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otvunget, att händeisersafliandiande gör eit sniåstads visitsähiskap
mycken niöda. en möda, hviiken i säka Ilade stora städer Liii en del
besparas för vLiderlekcn. Skarpsinnigt använder mun i detta hänseende
en afgörande krigslist mot tiden, dä man anticipcrar vissa stora
händelscr, säsom förlofningar, bröllopp och barndop, a Riandiande
dem pä det grun dl igaste n ägra veck o r föru t, u ui n a t t det Ui hi nd ra
ailiandlingcns fortsiittandeännu nägra veckor, sedan den stora hän—
delscn passerat. Detta sä tL att i retorisk men ing siä den cmi dagen eller
tiden mcd den and ru hur ali tid visat sig högst verksamt att sIä tiden u
lZtltct. Mcii den är det oak tadt segsliten, och mycket af densamma
åtcrstår Iikväl alltid att fördrifvas mcd atL blott »se folk» och »kita se
sig», 1 stora städer kun det hända att man trycker till ett öga för det ena
eller andra, men i dc små häller man dem alltid öppna. Tiden får sä här
ingen rast eller ro. Och dä af allt detta följer, att man i småstäder mcd
stor öfverlägsenhet arbctar för tidens fördrifvande, sä kun hvar och en
sluta, att tiden dem mäste varat lä ngre än i stora städer. Det synes mcd
tien förhålla sig som mcd pil trädct och färul In, att den vexcr desto
mcm, ju mera den klippes.

Onskligt vore det derföre, att Saima skullc utgifvas i en småstad; ty
den värda läsaren hadc dä en gifvcn orsak, hvarförc under läsningen 20
tiden göres honom läng. Nu sväfvar han i osäkcrhct angäcndc orsakcn
till detta förvånande fenomn. Dii skulle ocksä jag hafva mera tid ati
tillbörligen afsluta detta kapitel om smästäder, hvari jag ännu icke
hunnit absolvera annat än nägra visiter.

120 OM DEN BLIFVANDE LÄROKURSEN FÖR
ELEMENTARUNDERVISNINGEN.
Saima ,i:o 30 25. VII 1844 30

OfLa nog händer det, att ny lag stiftas mindre mcd lcdning af den
gamlas fördclar och brister, sädane erfaren heten framstä II t dcssa, än
mcd afseendc pä den ena eller andra teorien. lsynnerhct inträffar dctta
Iän, sä Iagstiftningcn omfattar det hela af nägot allmänt samhällslifvcts
förhål laindc. 1 friga om allmänna undcrvisningcn har man i andra
ländcr, 1. cx. i Bäycrn, scu hvarjehanda saidana pä ensidiga tcoricr
stödda lagstiftningsförsök göras och mcdföra lika hastigi förkastade
som an tagna rcformcr.

Mcd glädje flnner deremoL den för detta fält af lagstiftningcn 40

intrcsscradc, ait den nya Gymnasii och Skolordningcn för Finland
öfvcrhufvud framtcr mycken varsamhet uti reformerandet. Kanske
skulle nägon skolman till och mcd önskat ait här, mcra än som skett,
linna en nyarc tids crfarcnhet utom Finland afscdd.

Så kun L. cx. fräga uppstai, huruvida elcmcntarundcrvisningens
fördelning pä Skolor och Gymnasicr, i cnhghct mcd hittils gällandc
ordning, i sjcl fva vcrkct är förmonl igarc, än bäda läroansial ternas
sammansläendc till en enda undcr gcniL’nsam permancnt styrclse. Det
läter visserligen säga sig, att ynglingcn för sin sedliga utvcckling har
behof af ctt öfvcrgängsstadium mellan skolan och universitctet, att 50

detta erbjudcs honom i gymnasicrna, vid hvii ka han ägcr eti utrymme
för fri sjel[bcstämning utan att likväl i händclse af missbruk vara friad
frän skolans disciplin. Likasä kun man härtill ännu tillägga, att just
dcnna frihct gör det nödigt ait [niin samlefnaden mcd hvarandra skilja
ynglingcn och gosscn, pä det att icke hos den sednurc mä af den förras
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exempei vackas Mgen och sträfvandet till en egenmaktighet, hvilken
hans ringa utveck iing endast kun göra fördcrflig. Meri man har inom
eget and ha ft tillfLille att mcd hvarandra jemföra den frän gymnasium
och från skoian dimitterades förMllande vid Univcrsitetet biide i
a fseende insigter och uppförande, otan att. sösom vi tro, gymnasii—
bildningen hLtr Framvisat några serdeiesanniLtrkningsvirda frukter,
framlör skolbildningens, man ait tien Ibrdna skolgossen mera niissbru—
kai sin frihet än gymnasisten. Isynnerhet synes detta skäl br&illa, då
Gymnasiiordningen är densamma mcd Skolordningen, och således

