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saiiit, om den kan, Hirn sig tro, ait ntgot strafvande för sak i veriden
flnnes. Denna iro skull siärka dess h och krufter.

129 PEDAGOGISK LITTERATUR.
Lirwraturhlad till Suin,c, 8. VIII 1844

Dagens vigtigaste itgörd iir otan tvifvel Skolreforrnen. Vi behöfva
derföre ingen ursäkt, om vi Lit hiihörande imnen lemna en större del af 10

det ringa utrymme, bladet eger. An mindre är en sadan af nöden, då
här är fråga om litteratur för skollärare, emedan ngon sidan torde
vara lika sählsynt i landet, som derom nägonsin oss veterligen varit
fraga i dc offenLliga biaden. Också kan man icke synnerligen häröfvcr
förundra sig. Dci synes en iång för alla vara afgjordt. att skolläraren
för sitt yrke icke har behof af andra kunskaper och migon annan
bildning än pä sin höjd den allmänna, hvilken sdso,;i h/ott prdllnunär
fordras hos läkaren samt Lifven borde fordras hos presten och jurisien,
nemiigen lexan till den fllosoflska kandidatexamen. Hvern vilI då
förtänka skolnutnnen, att han föriröstande pä det gamla: »den vär 20
Herre ger en syssia, ger han äfven veti att sköta den,» åtnöjer sig mcd
att vela, att en vetenskap finnes, som kallas pedagogik, och som idkas
mångenstädes i verlden — kanske 1 Tyskland, der man onödigtvis
brkar mcd det ena och andra? Förunderligare är det, att under dessa
omstLindigheter likväl man uppshi sdane som H—r C. Forsman och V.
Fleikel, livilka anse det löna mödan att för skolan utgifva och
kommentera klassiska auktorer eller att ifra för nya metoder under
visningen. Ja vi äro beredde att utsträcka samma förvaning till den
skoilärure, hvilken till och mcd reqvirerat en pedagogisk Tidskrift, och
hvars exemplar af denna vi genom hans benägenhet hafva framför oss, 30

säkra att mängen skall dela vår förväning öfver detta exeniplars vistelse
i Finland.

Och det är just denna Tidskrift, vi här rekommendera. Mä man
nemligen icke misstyda det anförda. Ingen kan mera villigt, än vi det
göra. medgifva, ati landets skollärarek rets innefattar fven män mcd
nii och kunskaper, hvilka erfarenheten ledt till att mcd stor rramgcing
sköta siit vigtiga kuN. I4en vi äro likaså öfvertvuade. utt denna
erfarenhet vunnits på bekostnad af är, förflutna under osrikra försök,
af jemförelsevis ringa framgång för dc lärjungar, hvilkas öde gjort
dessa är till deras lärotid. Och orsaken härtill är den, att dessa lärare 40

icke varit i tillfälle Hirn nägot af andra, hvilka offrat hela sitt lif att
uiöfva yrket samt Efit Länka öfver dc mångfaldiga vilkoren för en god
frukt af dess utöfning. AllLid niäste ännu mycket äterstä att af egen
erhi renhet lära; och att dc lärjungar, hvil ka under en tidigare period
njuta lärarens undervisning, icke kunna göra samma framsteg som dc,
hvilkas ledning han mottager efter vunnen större insigt, detta kan icke
ens beklagas, emedan det är omöjligt att undvika. Men den, som förut
inhemiat nägot aF århundradens samiade erfarenhct och för sig bragL
densamma i systäm, mäsLe dock ifrån första stegen pä sin bana vandra
tryggare än den, hvilken blifvit inkastad pä densamma utan en enda 51)

ledstjerna för vandringen. Och nämnda i system bragta erfarenhet är
Pedagogiken. Ett grundligare studiLim af dc vetenskapsgrenar, hvilkas
grunder luin bör meddela lärjungen, studium af pedagogiken säsom
vetenskap och förutgäende praktisk öfning i yrket, detta borde utgöra
vilkor för tillträdet till en oiienilig skolläraretjenst. Iniet af dessa vilkor
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rnnes dc facto Finland. FistEin former och ccrcnionier flnnas. hvilka
antvda deras nödvandighet. Di likvLil erkändt ar, aH hvarje rclbrm
inom skolan biir jcmförelsevis ofruktbar, om icke relormen begynner
hos lärarene. böru desse no meru an förr unstränga sig ali motsvara
tidens Fortlringur. 1 Ivad ter Liden af en skollaraie fordrar. detta kun
i n hem las MV en ur

»PÄDAG0GIsCHE REVUE. CENTRALORGAN FOR PÄI)AGOGIK. DIDAK
10 TlK UNI) UULTURPOLITIKO HERAUSGEGEIIEN VON 1) R MAGER» FÖR

LAGET [lOS CASTSKA BOK[IANDELN 1 sTUrrGAwr.

