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-»- v. Pastor Zittig.
-»- SpnkIäraren Rongain.

Ödmjukast Cår jag anItilla ui Flerrurne ville hafvu godheten före
uCionen tillsLinda mig en Cörteckning örver dc Kurser Skolans elever
under Flcerrarne>s ledning sednuste Hösi-Termin genomgått sami öfver
dem till innevarande Termins slut rnedhinna.

Joh. Vilh. Snellman

d. 5 Maj.
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R.-i, Boig iknikripirc/s mkii

Ödnijukaste Memorial
20

Hiirhos får till tlydnad ar vördad beftillning juu djupaste ödmjukhet
insända förslag till Larokurs och Läseordning vid [lögre Elementar
skolorna, utbedjande mig lika ödmjukt 1-Iögvördigste Flerr Doctorns
Biskopens och Ordensledamotens sa och Det Högvördiga Domkapit
let höggunstiga öFverseende mcd befallningens så sena eflerföljd. Mcd
den ringa erfarenliet af Skolans förhE’illanden jau euer. har det varit mig
svårt aLi angi rva, hvad som borde anses rör densamma nyttigt och
nödigi. Synnerligasi i arseende å Lärokursen har jag varit tvungen
arvänta den ert’urenhet, nu pågende Skolar kunnat för dess bestäm
mande gifva. Siödd pä denna erfarenhet, ehuru ringa. samt på värda 30

Fher>r<ur Medlärares räd och omdömen, vågar jag rramstalla hosröl—
jande Förslag mcd den FörsLikran att deLsamma intet innehUler, som
icke är uiförbart och, sävida det är nyLi. beFunnits ar det kännbaraste
behor påkalladt. Likväl bör jag närnna. att Förslaget till Försia
Klassens vårdande aren enda lärare. utom Rysku Språkläraren, ä mina
Fl<er>ru>r medlärares sida icke Funnit erkännunde. Likväl rasth:Lller jug
detia rörslag emedan juu icke flnner mig arderas skäl örvertygad, dock
beklagande, ait det stora ansvur och den möda. som sCilunda skulle
drubba Tredje Kollegun, illa motsvaras af hans siällning i sumhället,
hvilken icke bjuder dagligt bröd mot dugligt, ansträngdt och kärleks- 40

rikt arbete. Kuopio den 9 Maj 1844

Joh. Vilh. Snellman.,

Förslag till Lärokurs vid Högre Elementarskolorna

IVI/kor/ör i,,ncic/e pc skolcuzs Försui k/ass.

hii,an/äsnmg

ren, förellad mcd Förmägu ali uppfatta en enkel, berättande stil hällen 50

ii sn i ng.
Katec/ws
den af Lindblom utgifna, bde mindre och större Katechesen.
Lathzsk
Grammatik Sirelinus till och mcd 2:dra Declinationen, mcd Förbigen
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dc Iikvil aC unduntagen frn regiorna för Subsantivernas Genus, jemte
förrnåga att unvanda hithörande exempel i Ofningsexernpel lämpade
till Latinska sprkets Etymologi» tryckt 1 Fielsinglbrs 1834.

Lärvk LU.V p( Första K/asven.

Re/igion
Kutechesen efter Lindblom
Biblisk 1-listoria efter Hiibner; Gamia Testamenteis

10 Larin
Gramrnatik e[tcr Streling -.

Etymologien mcd hartiil härande Ofnings Exempcl af Ofvcrsättningar
till Swenskan och Crån Svcnskan till Latin.
Ri’ska
Innanlasning.

Grammatik efter Akinder; Formläran.
Geonwtri
efter Eukiides L. o. m. 32. Propositionen 1 Första Boken.
Arirhn,etik.

20 Quattuor Species enkla tai samt Sorters förvandling cfter junkers
Lubeller.
Geographi
efter Palmblud; Physiska Geographien.

Lärokurs för ,I,idra klasse,i.

Re/igiw;
Kateches och Biblisk Historia, Lifwen nya Tcstamcntcts.
La,in

30 Grarnrnatik: dc hufwudsakligaste Syntaktiska regior sarnt hiihörunde
skriföfningar efter Döring.
Explikation efter en för ändumålet lLirnpad Elcnientarbok.
Rvska
Grammatik: Helu Etymologien jemte skriföfningar cfter Geitlin till
sidan 32.
Explikation efier Ehrströms och Ottelins Lasebok t. 0. m. sid. 18.
Geo,netri

1 :sta och 2:dra Boken af Euklides.
ii ru/n;zcqik

40 Quattuor Species 1 sorter och enkel Regula di tri.
2) Geograf1
Mutematisk GeogaFi samt Europas politiska GeograCi t. o. m. Storbri
tanniens.
1) A/hnön Historic
efier Ekelund: Ganila Historien till Puniska krigens siut.