it) lagen icke förutsätter någon annan disciphn eller någon större friliet för
lärjungarne vid den ena läroansialten än vid den andra. Om en sidan
frihet också icke i sjelfva verket skulle l5nnas annorlunda, än svida ett
mera stadgadt uppförande. i sig sjellL gör lärjungen friarc, s vore ju ali
farhåga för dc längre konine yngiingarnes sammanlcfnad mcd dc yngre
öfverflödig. Sjelfva åldcrn. Länkesättet och dc olika sysselsättningarne
skulie, ä fven om bida tiillhörde summa läroanstalt, åstadkomma det
al1äsnande i umgänget frtn yngre inediärjungar, hvilket äften för

närvarande förcflnnes skolan.
Och dä äfvcn hirförinnan lagen Föga skilnad gjort mellan dicsiplinen

20 i gymnasium och skola. men crkircnheicn visui. ari likväl ofia yttcrligt
sjelfsväld herrskat vid gymnasierna, och ännu i dag visar. att den
yngling. som viill, kun förkofra sig 1 kunskuper vid Gvmnasium, den
lättsinnige äter fri från alit tvting derstiides hclt och hillct försofver sin
larotid. så synes delLa vittnesbörd Föga egnadt att uppväga det, som
bäda läroanstaiternas Förening 1 Preussen och andra länder afgifvit.
Om vidare ickc nekas kun, att detta haft det infiytande. ali skolorna 1
BorL’ä stift, äfven mcd lika antal klasser ock lärare. stodo vida tillbaka
för dem i Erkestifiet. så synes det oss, att dessa olägenlieter kunna
nägon mon botas endast genom stcgrade fordrngar tai Lifrokursen

30 säviil för Gymnasierna och Skoiorna.
Den förordning, som skail bestämma en likformig lärokurs för hcla

landet. är ännu icke utfärdad. Det bcror hufvudsakhgt pä den, om
Skolreformen verkiigen skali blifva en förbättring. Ty Skolordningens
ailmänna stadganden förma 1 detta hänseende icke visa ngon verk
samhet. Hvad Förhindrar vaI nu att ställa Skoiväsendct i landet pä
samnia ståndpunkt, som det beflnner sig i Pieussen och åiskiiliga andra
Tysklands protestantiska stater, hviikas undervisningsanstaltcr allmän—
na rösten längesedan erkänt vala dc förnän1sta? tlvad hindrar dctta?
Sägom det öppct: brisLcn pa skickliga larare.

40 T’.’ der skollärarene icke ega den rninsta bildning för sitt blifvande
kalI. der säger sunda förnuftet, att nödig skicklighet möste saknas.
SUängc detta förhåliande fortfar, nuiste man äfven uppgifva hoppet att
kunna hinna till summa punkt som tier. ivaresi förberedande pedago
giska studier ock praktiskt ädagalagd duglighet För yrket äro oeftergil
ligu fordringar pä en blifvandc skollärare. Mi man icke invända, ali
den praktiska duglighetcn äfven 1 väri land är underkasiad pröfning. 1
Preussen varar pröFningen en r, här en 1 imma, och det är dock niigon
skilnad melian bäda dessa slags prof. Dock om äfvcn det högsia icke
kun uppnås. kan dock något göras För ali sirä fvu liii detta mäl.

