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Statens offentliga utredningar 1946
K r o n ' o l o g i s k

Betänkande angående rundradion i Sverige. Dess aktuella behov och riktlinjer för dess framlida verksamhet. Norstedt. 168 s. K.
Dödföddheten och lidigdödlighelen i Sverige. Dess
samband med nativitetsminskningen och dess förhallande vid olika former av förlossningsvård samt dess
socialmedicinska och befolkningspolitiska betydelse.
Av C. Gyllenswärd. Beckman. 115 "S. S.
Betänkande med förslag till ändrade grunder för
flottningslagstiftningen m. m. Hajggström. 99 s. J o .
Betänkande med förslag angående uniformsphklcns
omfattning för viss personal vid försvarsväsendet.
V. Petterson. 59 s. Fö.
Betänkande om barnkostnadernas fördelning med
förslag angående allmänna barnbidrag m. m. V. Petterson. 351 s. S.
Belänkande om barnkoslnadcrnas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m. Bilagor.
Beckman. 153 s. S.
Betänkande och förslag rörande åtgärder för alt begränsa antalet konlraklsanslällt manskap inom krigsmakten. Beckman. 136 s. F ö .

f ö r t e c k n i n g

8. 1911 års lärarlönesakkunniga. Betänkande med förslag till boställsordning för folkskolans lärare m. m.
Marcus. 146 s. Fi.
D. 1915 års universiletsberedning. 1. Doccnliiisliiutioncn.
Itoggslröm. 62 s. E.
10. Betänkande med förslag till omorganisation av vägoch vatlenbyggnadsslyrelsen m. m. Kalalog- o. Tidskriftslryck. 217 s. K.
11. 1910 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
4. Skolpliktstidens skolformer. 2. Folkskolan. A. Allmäö del. Idun. 341 s. E.
12. Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande in. m.
Del 1. Beckman. 216 s. E .
13. Invcslcringsutrcdningens belänkande med utredning
rörande personal- och materielresurser m . m . för genomförande av d l arbetsprogram enligl av utredningen tidigare framlagl förslag. Marcus. 72 s. Fi.
11. 1940 åra skolutrednings betänkanden och utredningar.
4. Skolpliktstidens skolformer. 4. Bealskolau. Praktiska linjer. Idun. 193 s. E.

Anm. Om särskild tryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelsebokstäverna till det departement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. — ecklesiastikdepartementet. Jo. "*
jordbruksdepartementet. Enligt kungörelsen den 3 febr. 1922 ang. statens offentliga utredningars yttre anordning (nr 98) utgivas utredningarna i omslag med enhetlig färg för varje departement.
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INNEHÅLL
Sid.

Skrivelse till Konungen
Kap.
I. Inledning
Kap. II. Historisk återblick
Kap. III. Praktiska bildningslinjer på realskolans åldersstadium
1. Nuvarande förhållanden
a. Högre folkskolor
b. Praktiska mellanskolor
c. I realskolan inbyggda praktiska linjer
d. Praktisk realexamen
e. Yrkesval och fortsatta studier efter avlagd praktisk
realexamen
f. Uttalanden angående praktisk realexamen m. m
2. Ha de praktiska linjerna motsvarat de på dem ställda förväntningarna?
3. Åtgärder för fortsatt utbyggande av de praktiska linjerna
a. Linjer med annan facklig utbildning än de nuvarande
linjernas
b. Sättet för upprättandet av tekniska realskolor och
mellanskolor samt praktiska linjer inom realskolor . .
c. De yrkesbestämda högre folkskolornas ställning i skolsystemet
d. Bidrag till anordnande av praktiska linjer
4. Praktisk realexamens anordning
5. Kompetens åtföljande praktisk realexamen
6. Undervisningsplaner
7. Läroböcker
Kap. IV. Sammanfattning
Kap. V. Särskilda yttranden
Tim- och kursplaner för tekniska realskolor och praktiska linjer inom
realskolor
Förslag
Förslag
Förslag
Förslag

till
till
till
till

timplan för teknisk realskola med handelsundervisning . .
kursplan för teknisk realskola med handelsundervisning
timplan för i 4-årig realskola inbyggd handelslinje
kursplan för i 4-årig realskola inbyggd handelslinje
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