Lärak urs pö Trcc/jc’ RIassL’n

Re/igion
51) Repetition af Katechcs och biblisk historie samt Bibel Lasning.

Lajin
Grammatik: specicla reglor i Syntaxis samt skriföfningar efter Döring
2:d ra ku sen.
Explikation: Cornelius Nepos
Grcki.ka



J. V. SNELLMAN
—

IIORGÄ I)OMKAPITEL 9.V 1843 579

9

Rrska
Grammatik: Syntaxis, jernte skriföfningar efier Geitiin till sid. 60.
Explikation: 72 sidor i Ehrströms och Ottelins Liisebok.
flska:
Grammatik efler Lyths Språklära.
Explikation: efter densuimma tIll sidan 83 1 sta Kursen
FransisJa:
Grammatik efter Guinesards Lärobok.
Explikation efter densamma t. o. m. sid 143 första Delen, 10

Geo,nerri:
3:dje och 4:de boken ui’ Eukiides.
Arithmetik:
bråk räkning och Regula di tri med Bråk.
Historle:
Gamla Historien och Medeltidens till Carl den Stores tidehwarf.
GeograJi.
t. o. m. Asiens Politiska Geografl.

Lärokius pd Ejerile Klussen. 20

Re/igion:
ei’ter Bruhn’s Compendium
Theologiae Dogm. Cup]. samt 2. 7. 8 delvis mcd utanläsning ui’ §4,
men förbigende ui’ förklaringarne.
Lallii
Cicero. dc Offlciis Lib<ri 1,11 Orationes pro Archia Poaa; M. Marcello
Q. Ligario.
Virgilius: iEneis Libri> 1. IV. Cesar de B<ello’ GalIico Librb 1, IV.
Skriföl’ningar: sammanhängande berättelser och ufliadlingar. 30

Grekiska.
Grammatik efier Lange.
Explikation: Johannis Evangelium och Xenophon: Anabasis I:a Bo
ken.
fh’braiska:
Grammatik.
Explikation: fyra Davids Psulmer,
Finska:
Grarnmatik. skriftlig öfversättning och Kultala.
Ri’ska: 10

Ehrströms och Ottelins Lasebok.
Skriföfningar efter Geitlin.
T’ska:
Efter Lyth 1 :a och 2. kursen valdu stycken om Schiller Geschdchte>
d<es dreyssigj<ährigen> Krieges.
Franska
Grammatik efter Guinhard 2:dra Delen
Explikation: efier densan,m,a 1. et 2. Delen.
Geonwtri:
5 och 6:te boken ui’ Euklides, deijemte Proposilions LLiran ui’ 0. 0. 50

Hällström.
Ant/nnenk:
Sammansatt Regula di Tri och dess tillämpningar, samt Dicimal bråk.
Historie:
Medeltidens sarnL nyare tidens e[ter Palmblad.
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Gcogrufl
efier densumma.
Phivik
efter Vieths Lärobok.
iVa ii, ral/nstorw.
Botanik efter 1 Iurtnian.,

AnmLirkningur till ödmjukast ingifvei Förslug för Lärokurs och Läse
ordning wid Flögre Elementurskolorna.

Läscvrdningcn uppgjord mcd noegrannt afseende:
I;o p5 en jemn fördelning afde särskilda kunskapsämncna hLinsigt till
deras olika swårfatllighetför lärjungen;

2:o P5 de Ivenne skilda afdelningurne a) och b) i 3 och 4 klasserna;
hwarwid lektionerna i Ryska och Franska spräkcn blifwit sä ordnade.
aH äfwen liirjungar tillhörandc Lärda afdelningen i dem mä kunnu
deltaga. samt för dc Civila afdelningarne ILise timmar bestänida nUst
efter Morgonbönen och näst före Aftonbönen;

3:o P5 nyttan aH begagna dagens Ijusare timmar för lektioner i
20 Geometri och Ccvgiu/i;

4:o p5 möjligheten För lLiraren alI handleda dc twenne kretsar 1) och
2), som tiilfölje uF den föresiagna Lärokursen skulle uppslä 5 1 :a och
4:de klasserna.

1-Iwarförutan Lifwen afsetts så widt det jemte det föregäende warit
möjl igl.

5:o AH Rektor och Konrektor mätte, säsom ötligt warit tillgodo
njuta nägon heldags ledighet, samt

6:o Lärarcna p5 2:dru och 3:dje klasserna, i händelse För dessa
klasser ämnesläsning blefve tiiläten, Iikwäl kunde haRva sina lärotim—

30 mar i oalbruten tidsföljd, emedan elI minut förhäilande bäde lätt kun
medföra tidsförlust för underwisningen och dertiil alltid gagnlöst
obehag för Läraren.

