabasis.

Tyska språket: grammatik af Lyth; ‘
explikation: Lyths lasebok, Schillers Geschichte des 30 jåhr. Kriegs.

Engelska språket: grammatik: Oides uttalslåra, Sandstens lårobok;
explikation: Sundsténs elementarbok och W. Irvings Columbus.

Franska språket: grammatik af Oide;
explikation: lasebok af densamme.

Matematik: v. Zweigbergks lårobok i aritmetik, Euklidis i geometri och Wiemers 
i algebra.
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Naturvetenskap: Arrhenii botanikens forstå grunder och element ark urs, Sundevalls
och Torins lårobocker i zoologi samt forberedende kurs i fysik och 
kemi af Siljestrom.

Historia och Geografi: Alanders lårobocker i svensk och allmån historia samt låse
bok i svenska historien, Palmblads lårobok i Geografi.

Uti ofvanstående lårobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:
Forstå klassen.

Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekesen till andra hufvudstycket. 
Bibelspråk och psalmer.

■ Modersmålet: språklårans forstå grunder, det vigtigaste af formlåran och låran om 
enkle satser, råttskrifning, upplåsning af valda stycken.

Tyska: formlåran, låsofningar, forstå kursen i Lyths låsebok.
Matematik: aritmetik till och med sortråkning.
Naturvetenskap: verldsdelarnes och Europas fysiska geografi.
Historia och Geografi: svensk historia, regentlångden efter låroboken jemte upplås

ning af stycken ur låseboken; politisk geografi, det allmån- 
naste af Europas efter Palmblads lårobok.

Andra klassen.
Kristendom: biblisk historia, gamla testamentets; katekesen, 3:dje hufvudstycket samt 

repetition af de foregående. Bibelspråk och psalmer.
Modersmålet: formlåran, det alimånnaste af satslåran, låse- och skrifofningar.
Latin: formlåra, låseofningar 8 st. af 'l;sta, hela 2:dra och 3:dje afdelningarne samt 

4 st. af 4:de afdelningen af låseboken, satsofningar med vokabellåsning.
Tyska: formlåran, 30 sidor af låseboken; reallinien dessutom 22 sidor i låseboken.
Engelska: formlåran samt 36 stycken af låsofningarne till formlåran. Uttalslåra.
Matematik: aritmetik, de 4 råknesåtten, vanliga och decimalbråk, en del lårjungar

derjemte enkel och sammansatt regula de tri. Geometrisk åskådnings- 
låra såsom inledning till geometrien. Reallinien dessutom 1 :ata boken af 
Euklides jemte fortsatt råkning.

Naturvetenskap: botanik, det alimånnaste om roten, stammen, bladet, frurednings- 
delarne, frukten samt sexualsystemet; insamling af våxter.

Historia och Geografi: svensk historia, från lårobokens borjan till och med 7:de tide-
hvarfvet; geografi, Europas politiska från och med Frankrike 
samt repetition af en del af Europa.

6
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Tredje klassen.

Kristendom: repetition af bibliska historien samt katekesen. Valda bibelspråk och 
psalmer.

Modersmålet: låse- och skrifofningar, råttskrifnings-, form- och satslåra.
Latin: formlåra och det vigtigare af syntaxen; af Cornelius Nepos från och med 

Aristides till och med Datames. Skrifofningar på lårorummet.
Tyska: grammatik, formlåra och det vigtigaste afsyntaxen; låsebfningar, sid. 125—169 

af låseboken; reallinien dessutom 18, sidor i låseboken.
Engelska: repetition af formlåran, en del af syntaxen samt 42 sidor i låseboken.
Matematik: aritmetik, klassiska linien från och med enkel regula de tri till och med 

bolagsråkning; reallinien intresse-, bolags- och kedjeråkning; geometri, 
klass. linien l.'sta boken; reallinien 2:dra, 3;dje och 4:de bbckerna af 
Euklides.