5t) Stegrade fordringar pä läroansialterna skola Lvinga lärarenu att söka
motsvara tidens lörändrade kraf. Tre till Fvr;i lustrer af är skola
förflyta, under hvilka dessa fordringar endast till ringa grad skola
kunna uppfyllas, men hvarje föijande dcccnnitim skall förse skolan mcd
iärare, som under dessa sträfvanden erhällit sin försia bildning och
derföre lättare äro i stånd aLL ät andra mcddcla den.
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Hvud som nu felas skickiighet hos iaruren och i god metod, bör
derföre ersittus uenom en Iangre tid fLir undervisninen. Deri1cnorn
vinnes den dubblu fördel, att lararen hinner genom eget studium
förbcreda sig för undervisningen. och laijungen afven under en ofuli
komiigure metod kun mcd natzon noggrannhct genomgå den föreskrif
mi kursen. Men om ater denna stadnur vid det hiLtiis sedvaniiga, sa
skuli en Iangrc lLirotid endasi frarnrnana försumlighet bade hos iarure
och la rj ungur. Visserligen hur satsen ,;ioii multa sed nia/nuu si n goda
grund. Men en sckcls erfttrenhet hur vid va ra skolor visat, h uni långt
man kun hinna uti att lilsa det lilla vai, och vi Iro icke, utt den hittiis
vuniiga lärokursen under sednastc dccennium blifvit genomgångcn
mcd större noggrunnhet, än t. cx. för Lre dccennicr tilibaka. Nyare
iäroböcker för Grekiska spriket, införundct vid skoiorna af nyare
spräkcns studium hafva 1 dessa delar grundlaggt frarnsteg. TVIcn vi
tveka, aH dessu röjts t. cx, i studium uf Latinet, muientitik, ailmän
historic. iogik, teologi retorik, dä tvärtom dc tre sistnamnda kunskaps
ärnncna studeras mindre än förr. Dessutom kun äfvcn den anfördu
rcgcin öfverdrifvas, och lLirjungen uttröttas mcd en pcdantiskt upprc
pande af idei summa lexor. Sä vaI för honom som För iäraren fordrus
uppmun tan af en tydl igt bestiimdt mäl, hvurs uppnäcndc tuger bädus 2)

ansträngda krufter i anspråk. Bestämdu stadgunden för repetitioner 1
tk/ skolu längre Fram göra dessa öfvcrflödigu.

Utrymme för en dctaijerad bevisning saknas oss. Den skulic ocksä
blifva öfvcrtlödig för de Resta Jäsure. Men vi förbinda oss att söka
försvara väri yrkande, om nägon Rnner sig hugud att bestridu dess
rättmätighct hänsigt till tid och omständighctcr. Vi anse säiunda: att
om en yngling efter fulländad Gymnasiulkurs ickc eger dc kunskuper 1
aLin, grekisku, matematik, ui mUn historic, hviika För narvarande
Fordrus till upprobutur cum laude vid en I5losoflsk kandidatexumen,
cilcr, om hun tilihör den säkailudc civiiu afdelningen, i stäilet för den 30

fordrude insigtcn i dc gamia spnikcn leke kun grammatikaliski fcifriti
skrifrligcn uttrycka sig på tysku och franska språken — sä är Skolrc
[omien hufvudsukiigcn Förfelad. Och för fullgörundct afdessa fordring
ur unse vi en kurs uf sex är pä fiögre Eiemeniurskoian’, en tre ärs kurs
pä Gymnusium blifva tillräcklig, föruisuti dä, att dc lärjungur, som
anegus till skolans försia klass, redan säval gjofl börjun mcd läsnin ui’
aLin som af gcometri inhemtat dc aldra första grundernu. Vi hufva för
korthctcns skuld valt en cmförclse mcd fllosoflska kandiduexumen,
emcdun det ähgger fllosoflsku fakuiteten utt ufgifva siit yttrunde i
ufscende å den blifvunde lärokursen för gvmnusicr och skolor. 10

Kunske anser mun den Föreslagna tiden alltför läng. Men hvad

föriorar vai samhället eller den studerunde ynglingcn derpä, utt denne
vid 19 21 års äider kommer iii Universitetet? Otjenligu studgur för
Studentexumen och föräldrars ftfrtngu fylla väl nu Studentkorpscn
mcd burn: men derus närvuro vid Universitetet förvandiur också detta
alit mer och mer till en skolu. Visserligen skuiie dä examinu. sädune
som den säkallade logices examen. fllosoflsku landtmäierie.xumen.
större delen afseminurii examen biifvu onödigu. Men Lir det också icke
eH verkiigt gyckel. utt en student efter tvj\ års ukudemiska studier uf
profcssorn i muteniutiken examinerus uti Euk iides, hvurs sex böcker 50

luin bord L kun mi före in rädet vid gymnasium. och dertii 1 i sä mycket
stereometri, som mer Un väi läres p scx Limmar, af professorn i

