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P. A. Norstedt & Söners förlag. 

I åtskilliga afseenden skiljer sig denna 
lärobok i geometri från flertalet andra un
der senaste t id utgifna. Visserligen har i 
väsentlig mån hänsyn tagits t i l l de af lä
robokskommittén uttalade grundsatserna; 
men dessa hafva dock icke hvarken i fråga 
om planläggning eller detaljernas utförande 
tillerkänts obetingad bestämmanderätt. Un
der det att tillfredsställandet af de rent 
praktiska krafven för en del läroboksut
givare på detta område varit det hufvud-
sakliga målet, hvadan ock största upp
märksamheten ägnats åt beskrifning och 
beräkning af sådana geometriska storheter, 
med hvilka barnen under sin framtida verk
samhet i lifvet komma att göra närmare 
bekantskap, hafva förf. t i l l föreliggande ar
bete sökt behandla ämnet något mera ve
tenskapligt utan att därför förbise den 
praktiska sidan. 

Boken är indelad i 4 kurser, af hvilka 
den första behandlar plansidiga kroppar 
med räta vinklar, den andra plansidiga 
kroppar med sneda vinklar, den tredje 
runda kroppar och den fjärde satser med 
strängare bevisning. 

I inledningen hafva förf. tagit kuben 
som utgångspunkt vid karakteriserandet af 
de geometriska storheterna, och äfven i den 
följande framställningen behandlas samhöriga 



ytor och kroppar i sammanhang med hvar-
andra. Erfarenheten torde väl ock hafva 
lärt hvar och en, som sysslat något med 
geometriundervisningen, att detta sätt ar 
det mest praktiska och således det, som 
lättast förer t i l l målet. 

Då kännedom om vinklars mätning är 
nödvändig för utförandet af äfven mycket 
enkla konstruktionsuppgifter, har detta mo
ment blifvit behandladt i sammanhang med 
den inledande framställningen om vinklarne 
och icke, såsom kommittébetänkandet för
ordar, uppskjutits t i l l ett senare stadium. 

; Genom ett synnerligen lyckligt användande 
af urets visare såsom åskådningsmateriel, 
då det gällt att klargöra vinklars uppkomst 
och storlek, har det blifvit möjligt att göra 
framställningen däraf så konkret och fatt-
l ig , att den mycket väl kan försvara sin 
plats i början af boken. Fördelarna här-
af för den följande framställningen äro på
tagliga.. 

Såsom redan förut blifvit nämdt, hafva 
' förf. gifvit sitt arbete en något mera ve

tenskaplig prägel, än hvad fallet är med 
andra nyare läroböcker i ämnet, Visser
ligen medgifves i förordet, att »begripandet, 
då fråga . är om barnaundervisning, icke 
öfverallt kan vara af den strängt euklidiska 
arten»; men sträfvandet hartydligtvisvari t 
att på åskådningens och den omedelbara 
uppfattningens grund göra utvecklingen af 
ämnet så logiskt, som det under de gifna 
förutsättningarna varit möjligt. Och häri 
hafva förf. lyckats på ett utmärkt sätt. 
Men härvid har naturligtvis ej kunnat und
vikas, att åtskilligt medtagits, hvilket icke 
har något vidare praktiskt utan hufvudsak-
ligen teoretiskt intresse, t. ex. framställ
ningen om växelvinklars storlek, om t r i 
anglars kongruens m. m., som har sin vä
sentligaste betydelse för den följande bevis
föringen. 

Om tiden, som bestås detta ämne, vore 
rundligt tilltagen, och om flertalet elever 
vore »ljusa hufvuden», så skulle — där
om äro v i lifligt öfvertygade — den läro
gång, här blifvit angifven, gifva ett mycket 
godt resultat, naturligtvis förutsatt att lä
raren är sin uppgift vuxen. Men såsom 
förhållandena oftast äro, nödgas läraren, 
för att t i l lvinna ämnet intresse äfven hos 
medelmåttorna och de svaghöfdade och för 
att äfven dessa må erhålla största praktiska 
gagn af undervisningen, taga saken från en 
annan sida, låta den logiska bevisningen 
vara och i allmänhet nöja sig med de 
slutledningar, som omedelbart framgå ur 
åskådningen; — detta för att få mera t id 
åt de viktiga momenten mätning och be
räkning. 

Såsom en förtjänst hos räkneexemplen 
i denna bok vilja v i framhålla, att alla 
rent aritmetiska svårigheter undanröjts, så 
att lärjungens hela eftertanke kan koncen
treras på uppgiftens geometriska innebörd. 
Ett något större antal exempel hade varit 
önskligt. 

De många konstruktionsuppgifter, som 
öfverallt äro inflätade i framställningen, äro 
ägnade att höja lärjungarnes intresse och 
egga själfverksamheten. Äfven de i fjärde 
kursen upptagna »satser med strängare be
visning», hvilka alla tillhöra de mera lätt

fattliga inom geometrien, erbjuda r ik l ig öf-
ning för eftertanken. 

Om v i , såsom framgår af det ofvan an
förda, anse boken vara något svårfattlig för 
flertalet folkskolebarn särskildt i mindre 
lottade skolor; så vilja v i däremot rekom
mendera henne åt sådana skolor, där man 
har mera t id att ägna åt ämnet, och där 
eleverna äro mera försigkomna. Det ut
märkta sätt, hvarpå bokens plan blifvit i 
detalj genomförd, gifva vi vårt lifliga er
kännande. 

Bokens typografiska utstyrsel är ut
märkt. Tvänne upplagor äro utgifna. 
~SlT 1 innehåller de fyra här ofvan nämda 
kurserna, n : i* 2 blott de tre första kur
serna. Den förra kostar bunden i mycket 
godt band 50 öre, den senare i enklare 
band 40 öre. 
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