Naturvetenskap: botanik, sexualsystemet och det vigtigaste af låran om våxtens yttre 
organer; insamling och examinering af våxter; zoologi, dåggdjuren 
samt reallinien dessutom foglarne till accipitres.

Historia och Geografi: fåderneslandets historia afslutad och repeterad efter låroboken 
samt vigtigare delar af låseboken genomgångna; geografi, Eu
ropas repeterad jemte det vigtigaste af de bfrige verldsdelarnes.

Fjerde klassen.

Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet jemte de bibliska 
bockernas innehåll och historia.

Modersmålet: låran om satsen, utforligare behandlad, formlåra, låse- och skrifofningar, 
åmnesskrifning och ofversåttningar på lårorummet.

Latin: formlåra, hela syntaxen, af Cornelius Nepos Præfatio, Miltiades, Themistocles, 
vidare från och med Epaminondas till Hamilcar;5 af Cæsar de bello gallico 
l:sta boken. Ett hemthema i veckan.

Grekiska: formlåra, l:sta boken af Xenophons Anabasis.
Tyska: hela språklåran med satsofningar, sid. 229—-278 af Schillers Geschichte des 

30 jåhr. Kriegs (Stuttg. & Augsb. 1858). Reallinien ett hemthema i veckan.
Engelska: formlåra och syntax, 30 sidor af låseboken och 4 kap. af Irvings Colum

bus. De från grekiska språket befriede lika med 3:dje klassen.
Franska: uttalslåra, formlåra, till och med de oregelbundna verberna, af låseboken 28 

stycken af l:sta, 12 st. af 2:dra och 7 st. af 3:dje afdelningen.
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Matematik: klass. linien, geometri, 3 bocker af Euklides, aritmetik, till och med be- 
talningsterminernas reduktion, algebra, l:sta graden med flera obekanta, 
problemer; reallinien, geometri, proportionslaran samt repetition af de 4 
forstå bockerna, hela råkneboken, samt algebra lika med klass. linien.

Naturvetenskap: botanik, de fanerogama våxternas organografi och elementarorganer, 
insamling och examinering af våxter; zoologi, foglarne; reallinien dess
utom amfibierna.

Historia och Geografi: allmån historia, gamla historien till kejsarne, nya historien till 
och med Ludvig den XIVis tidehvarf; geografi, gamla veridens 
jemte repetition af Amerika.

Femte klassen.
Kristendom: repetition af katekesen, låsning af nya testamentet, kyrkohistoriska be- 

råttelser; dogmatik, 7 kap. af laroboken.
Modersmålet: råttskrifning, form- och satslåra, uppsatser och låsofningar.
Latin: hela grammatiken med prosodik och metrik, 2:dra och 3:dje bockerna af 

Cæsar de bello gallico, af Ovidii Matemorphoses sel. (Brodéns edit.) 35 sidor 
(från och med Origo et Fabrica Mundi till och med Jason et Medea). Hemthemata.

Grekiska: formlåra och det vigtigaste af syntaxen, Xenophons Anabasis, 2:dra och 
3:dje bockerna.

Tyska: repetition af språklåran, 50 sidor af Schillers Gesch. des 30 jåhr. Kriegs.
Franska: formlåra, till och med de oregelbundna verberna; 28 stycken af Lsta och 

7 st. af 3:dje afdelningen.
Matematik.' klass. linien, repetition af 4 bocker i Euklides, algebra, l:sta graden 

med en eller flera obekanta, problemer.
Naturvetenskap; botanik, repetition af laroboken, insamling och examinering af våx

ter; zoologi, vertebraterna.
Historia och Geografi: allmånna hist., medeltiden, franska revolutionen i nyare hist, 

samt repetition af gamla historien; geografi, gamla veridens.
I 5:te klassen har ingen lårjunge tillhort reallinien.