Lärokursen fir öfwerhuRvud beräknad så högt erfarenheten wid här
warande Skola ILI rI. att den mcd säkcrhcr kun drifwas, dä äfwen, säsoni
hiirstLides under deLLa ärs opp skdl, hwarje Läsetermin dubbla
repetitioner kunna medliinnas, och wägar jag i synnerhet fästa upp
rnärksamheten derpä, att stadgandet af större pensa kanske skulte
hindra dessa repetitioner, hwiikas nytta och nödwändighet är sS

31) erkänd, och wid hwilka lärarene genom besiämdaste föreskrift borde
bindas. ARen det minutiösa bestämmandet af paginutal m. m. torde
icke förefalla öRverflöd gt. om det betänkes. huru hitt tiet lielas ordning
man denna noggrunhet i bestämningarne rubbas. samt att Lärokurs
och Läseordning summantagna äfwen bestämma lärometoden och
oli öra den bestäende fördei. som skall föra Lärounstalten till oberoen—
dc aF Läraren wexling och olika häg.

Flwad nu förut den föreslagna Lärokursen af twä är För Förstu
klassen beträffar, sä [jonas för densamma följande sirunder.

1:0 Kun wid sä unuu läijungars mottagande Skolun hwarken
50 noggrant urval ske eller afgöras om deras kraFter skulle tiliäta dccii utt

p5 elI är genomeä klassens lärokurs;
2:o är wid den tidigare äldren lärarens trägnare omwärdnad af

nöden, och dä p5 denne klass, om Lärokursen beräknudes för ett är.
wid hwarje examen en mangd lärjungar komme aH qwarstadna. sS
hlefvc det Lä raren 1 ika omöjl ‘gt att behörigt hand leda dccii ui
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Förenade i en Iexa, som det blefwe obiiligt aLI Liiibaka hålia dc meni För
sig komnes Framsteg. hwiiket wid en sådan ordning Iikwäi nödwandigt
måste intriFFa.

3:o Ehuru s5ledes i Läseordnigen iektionerna äro sö ordnade. att
skenbariigen båda kretsarne hwarje timma kunna sysselsättas aF en
iarare. sS skaii delLa iikwäi högst ofuliständigi kunna ske. om denne
genom ämneiäsning bunden äfwen wid öfriga klasser. är obekani mcd
iärjungarnes Framstek i öfriga imnen och icke kun Iämpa sina Fordring
ar liii öfwerensstämmeise mcd en sådan kännedom, sS myckei mer
nödig, som iärjungens åider hLir Fordrar Iärarens noggrannaste bekani- 0

skap mcd hans lynne, Förmåga och behov aF biträde, äfwensom
öRverhufwud ftideriig omw5rdnad och miidt öfwerseende.

Hwarföre jag äfwcn w5gar ödmjukasi Föresiå, ali denna kiass m5tte
öRveriämnas 51 en ewki Lärares iedning.

Derernoi kun p5 Andre och Treclje klasserna Fördcien afämneslösnfngen
tilan alin h inder begagnas, sS ali den ena aF Koilegorna undervisa r i
Reiigion och Latin saml under SLiiskrifning på andra kiassen, den
andra handieder Geomeiri, Arithmetk, 1-Tistorie och Geografl. En års

Lärokurs p5 dessa kiasser är För behofwet tiiiräckiigt. LiFwensom under 20

delLa viikor ämnesläsning biir möjiig. Vid uppflyttning ifr5n Försia
kiassen stSr det skolsLreiscn FriLt alI Förfara mcd sirängasle Urwal, s5
alI hwarje p5 andra kiassen intagen larjunge mä utan swårighet
Fuilända den Färeskrifna Lärokursen p5 eli Sr, dS äfwcn säkerhet
flnnas, alI han under deL Följande skali kunna genomgä Tredje
Kiassens Lärokurs. Sä biir här äFwen den strängare sysseisäLLning, som
utgör ämnesläsningens andra stora Fördel. För Lärjungen oskadlig.