Denna Tidskrift utgifves sedan 840 ui] ninudsliaftcn ui’ ungehir sex
tryckta atk hvarje, jemle en Inteiiigensblad. innehMlande bokhandeis
unnonser i den nyasle pcdauogiska litteraturen. ilvurje hafte liar tre
sektioner elier ufdelningur, ui’ hvilka den försia inneluiller en eller 1cm
kortu aibandiinuar, den andra recensioner och den tredje underraLtel—
ser om laroverken icke blott i Tyskland utan öfver hela jorden. Det iir
sledes denna sista ufdelnini, som moisvarur. hvud i Titein nLimnes

20 kultLirpolitik. en Ierm kanske För Ilera liisare obekuni’.
Tre haften af innevurande i’irgng, hvilka vi huft tilIRhlle atL se, vittna

pa del fördelaktigaste för skriftens redaktion. Vai flnnes der ett och
annat, som erinrar oni Tysk pedantism, men det hela genorngås dock af
en karnfrisk och i god niening liberal andu. Utgifvaren D—r Mager, af
hvilken det mesta uti skriften författas, ar vai en varrn ifrare för
k lassiska studier, men han bäde anser iii md re gi’arnniutik och meru
tillampning an sedvanligt vura för detta studium fruktbringande och
erkänner rältvisan af dc skallade realstudicriias anspnik. Utom
honom hafva öfver hundrade lLirare vid Universitcterna och Skoiorna

30 Tyskland. hviikas namn uppraknas, loivat Iemna bidrag till Tidskrif
ten, och hvarje häfte innehtUler flera sdana bidiag. Bland dessa numn
linnus icke blott Tysklands utmärktuste pedagogers utan äfven ilera
berötuda vetenskapsiuäns, förnämli1ast i dc humanistiska vetenskaper—
na, hvilka böda tiLlar äfven, såsom man vet, i Tyskland icke sallan aro
förenade hos summa person.

Reda n dc Itti ali man ii a del Ui gande vi t tna r om sk ri ftens k red i t, pi
samma gng det ger en borgen för innehkllets blifvande duglighet. För
a tt gi fva 1 ä saren et t begrepp om det Ui s ri ked om yLh ja vi L. cx. en
berättelse ur inneluUisförteckningen för Januarihäftct innevarande år,

40 Försl en polemiserande aihundling af Utg. öR’er undervisningen i
modersniälet (Tvskan), Sedun cii framställning och krtik uf en den
bekanta Köliner-biskopen Drostc-Vischerings skrift angende Förhäl
landet melian kyrkan och stat: rccensioner öfver: Latinsk grarnmatik uf
Putsche, Ofningar i Latinsk stil af Fleinichcn, dylika aF Iloffman.
Euripidis lphigenia Aulidensis utg. af Boihe. Latinsk Chresiomati ui
Gedicke. Romersk urclieologi af Schuck. Franistallning af den klassis
ka fornddcn i vuida öfversäiiningar ur densamma ui’ Weis, Geograflsk
Handbokaf Schvartz, och en Historisk aF Fiense. Skt en allmLin
betraktcise öfver skolorna och deras förvaltning i Tyskiand, en fram—

50 stLillning ui’ dc ILirda skolornas i Wfirtemberg tillständ och det om
nLimnda IntelI igensbiadet.