Ofningar: vålskrifning, 2 timmar i veckan i 1:sta, 1 i 2:dra klassen, teckning, huf
vudsakligen figur- och landskapsritning, 'I timme i '1 :sta och 2:dra klas- 
serna, 2 timmar i 3;dje klassen samt 4:de och 5:te klassernas realafdel- 
ningar; gymnastik, fristående och appareljgymnastik, marsch- och exer- 
cisofningar m. m. 4 timmar i veckan i klass. '1—4 samt 5 timmar i 
5:te klassen; musik och sang 6 timmar i veckan.
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4) Undervisningens [ordelning inellan lårarne har varit foljande:
Rektor A. G. Hollander har undervisat klass. 3—5 i tyska 7 timmar, i latin '13 

timmar i veckan.
Kollega S. P. Wennergren klass. 2—5 i kristendom 6 timmar, i engelska 6 timmar,

klass. 3 i latin 5 timmar, i historia och geografi 4 timmar, klass. 2 i latin 
3 och i matematik 3 timmar.

Kollega A. Thorin klass. 4—5 i grekiska 10 timmar och klass. 2—5 i matematik 
18 timmar samt råttat skriftliga uppsatser i 4:de klassen.

Kollega J. A. Rosén klass. 4—5 i historia och geografi 6 timmar, i modersmål 2
timmar, klass. 2 i historia och geografi 4 timmar, modersmål 3, tyska 6, 
engelska 4, naturvetenskap 2 och valskrifning 'I timme samt råttat skrift
liga uppsatser i 4:de klassen.

Kollega J. A. Nyberg klass. 4-—5 i franska 5 timmar, klass. 2 i latin 7 timmar, 
klass. 1 i modersmål, tyska, naturvetenskap, historia och geografi 18 timmar.

Kollega W. Schoug klass. 5 i latin 3 timmar, klass. 4 i latin 3 timmar, klass. 3—5
i modersmål 4 timmar, i naturvetenskap 8 timmar, klass. 1 i matematik 
5, i kristendom 4, valskrifning 2 timmar samt råttat skriftliga uppsatser 
i 5:te klassen.

Ofningslåraren lojtnant F. R. Zachrisson i gymnastik m. m. 5 timmar i veckan.
D:o 
D;o

ritlåraren C. A. Leverin i teckning 4 timmar i veckan.
orgelnisten J. F. Strom i musik och sång 6 timmar i veckan.

b. Lårarne.
Efter fil. d:r J. Nordvall, som blifvit befordrad till lektor vid Wenersborgs 

hogre elementarlåroverk, har med. fil. kand. W. Schoug blifvit till kollega utnåmnd.
Klassforeståndare hafva varit: for f>:te klassen kollega Wennergren, for 4.de 

klassen kollega Thorin, for 3:dje klassen kollega Schoug, for 2:dra klassen kollega 
Rosén, for l:sta klassen kollega Nyberg.

c. Lårjungarne.
Ij Inskrifne vid hostterminens borjan 2'1.

« « vårterminens d:o 3.
2) Afgångne vid hostterminens borjan dels till nåringarne, dels till annat låroverk,

ur 5;te klassen 7, deraf 2 efter aflagd afgångsexnmen, ur 4:de klass. 3, 
ur 3:dje klass. 3, ur l:sta klass. 2;
vid vårterminens borjan 4.

4.de
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3) Terminsafgift erlade hostterminen: till undervisningsmaterielen 34, befriade 40; 
till byggnadsfonden 31, befriade 43.

vårterminen: till undervisningsmaterielen 35, befriade 35; 
till byggnadsfonden 30, befriade 40.

4) Antal narvarande under vårterminen i l:sta klassen 20, 2;dra klassen 16, 3:dje 
klassen 17, 4:de klassen 12 och 5:te klassen 5, summa 70. Klassiska språk 
lasa i 2;dra klassen 9, i 3:dje kl. 13, i 4:de kl. latin 6, grekiska 4, i 
5:te kl. latin 5, grekiska 4.

