
ordningen af 1902 och på försök i en hel del af Preussens skolor, för 
at t ej tala om det ofantliga inflytande som perry-rörelsen i Eng
land utöfvat på den matematiska undervisningen i detta land 8 ) 
Goda skäl finnas således för a t t anse författarens försiktighet härvid
lag vara icke så l i tet öfverdrifven. — 

Anda t i l l bokens sista kapitel (sidan 71) uppskjutes införandet 
af namnet funktion, hvarefter i samband med införandet af nämnda 
begrepp kurvorna för de enkla trigonometriska funktionerna medde
las. (Därvid må i förbigående anföras, att de meddelade sinusoiderna 
äro misslyckade. Författaren bevisar själf, at t nämnda kurvor skola 
skära x-axeln under 45 graders vinkel, ett vi l lkor , som icke uppfylles 
af kurvorna i fig. 24 sid 73). Boken afslutas med at t härleda deriva-
torna för sin x och tang x (dock utan at t införa namnet derivata) 
samt med att lämna några antydningar om de inversa funktionernas 
mångtydighet. 

Om således detta arbete icke kan anses i någon nämnvärd mån 
tillmötesgå tidens reformkraf på matematikundervisningen, så in 
tager det dock ett framstående rum bland de böcker af konventionell 
art, som finnas i vår literatur. Förbigås det, som gäller »trigo
nometriska linjer», d. v. s. om man börjar med sid 4 samt bibringar 
sista delen af första kapitlet i anslutning t i l l framställningen å sidan 
75, så erhåller man en god lärobok, klar, redig och exakt samt försedd 
med utmärkta exempel. Särskildt torde den inledning, som erhål-
les, om saken anordnas på ofvan antydt sätt, t i l l t a la alla de lärare, 
som först önska sig de trigonometriska funktionerna definierade för 
vinklar från och med 0° t i l l och med 360° och därefter omedelbart 
tillämpade på trianglar. 

I I I . 

Följer i synnerhet den förstnämnda boken af Mellberg en mo-

därnare omklädnad af den väg, som Ptolemazus i sin Almagest inslagit 



och som ofta förekommer i nyare böcker (>• först goniometri, sedan 
trigonometri»), så går lektor Laurin en medelväg. Denne författare 
definierar först de trigonometriska funktionerna för spetsiga vinklar 
samt tillämpar sedan dessa definitioner på rätvinkliga och l i k -
benta trianglars solvering m. m. T i l l denna afdelning ansluta sig 
talrika öfningsuppgifter, icke mindre än 61 stycken. Innan förfat
taren sedan meddelar trigonomitrisk beräkning af sned vinkliga t r i 
anglar, öfvergår han t i l l de generella definitionerna, ett kapitel, som 
de båda förutnämnda författarna sätta i spetsen (dock med förut 
angjfven inskräkning t i l l vinklar, mindre än 360°). 

Hur det första införandet i trigonometrien lämpligast skall ske, 
därom äro meningarna vexlande. Det förefaller, som om den väg 
hr Laurin därvidlag beträdt bör tillfredsställa alla parter, t y det har 
onekligen också i detta fall sina stora fördelar at t gå från det enskilda 
t i l l det allmänna. Vid införandet af de generella definitionerna an
knyter sig författaren t i l l koordinatbegreppet. Man kunde Önska 
att i exempelsamlingen medelats uppgifter, som föranledt att gra
fiskt åskådliggöra två storheters funktionella beroende af hvarand-
ra genom at t upprita de motsvarande kurvorna i ett zy-system, men 
detta är j u en lätt sak a t t komplettera vid bokens användning. 

Behandlingen af de sned vinkliga trianglarna är ganska likartad 
med hr Rydbergs, i det at t de allmänna satserna sinas-, eosinusteo-
remen o. s. v. först meddelas, hvarefter författaren öfvergår t i l l 
tillämpningarna. Därvid anknyter sig framställningen t i l l kongru
ensfallen, med h vi lka motsvarigheten särskildt påpekas. 

Hvad som är det förtjänstfullaste i hr Laurins bok är enligt re
censentens mening, a t t en del nyare synpunkter beträffande t i l l 
ämpningarna vunnit behörigt beaktande i detta arbete. Här före
komma sådana från astronomiens, geodesiens och framför all t från na
vigationens områden. Om på grund häraf en del vanligen förekomman
de uppgifter med uteslutande formellt syfte, särskildt mera invecklade 
trigonometriska ekvationer, utelämnats, så länder detta t i l l ingen 
afsaknad, utan hälsas tvärtom deras uteslutande med tillfredsstäl
lelse. Särskildt är det af nyt ta , at t ett arbete med dylika tillämpning
ar utkommit under närvarande öfvergångstid, så at t en opinion 
hinner fixera sig om hvad af praictiska tillämpningar bör upptagas 
på det nya undervisningsprogrammet för gymnasiet. A t t dyl ika 
uppgifters betydelse kommer at t betonas, är näppeligen tvifvel un
derkastad t. 

För at t slika tillämpningar skola kunna förekomma, har det 



emellertid bl i fv i t nödvändigt, a t t äfven upptaga åtskilliga af den 
sferiska trigonometriens fundamentala satser. På 6 sidor synes 
författaren därvid hafva medtagit allt väsentligt, som behöfves för 
en ingående behandling af den matematiska geografien. 

Hvad slutligen stoffets anordning beträffar, har författaren för
modligen af rent yttre, formella skäl gått kanske all t för systematiskt 
tillväga. För den muntliga undervisningen lämpar det sig alldeles 
icke at t alla gånger taga saken i den ordningsföljd, hvari den i läro
boken framställes. Så t . ex. har författaren v id härledning af sfe
riska sinus- och eosinusteoremen låtit den geometriska deduktionen 
träda i bakgrunden, i det at t den meddelats i en not och detta en 
smula knapphändigt. Den egentliga härledningen är helt och hållet 
formell. Härvid måste författaren förutsätta kännedom om ut
vecklingen af 

sin (x + y), cos (x + y) o. $. v., 

hvilken man först i ett senare kapitel finner härledd. Det verkar 
icke så l i te t stötande att dylika antecipationer förekomma, så myc
ket mera som författaren icke i förordet eller annorstädes anmärkt, 
a t t han tänkt sig vissa delar af boken bibringade i annan ordning 
än den, hvari de förkomma. E. Gn. 