Tcrnicn kultur—poiis cIlcr siyrelse ,iyttj.is ullmLint ui inure statsrllttslärurc »cli
o,iila[iur ult. Iiv,d iii’ slatsstyrclsen eöres IZr en n,it!ons intcllcktucla och sedijea
h,Idning.
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Februa rihäfiet innchåi 1cr a fliand 1 ingar i psychologi, nietrik och
öfver frcnoiogi saimi reccnsioner öfver skriftcr allmLin, Fransysk och
Tysk sprakForskning. Ehiliet För Mars recenscrar skrifier i maiemaiik,
fysik, naiuraihisiorie och gvninasiik. Bdi dessa hähen åro synneriigi
rika i aideiningen kulturpoiiiik. Sä innehälier det Förra underrättelser:
om Universitet i Berlin, om lärda skolorna Sachsen, Ihin lärda,
borgar— och flick—skolor 1-lannover. Iärda och folkskolor saimi lära—
resiminairier Braunschveig. skolstyrelsen. lLirda och flickskolor samt
gyrnnastikinräitningar 1 \Viiriemberg. om styrelse. larda, handtverks—
ock polytekniska skolor i Baiern. om universiteler och skolor i Belgien, 10

om skolorne i Elsass och Loihringen. om skolorna 1 Englund och det
nya Universitetet London, om skolstyrelscn i Frankrikc, om under
visnin2sväsendei Roni, i Ryssland och Polen. Dci sednare har
beräitelser från tio Tyska Universiteter, om skolväsendet i Preussen, i
Rvssland och Polen. i Grckland, Förenta staterna och Ostindien.

Äfvcn aitföljande lUrteckningar öfver dc föregäende årgängarnes
inneliIl hänvisa pä summa rikedom och omvcxling. Vi hoppas ocksä.
ali redan dci anförda rätihirdigar vår föruisättning. alI denna skrift
skall gifva kunskap om. hvad en skollärare bör veta och kunna. för ati
moisvara tidens lbrd rintzar. 20

Ja vi anse ait redan en blick pä dc Tyska skolornas Iärokurs härom
kun gifva en aning och ainföra såsorn prof föijande utdrag ur en
progrurnm För Gymnasium 1 Eisenach 1843. Enligt deita hade ärjung
arne pä högsia klassen under årets iopp genomgåti i

Latin: Cic. dc Orai. II, c. 7—90. 111 1—13: Tacit. 1-listor. ii c. 28—IOI,
111 1—35. IV 12—37, 60—66, 75—79, V 4—26; Juvenal. suur. 4-8, 12—15.
Horat. Od. II si: Epod. 2,9, Episi. 10, dessulom skriftliga öfningar ivi
gänger, extcrnpoitradc öfversättningar till latinet en gäng 1 veckan;

G,c’kiskci: Dem. or. dc. cor. 1—264; Eurip. Medea; samt extempor.
öfversäitningar en gang i vcckan. (Skrifiliga öfningar ske pä dc ire 30

föregäende klasserna):
Hrhrcns/cu: Judiccs 1—12, 14—16; Psalm. 1—12, 18—25. 29—32. och

öR-crsättningar rr:in Tyskan;
Tiska: ärnnen. dekiamation och fria förcdrag Ivä timmar i vcckan;
F,a,isivka: Moniesquicu Considcraitions chap. 15 ccl.; Corncillc Cid.

saimi öfversäuiningar Erän Tyskan.
Rdllifonsl,i.vrwic’: eftcr Nicmeycr.
Allni. htvrn,ir: Ifrän 30 airigu kriget till 19 ärhundraidct.
Lint. hismyiL’: Grek isk, och Tysku nai tionai]Iiiteraiurens.
Afatc,natik: Stereonietri, pian och sVensk Trigonomctri cftcr Vietiis 40

lärobok, sami Liian ciii vcrldsbygnaden.
Fisik: Optik. läran om värmet. magnctismcn. elckiriciieten och

gaivanismen sami keiniska processcn.
För ali flnna huru härvid läses, ijenar den upplysning, ali 1. cx. för

hvarje atf dc nämnda Lauinskaaukiorcrna blifvit använda trd timmar
veckan. Ty dci l-iicr gissa sig. huru beskaffad toikningen af dci korta
pensum ur skaldcrna mösie vara för ali uppiaga denna iid. Annu bör
ihaigkommaLs, ali deita Gymnusium (eller skoia) eger bioit fem klasser,
och ali pä nedersia klassen 1. cx. i Laiin början göres mcd Syniax, och
Jacobs Läscbok 2 dclen läses sami någoi ui’ Cornchus. Vidare läsas 50
under skoiains kui’s Cacsar Dc bello Gailico, Cicero Oraiiones, Ovidius
metamorphos., Sailustius, Cicero Episi., Virgilius Aeneis— af alli siörre
eller mindrc delar, [iän lieter ocksä ordinanieläraren för 3:dje klassen
Weissen born.