Betraffande heinlexor, gifvas sådane uti de i de sårskilda klasserna lasta åm
nen efter att i allmånhet hafva blifvit i skolan fortit genomgångna, cjeh 
torde for deras ofverlåsning Fhemmet Ofverhiifvud erfordras i Bsta och 
2:dra klass. 2 timmar, i 3:dje klassen 3 samt i 4:de och 5:te klassen 4 
timmar dagligen.

d. Skollokalen
har under året icke undergått någon forandring.

e. Undervisningsmaterielen
har blifvit forokad med åtskilliga låro- och låsebocker samt en samling naturalier.

f. Examina.
Examen vid hostterminens slut holls den 20 december, och voro, jemte låro - 

verkets inspektor, herr kyrkoherden A. J. Enander, herrar borgmåstaren, R. W. O., 
A. Wendt, lasarettslåkaren d:r A. J. Amnéus, apotekaren S. Osterberg och fabri- 
koren, R. W. O., C. G. Rydin anmodade att densamma bevista.

Arsexamen kommer att forråttas fredagen den 2 juni i nårvaro af låroverkets 
inspektor samt herrar borgmåstaren och riddiren Wendt, lasarettslåkaren d:r Am
néus, apotekaren Osterberg samt fabrikoren och riddaren Rydin; och anstålles då 
från kl. 8 f. m. till kl. I e. m. offentlig profning i språk och vetenskaper, samt 
vidare å eftermiddagen slutofning i gymnastik och sang, hvarefter forråttas flyttning 
med utdelning af premier, stipendier och fattigmedel.

Borås i maj 1871.

A. G. Hollander.
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R e d o g 6 r e 1 s e
for

lagre treklassiga elementarlåroverket i Alingsås.

a. Undervisningen.
1) Låsterminernas borjan och slut: hostterminen borj. d, 26 aug.; slut, d, 20 dec. 

vårterminen borj. d. 27 jan.; slut. d. 8 juni.
2) Dagliga lårotiden: fordelad på for- och eftermiddagar.
3) Begagnade larobocker:
Kristendom: katekesen och valda bibelspråk af Flodman.
Biblisk historia: Eklunds lårobok.
Modersmålet: Bjurstens lårobok i svenska språket.
Latinska språket: Rabes grammatik och låsofningar samt Cornelius Nepoe.
Tyska språket: Flachs larobocker.
Engelska språket: Hammars och Lohrs larobocker.
Matematik: Zweigbergks och Nystroms larobocker i aritmetik, Euklides i geometri.
Naturvetenskap: Arrhenii i botanisk terminologi och Torins i zoologi.
Svensk historia: Alanders låro- och lasebok.
Geografi: Winges och Dahms larobocker.

Uti dessa larobocker hafva foljande lårokurser blifvit genomgångna:

Forstå klassen.
Kristendom. Katekes: till tredje hufvudstycket; valda bibelspråk och psalmverser. 

Biblisk historia: gamla testamentets efter Eklund.
Modersmålet. Det vigtigaste af formlaran. Upplåsning af valda beråttelser jemte 

ofning for lårjungarne att med egna ord redogOra for innehållet af 
det låsta. Beråttelser ur nordiska sagohistorien. Råttskrifning.
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Tyska språket. Formlåran jemte 40 st. af Flachs låsofningar.
Matematik. Aritmetik: de fyra råknesåtten i sorter jemte ofning i hufvudråkning.
Naturvetenskap. Fysisk geografi: Europas fysiska geografi samt det våsendtligaste 

om de ofriga verldsdelarne.
Historia och Geografi. Svensk historia från borjan af Alanders lårobok till Magnus 

Ladulås, jemte beråttelser ur samme forfattares låsebok. 
Geografi: det hufvudsakligaste af Europas politiska efter Winge.

Andra klassen.

Kristendom. Katekes: från tredje hufvudstycket till slut; bibelkunskap och valda 
bibelspråk efter Flodman; psalmverser. 
Biblisk historia: nya testamentets efter Eklund.

Modersmålet. Låsofningar. Ofning att muntligen återgifva låsta beråttelser. Rått- 
skrifning efter diktamen. Formlåra.