LaiupIiust unse vi denlia tid kunnu Fördcis sä. 1tt tvä Lir egilas fit Irstu och
Ijcrdc klasscns k urscr. cci är ät hvurdcru af dc öiriga.
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1—1 islorien 1 ikasz uli ui lniin h istorie efier Ekelund och Pa lmbiad, sam
deriilli visur sig i sitind ali hjeipiigen öiversitia ur Cornelius eller
Sailustius. d. i. visar sig ega sin skoikunskap liäruti i behll? 1 sanntng
dci ör obe2ripligi. ali denna useiheiår frn r f ii lbrigå, ati icke
Universitelei kinni en sadan sin förnedring djupi nog, För alI arbeia
För dessafskuddande. Vi ‘eia visserhgen. ali Universiteisiärarene
enskiidi kiaga öfver eli sädani skoiexamensväsende smit öfver dcii
siuderande ungdomens oförmäiza aF eli sanni vetenskaphgi siudium.
Må dc så myeket nhindEe Försitmnia ali i denna För hidernesiandeis

0 Iäroanstalier vigtka tidpunkt göra sin talan gäilande, dL säkeri landeis
För alimänna undervisningen nitälskande Siyreise iniel bätire önskar
än på insigi och erFarenhet stödda uppiysningar. Det är ocksä rätia
vägen, ali reFormen börjar vid elemeniarundervisningen; ly det skol—
messiga skail di aF sig sjelft Försvinna vid Universitetel, och aFven en
bliFvande tjensteman skall ft’i tid ali egna t vetenskapiigi studium För
den bana han väijer, sarni derjemie kunna i Friher vända sin veitgirighet
till niigon RlosoFisk disciplin och till naturveienskaperna.

A en annan sida skall en Iängre kurs vid Högre Elementarskolan
rädda den Lägre iFn’in oduglighet För siit ändamU, der nemiigen För

20 denna flnnes endasi en lärare. Ty der måste den Förberedande kursen
För Högre Eiemeniarskolan s myckei som möjhgt inskränkas, om icke
12—15 för denna bestämda elever skola heli och hallet uppiaga lärarens
verksamhet och göra det för honom omöjligt ali egna någon onisorg t
dc öFriga, sanit Lägre Elemen iarskoian upphöra ali tuli kai vara en iägre
Borgarskola. Likväl iorde bliFva nödigt ali dessa Skolor till större
eller mindre del införa vexelundervisningsmetod, emedan eljest. der
elevernas an Lal uppgä r till 40 50. endera pa rien aF dessa i ali handelse
maiste aF läraren Försummas. Dc ilesia aF dessa Skolor Aho stiFi ega
redan, till en dcl genom ensk ild mans Fri kosi ighei, ivenne lärare. 1

30 Borgå stiFi vänia dc ännu pai en patriotisk och För bildningen varm
väigörare. Dä dc engäng alla njula summa Fördel, se vi Iikväl den icke
cii skäl ali nedsäiia tilan ali siegra Fordringarne pal Elementarunder—
visningens omFtng.

Annu flnnes en väsendilig punki aLi önska vid den iFrägavarande
Lärokursens bestämmande. Man ser nemligen oFta nog i dc publika
skolorna md ivider vräk as r Frain är ulan ali FörkoFran, sig sjelFva och
den öFriga ungdomen lili FörderF, lärarena oli sländig sorg och obehag.
Iniet vore derFörc billigare, än det ovilkorliga stadgande, ali dä en
lärjunge, efier ali Ivenne gänger ha fva FÖU 1 den för klassen eller

30 aFdeiningen FöreskriFna kursen, icke är mogen För uppflyiining iill en
högre kiass eller aFdelning, han bör skilja sig iFrän skolan. Oaktadi
della siadgande är väl ali Förmoda, ali i en Frarntid (lena lärjungar
skola hopas på en klass, än en lärare Förmär sköia, d. v. s. (1cm än 25
högst 30. Då skall nödvändighet uppstå, ali antingen icke moiiaga
öFver en bestänidi anial elevcr till Skolan och laila aFgörandet mellan dc
sökande bero pä deras visade insigier, elier ali tillFörordna exiraor
dinarie lärare, dä deiia gåFve en utväg ali pröFva deras duglighet, som
vilja egna sig äl koilärarekallel,

Besiämmander aF. l1viIkai iimmar pä dagen böta för läsning använ—
50 das. synes väl vara cii obeiydhghet. men är det i sjelFva verket icke.

Olika IeFnadssäii på olika orier göra likFormighei i detia hänseende
oläniplig: hvarFöre deita kanske rätiasi lemnas ät lärarenas för hvanje
skola aFgörande. LoFiinimar uiom dc nödvändiga mellan För— och
eFiermiddasläsningcn gagna Föga wien skada desio mera, genoni ali
iillägga en nyti klockslag för skoigången. hvaraF Försummeise olta nog
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mste uppstå. Men en qvarts timmas hvilostund synes deremot Iamp—
Ii g, s sn ari 1 Use ii ilma me md bi i fva 1 eta ao tven ne. Dft den a
larjungen bör tillhringas inom skolans omrade. stadkommer den
ingen tidsförlust och gifver dertiil lararen tillFiiIie se ungdomens
förhi’dlande undcr dess lekar. vid hvflka hvars och ens lvnne ofia röjes
me raän vid lasningen och under inflvtande af den regelbundna
disciplinen. 1 öfrigt är det af mindre vigt, huru än Läseordningen mii
bcsiammas. Ty den kun efier vunnen erfarenhet lait lbrandras utan
rubbning i undervisningens jemna gång. Men tatare förandringur
Lärokursen skullc otvifvelakiigt medföra fö-deri’. Sä mvcket mcm
nödvändig ilm del, ali denna genast bestämmes i enlighet mcd tidens
högsta fordringar. pä det ali den icke måttc komma ali stii alliför Iagt
under den närmaste framtidens.

Vi kunne icke sluta denna arti kel u tan aLi fästa upprnärksamheten pii,
huru ringa deltagande Tidningspressen i landet visat äfven för frägan
om a Ilmänna undervisn ingen. 1 flcra år hafva redan arbetcn fortgatt för
dennas ändamå Isenliga reformerande. Derundcr har pressen tigit suun,
säsom skulle delLa ämne vara det för landet likgiltigasie. Det är
ingal unda dc respck tive redak Lionernas tunka r i ilm net, som varit a f 20
behofvet piikallade, men det skulle dock LilihörI dem aLi väcka friga
om detsamma. Diskussionen hade naturligLvis närmast tillhört man af
yrket, skolans och gymnasii ärare och Förestindare. Mii man jemföra
della mcd förliäulandet Sverige. Nära lvii decennier hafva der skrifter
vexlats mcd anledning af undervisningsanstaltcmnas frigaställdu me—
form. Kommitierades förslag har af tmycket uppgifvits, landets beröm
daste män, t. cx. Geijer, Fries. Flans Järta m. 1. och en mängd
skollämare hafva dels i Tidningarne dels i särskilda flygskriftcr miing
sidiut yiLmai sig för eller mot i hithörande Fmägom. Och deremot
Finland? Dess universitet, dess gymnasiem, dess skolom hafva icke egt en 30
cnda man mcd värma nog för ungdomcns bildning. aLI sjelfmant söka
medvemka för en andamilsenlig form till dennas mcddclande. Det är
nedslicnde alI veta, ali nämna della; men det bör icke förtigas. ty det
vitLnar högt om den inbilskheLens och sjelRärlekens grund, p-ä hvilkcn
det myckna pratcl om bildningen och litLeraturens framsteg i )andet
hvilar. Deita onda bör kännas för ali kunna boias. Ilvad som cke kun
förnekas, bör derföre icke heller förtigas. Och tyvärr gifvas Rera andra
frågor lika vigiiga för f demneslandets framLid, som den om allniänna
undervisningen, För hvilka den föregifna bildningcns mälsmän visat
likaliLet deltagande som för denna. 40

121 NÅGRA ANMÄRKNINGAR TILL BORGÅ
TIDNINGS REFLEXIONER.
Saima nw 31!. VIII 1811

Ratuvisi böra vi loforda Borgä Tidning för en genom flera nummer
fomtgiiende panegvriserande parafras af den nya Gvrnnasn och Skol
ordningen. hvilkcn :iiminstone vittnar om nögon häg ati verka för
dagens fniigor och det sannskyldigt nvtiiga. Bland den lofordande
utlägningcn anträffiis här eLt par förklaringar uf högst väsendtlig ari.
Flii räkna vii första rummet det uti N:o 45 anmärkta förhällande, ali
den nya agen i dc fiesta falI lemnar derliän. livilkei spnåk såsom
undervisningsspnäk bör begagnas. hvarföre Finska spmäkeis införande