P5 Fjerde K/ase’; biir en Lärokurs för tiiå år nödwändig. För ali
lärjungen mälle hinna den utbiidning. inirädeL wid Gymnasium biiligt 30

vis Förutsätler. Jag räknar härLili Förnämiigast en FasL Grummalikalisk
kunskap och anser denna icke kunna p5 kartare iid inhemias, mcd
anlagande aLI Gymnasialkursen biir besuimd till twå Sr, skaii en
Elementarlärokurs aF 8 är icke kunna anses För iäng, om den äFwen biir
iängre än Fordom, skali säkerl Fädernesiandel derpå icke Föriora. Jag
FSr i a Fseende 5 Fordringar i della hänseende ödmj ukast ytLra alI i min
tanke det vore För Skolan nedsälLande, om dessa Fordringar skuiie
aFseende 5 kunskaper stäilas iägre än bilagde Försiag Liii Lärokurs
uppLager. Huru sLor wigt än det gamia non muita sed muitum mä ega,
skai 1 deL säkert wa ra hwarje Skoi Ui rare kä rare ati se dessa Ford ringa r 40

höjde än sänkta,
Att den widsLräcktare Lärokursen sparas För denna kiass, ijuder

redan mångFaidcn aF Läroämnen. Detia gynnas också deraf aLI Kiassen
eger Iwä Lärare, sarni aH dessa älmislone anses ega större skickligltet,
hwii ken dem torde böra iemnas en iängie Lid att tuli lärjungarnes nIta
a n w änd a.

Särskiidt tager jag mig friheLen Föresiå, alI CiviIa aFdelningen mätte
Liiliätas iäsa en kortare pensum Virgilius och biott Aneis 1. II. men
deremoL under sednare Sret jemte Lärda aFdeiningen iäsa Cicero
Orationis p5 en aFdc För iäsning aFdenna FörFaitares skrifter bestämda 50

Limmar, aF hwiika den ff11 försLnämnde aFdeiningcn hörande iärjunge.
som dertili är viiiig. redan under Första Srets iopj, kun begagna twenne
För Uisnintz af dc OFflccio.

Ännu fär jag angäende Lärokursen äran tiilägga:
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Ait p& Första och synnerhet p Fjerde klassen den kigre Kretsen
man sin skada kan under explikation rhapsodiskt Följa mcd i samma
lexa som den Flö!re;

An Siffer rflkningens fortsättandc itnnu pi Oerde klassen iir ound
vikligi.

Ait behofwei aF ngon Förkunskap 1 Grekiskan inhemLd pi tredje
Klassen ör stort. Sakiäri kunde deremot på denna klass timmarne För
Geometrien nedsättas till tre, ja till twti, ±1 den nu för 1 och 2.
klasserna föreslagna Lärokurs i deLla ämne är Wgi ställd, helire För ait

10 lemna nagot öfrigt för 3. Klassen. Skulle således af dessa timmar helst
en anwändas för läsning af Grekisk Grammatik s1 vore detta aF sior
nytta för Skolan7

Att dc för intrilde 1 Skolans försia klass uppställda fordringar Liro
kga skall medföra del gagn aLL Skolan icke blir en Korrektions anstaldt
för liirjungen reilun i;ieililelud ,,,i.sbiIdning.

Afnya Läruböcker wågarjag tro, ali behoRvet är mindre än det ofia
anses, om man eljest icke will wända sig till dc nya för dessas
förträflighet, utan dertill Iedd af dc amlas lämplighet. Och sä är miii
öfwertveelse ali en ny Lärobok i en Skola har för närmaste framtd

20 samma följder, som hwarje annan revolution, och torde man derföre
böra wara säker, ali det nya werkligen skall ega en längre Framtid.
Verkligi behof anser jag flnnnas af:

l:o En Latinsk Grammatik, helsi mcd bibehållande af Sterelings
handgripliga definitioner, men isynnerhet För den langre hunna lärjung
ens behof riktad mcd en förbättrad litra om Verbum och en bättre
ordnad sanil<ing i liiran om Conjunctivi och Participii bruk förbattrad
Sv n tLX.

2:o En J-Iebraisk Grammatik, emedan den Sjöbring siiges ‘vanl ur
bokhandeln uwängen, sami den af Estiander lärer wara För Skolan

30 olämplig.
3:o Likasä votera kännare För begaiinadet af Akianders Ryska

Grammatik. hwilken genom sin precision äRven för Iärjungens insigi i
Granlrrlatik öfwerhufwud iorde blifwa högst gagnelig.

4:o Wore eli theologiskt Compendium pä Latinska språket affattad
aF nöden, emedan det af Bruhns §S innehäller för litet och i
förkiaringa me För rnycket. Ofwerhu Rvud wägar jag anse, ali en
skolgosse ur theologien icke hemtar Religionskunskap, hwarföje ency
klopedi och den theologiska terminologien jemte öfning 1 Latinska
spiäkets talande iorde böra afses.

411 5:o 1-lar Ekelunds Lärobok i Ilisiorien visat sig olämplig, eniedan
den begrafver dc minnesvä rda fakia uti minuliösa beskrifningar. hviika
sedna re helire borde öfverlemnas ät Lii rarens mun tliga föredrag.

6:o Finnes ingen Finsk Grammaiik För Skolans behof.

Joh. Vilh. Snelliiian.

50