Tyska språket. Grammatik: formlåran repeterad.
Explikation: klass. linien: st. 21—43 af Flachs elementar-bok och 
l:sta kursen af densammes lårobok; reala linien: st. 1—15 af låro- 
boken samt skrifofningar gemensamt med klass. linien efter elemen- 
tarboken.

Latinska språket. Grammatik: formlåran.
Explikation: Rabes låsofningar de 2 forstå afdelningarne.

Engelska språket. Grammatik: uttals-låra, l:sta kursen efter Lbhr.
Explikation: 'l:sta kursens lås- och skrifofningar efter Lohr.

Matematik. ‘ Aritmetik: bråk, enkel och sammansatt regnla de tri; hvarjemte reala 
linien råknat intresse m. m., allt efter lårjungarnes olika alder och 
fallenhet.
Geometri: l:sta boken af Euklides till 42 propos.

Naturvetenskap. Botanik: Linnéanska sexualsystemet jemte en allmån kånnedom af 
våxtens yttre organer med ledning af lefvande våxter och Anders- 
sons våggplancher; 100 våxter.

Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets efter Alanders lårobok från borjan 
till Kristina jemte beråttelser ur låseboken.
Geografi: Europas politiska till Frankrike efter Dahm.



48

Tredje klassen.
Kristendom. Katekes: repetition deraf; bibelkunskap och valda bibelspråk efter 

Flodman; psalm verser.
Biblisk historia repeterad.

Modersmålet. Låsofningar. Smarre uppsatser Ofver låttare af låraren uppgifna åm- 
nen, jemte råttskrifning efter diktamen, sats- och interpunktionslåra, 
hufvudsakligen medelst muntliga och skriftliga ofningar.

Tyska språket. Grammatik: formlåran afslutad och repeterad.
Explikation: st. 1—20 af Flachs låsebok och hela elem.-boken samt 
skrifofningar; dessutom reala linien: 20—32 af låseboken.

Engelska språket. Grammatik: formlåran repeterad.
Explikation: st. 31 — 54 af Hammars låsebok samt skrifofningar.

Latinska språket. Grammatik: formlåran och det vigtigere af syntaxen.
Explikation: 7 fåltherrar i Cornelius Nepos.

Matematik. Aritmetik; klass. linien." tillampning af regula de tri på intresse m. m., 
reala linien: till och med rotutdragning.
Geometri: klass. linien: de två forstå bockerna af Euklides, reala 
linien: 3:dje d:o.

Naturvetenskap. Botanik: våxtens yttre organer efter Arrhenii lårobok jemte in- 
samling och examinering af 150 våxt-arter.
Zoologi: dåggdjuren efter Torins lårobok.

Historia och Geografi. Historia: fåderneslandets från reformationstidehvarfvet fort
satt och afslutad efter Alanders lårobok jemte tillhorande 
berattelser ur låseboken.
Geografi: Europas politiska efter Dahm fullståndigt genom- 
gången.

4) Undervisningsskyldigheten har varit fordelad mellan lårarne sålunda:
Rektor filos. dokt. M. C. Jungmarker har undervisat 24 timmar i veckan i kristen

dom i I—III, latin i II—III samt tyska i I samt råttat latinska skrif
ofningar.

Kollega filos. dokt. C. O. N. Dahlgren (28 timmar i veckan) i tyska, engelska 
och matematik i II—III, vålskrifning i II samt råttat tyska och engelska 
skrifofningar.

Kollega fil. kand. S. Hogman (30 timmar i veckan) i modersmålet, historia och 
geografi samt naturvetenskap i I—III, vålskrifning i I—III, samt råttat 
svenska skrifofningar.
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Ofningslårare: gymnastiklåraren A. O. Nilsson (6 t:r i veckan) i gymnastik.
Orgelnisten E. Ericsson (4 t:r i veckan) i sang och musik.
Ingeniøren J. Hellstrom (3 t:r i veckan) i teckning.

b. Larariic.
Klassforeståndare: rektor Jungmarker for 3:dje klassen, kollega Dahlgren for 2;dra och 

kollega Hogman for l:sta klassen.
Gymnastiklåraren A. O. Nilsson har varit tjenstledig under hela hostterminen och från 

vårterminens borjan till den 14 maj, hvarunder sergeanten vid Vestgota- 
Dals regemente G. Hedengren haft forordnande att uppehålla gymnastik- 
lårare-befattningen.

c. LarjiingaiMe.
1) Inskrifne, hostterminen: 8 lårjungar.

vårterminen: 4 d;o. (Dessutom har under hostterminen 4 och 
under vårterminen 10 lårjungar begagnat 
erhållen tillåtelse att, utan inskrifning, vara 
nårvarande vid lårotimmarne.)

2) Afgångne, hostterminen ; 12 lårjungar dels till andra låroverk, dels till nåringarne. 
vårterminen: 7 d:o till nåringarne.

3) Skolafgift till låroverkets materiel, hostterminen erlagd af 6 lårjungar, derifrån 
befriade 41;

vårterminen erlagd af 8 lårjungar, derifrån 
befriade 36.

4) d:o till d:o byggnadsfond, hostterminen erlagd af 16 lårjungar, derifrån 
befriade 31;

vårterminen erlagd af 19 lårjungar, derifrån 
befriade 25.

5) Ynglingar, som låsa latin, hafva under hostterminen varit i 2:dra kl. 1, 3:dje kl. 7, 
summa 8;

under vårterminen i 2:dra kl. 3, 3:dje kl. 7, 
summa 10.

6) Antal for hostterminen: i l:sta klassen 15, i 2:dra 17, i 3:dje 15, summa 47. 
« « vårterminen: i l:sta « 10, i 2:dra 17, i 3:dje 17, summa 44.

I afseende på lårjungarnes under vårterminen hårkomst åro : tjenstemåns soner 9, 
borgares och andra nåringsidkares soner 31, hemmansegares och arbetares soner 4, 
summa 44.

7



50

Hemlexor hafva så beråknats for 3:dje klassen, att lårjungar med vauliga natur- 
anlag derfor samt for skriftliga arbeten behbft an vånda 2:ne timmar dagligen; for 
2:dra klassen så, att lårjungarne der behoft 1 timme dagligen.

d. Skollokalen
har under året icke undergått någon føråndring,

' e Undervisningsmaterielen
har blifvit forokad med några låro- och låsebocker samt ett herbarium.

f. Examiua.
Examen vid hostterminens slut holls den 20 december under ledning af låroverkets 

inspektor herr preston, ledmnoten af Kong). Nordstjerne-orden, fil. d:r Å. Nattsén, och 
voro herrar kammarherren, R. S. O., A. Virgin, borgmåstaren S. P. Walberg, pro- 
vinciallåkaren doktor G. F. Berggren, koruministern P. Thorell och rådmannen S. J. 
Nyman af H. H. Eforus anmodade att såsom vittnen densamma ofvervara.

Ars-examen kommer att hållas i nårvaro af ofvannåmnde herrar och mån tors
dagen den 8 juni i språk och vetenskaper kl. 10—1, i sang kl. 4—V22, omedelbart hvar- 
efter flyttning forråttas med utdelning af premie- och fattigmedel. Slutofning i 
gymnastik anstålles samma dag kl. 4 e, m.

Mart. Chr. Jungmarker.
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Redogor els e
for

enklassiga pedagogien i Ulricehamn.

a. Uiidenisningeis.
I) Låseterminerna: hbstterminen borj. d. 25 aug., slut. d. 15 dec.

vårterminen borj. d. 16 jan., slut. d. 5 juni.
2) Dagliga larotiden: 4 timmar f. m., 1V2 tim. e. m.

1 anledning af de fleste lårjungarnes dåliga beklådnad hafva de ej kunnat 
tillhållas att bevista allmånna gudstjensten i kyrkan, men åro ålagda att når- 
vara vid de af låraren, hvarje son- och hogtidsdags e. m., hållna offentliga 
bibelstunderna.

3) Lårobocker :
I kristendom: katekesen, valda bibelspråk af Flodman, biblisk historia af Akerblom 

och Ekelundh.
« modersmålet: Bjursténs formlåra och låsebok, Kyléns råttstafnings- och satslåra.
« tyska språket: Flachs grammatik och låsebok.
« engelska språket: Mays lårobok.
« matematik: Zweigbergks råknebok, Euklides geometri.
« naturvetenskap: botanikens forstå grunder af Arrhenius, Anderssons «inledning till 

botaniken«, Torins zoologi.
« svensk historia: Alanders låro- och låsebok.
« geografi: Dahms storre lårobok, Strbmbergs geografi.

Uti dessa lårobocker hafva foljande stycken genomgåtts:

Nedra afdelningen.
Kristendom. Katekesen: till 2;dra artikeln; några goesar hela. Biblisk historia: gamla 

testamentet efter Akerblom.
Modersmålet. Form- och råttstafningslåra, innanlåsnings- och skrifofningar.
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Tyska språket. Formlaran t. o. m. verberna, forberedande låsofningar.
Matematik. Enkla tal och brak.
Naturvetenskap. Våxtkannedom efter Anderssons «inledning», kånnedom om de vig

tigaste svamparterna.
Svensk historia. Forstå kursen i laroboken samt, vid innanlåsningsofningarne, det vig

tigaste i låseboken till Gustaf I.
Geografi. Sveriges och Norges samt det vigtigaste om verldsdelarnes.

Ofra afdelningen.
Kristendom. Katekesen: hela. Bibi, historien: gamla testam. Bibelspråk och psalmer. 

Vid de dagliga bonestunderna har Luce evangelium genomgåtts.
Modersmålet. Form-, råttskrifnings- och satslåra, sats- och råttskrifningsofningar.
Tyska språket. Formlaran t. o. m. verberna. 29 stycken i låseboken.
Engelska språket. Mays låro- och lasebok, Uttalslåran efter Herlén.
Matematik. T. o. m. kedjeråkning. 12 propositioner. Askådningslåra.
Naturvetenskap. Arrhenii lårobok. Insamling af våxter. Kånnedom om de fornåmsta 

svarnparter. Zoologi till foglarne.
Historia. Hela laroboken. Låseboken lika med nedra afdelningen.
Geografi. Hela Strbmbergs lårobok samt t. o. m. Ryssiand efter Dahm.

b. Larare.
P. G. Hohnlund.

c. Lårjnngame.
1) Ihskrifne; hostterminen 2, vårterminen 6.
2) Afgångne: hostterminen 3, vårterminen 3.
3) Skolafgift. Betalande: hostterminen 3, vårterminen 2, 

Icke betalande: hostterminen 14, vårterminen 16.
4) I afseende på hårkomst hafva bland de under fårterminen narvarande befunnits 1 

son af adelsman, 3 af ofrålse militår, 14 borgares och nåringsidkares såner.

Afven under detta låsår har en beklaglig ojemnhet i skolgången varit rådande.

d. SkoFhkalen
har icke under året undergått någon foråndring.
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e. Undervisningsmaterielen
har under året okats med några lårobocker och åskådningsplancher.

f. Examina.
Hostterminen, borjad den 25 aug., slutades den 15 dec. Till examen voro in- 

bjudna: kyrkoherden G, A. Sundborg, postmåstaren S. J, Hammarstrand, v. borg
måstaren C. Strbmman och kronolånsman F. Dahlberg. Vårterminen, borjad den 16 
jan., kommer att slutas den 5 juni. Till examensvittnen inbjudas: kyrkoherden 
Sundborg, vice borgmåstaren Stromman, kronofogden V. Bjurstén och kronolånsman 
Dahlberg.

Ulricehamn i maj 1871.

P. G. Holmlund.