Ännu högi’e stiger undervisningen i gamla spräken oli flera Preus—
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siska och Wurtembcrgiska Gymnusier, der bdc klassernus och liira—
renas antal ar större. Detta untal torde dock siilan varu jeniförliut mcd
lärarcnas vid Gvmnasium. Högre och Lägrc Elemcntarskolan tiilsam—
mantagna i Finland. hVilka unuefar moisvara cii Preussiski Gvninasi—
uni. Endast den sistnfimnda läroanstulten har numera stundom flera
lii rjunuar_ an Ura ren lfimpligcn kan sköta, mcii vid Gvmnasierna
komma vai ickc öfver 10 lUriungar p1 livarje lärare. vid [1. Elemen—
iarskolan kanske 20, Lärotiden vtt! dc Tyska inrällnincarnc varar cke
öfvcr 8—9 r. Summa lid lgtr för en kurs genom dc nämnda täroverken

jo i Finland. Flvarföre stå dti dessa s langt efier dc förra? — Vi lemna
frtgans besvarande åt någon annan. Vi endast yltra vr Iro, aH t. CX. tre
gymnasiilLirares öfvcrllyttande till hvarje 1-!. Elementarskola, hvilken
di kunde fördclas åtminstone pä sex klasser, skulle göra elI närmande
till dc Tyska läroverkens preslationer niöjhgt, och pedagogisk bildning
hos lärarena göra våra så inrätttide skolor mcd dem jcmn lika. Men
stadgar och förordningar och kontrolcr, tro vi, verka det ensanit icke.

Men då det förra icke kun ske, och det scdnare är öfverlcmnadt th
slumpen och den enskilda lärarcns upplysta htig. vända vi oss till denna
mcd uppmaning aLI laga kunskap om här nämnda Tidskrift. Prisel för

20 trgängen är 7 Th. Pr, = 6 Rubel 30 kop Silfver ungefar. Skolk.issornas
blifvunde inkomstcr lcmna tillfälle nog aLI förse skolbiliotckerna äfven
mcd härtill utkomna trgingar. Om dc sedan begagnas, skola dc säkert
vara verksamma btde att iifva hågen, gifva cftertankcn en ledning och
rikta erftirenhcten.

130 ORDSPRÅKET SÄGER: DEN ÖDET BESTFMT
ATTHANGA

30 Saima n:o 33 15. VIII 1811

Ordspråket säger: den ödet bestämt att liänga, han drunknar icke. Om
af sädan eller an min orsak har [1: fors Tidn ingars förslag alt den stora
vida verlden till sorg och af saknad gti och dränka sig iyckligtvis
stadnat vid cii blott I’örslaz och cii duschbad, som dock hafi cii mcnli2t
inflviandc på bladets qvickhct och gjort, alI derpå följande spalicr
»oaktadt blötningen bibehöllo sig torra».

lckc nog förstär bladet aLI prisa den ädets skickelse, som räddadc dc
dråpli1a förslagen. hvilka så uppcnbarligcn äro tillkomna för H:fors

40 Tidningars sjclfenasic räkning. Ty —

Jules Janins och Orvar Odds skriftcr äro för biadet »skadliga
böcker». Bättre »alI bokläsnings upphörande» än dessa, »Monsieur le
Com te»! »miii hcrrska p>’!

Dc handplaggor, som en gäng verkaL, gifva hopp uni god frukt.
»Si kesmaska rnes utrotande» och »likonalöfvet» skola bcl’ria bladet
frå n alI sa mvctsoro mcd an led n ing a f » fvI amse II N :s Ii! la svu rla»;

Bladct bör bctänka, alI ickc ali »ohyra allägsnas» blott genom
förslug, ehuru dödande dc mä vara; Bä Itre ali afsäga sig 11tt ren genom
»1 å rn as borIs k ra nde», ä n va ra d a n sm ästare mcd bI adets van! iga

50 skoklämma;
Frisk vind i scglcn kun »bogscra» frain ii fven öfver ångpösande

visdoms— känsio— och fantasi— häfningar:
Intet kräk är sä litet, ali man åt det icke kan »gifva in» en dosis —

Biadet bör förjaga alI säkerhets sömo: Tro försätter berg och ger
försiag mcd »Finska syfien» kraft:


