Tillägg t i l l anmälan om »Talbilder för de»
första räkneundervisningen.»
I senaste numret af denna tidning anmäldes
af den kända och högt aktade signaturen L,
C. L — m ofvannämda af undertecknad utgifna
åskådningsmateriel. Denna materiel är ej ännu
utlämnad i bokhandeln. Af den lilla profupplaga, som finnes, kan dock redan nu ett mindre
antal exemplar erhållas genom direkt rekvisition
hos förläggaren, P. Palmquists aktiebolag, Stockholm. Rekvireras minst 10 ex. blir priset 40
öre pr ex. Boklådspriset blir innevarande år
50 öre pr ex.
Ett yttrande i det välvilliga omnämnande,
som kom materielen till del torde behöfva förtydligas och bemötas. Mot anvisningarna till
materielens begagnande anmärkes, att framställningen på ett par ställen är »oegentlig eller
felaktig.» På förfrågan har granskaren upplyst,
att han härmed åsyftat endast de två uttryck,
som sedan anföras. Om det ena af dessa säges: »Talbilderna äro bilder af tal ej af talsorter. På sid. 3 angifves det rätta, men på
sid. 5 det orätta.» Af den föregående redogörelsen för talbilderna framgår emellertid, att
dessa beteckna såväl ental som tiotal af ettöringar, således verkligen talsorter. Uttrycket
på sid. 5 är alltså riktigt enligt den af lärobokskom. använda terminologien. Om det andra
som oegentligt ansedda uttrycket, säges: »I st.
f. tiotal användes flerstädes det kortare ordet
»tio.» — Ordet »tio» förekommer ingenstädes
i st. f. tiotal, men väl »tia», som troligen är
det åsyftade uttrycket. Det är sant, att ordet
»tia» ej upptagits i den aritmetiska terminologien, men då det är vanligt i språkbruket (det
är upptaget i sv. akad. ordlista), ej kan leda
till något misstag, ej kan förväxlas med något
siffernamn samt är kortare och bekvämare än
ordet tiotal, ansågs det kunna användas jämte
detta senare ord.
Denna räknemateriel är den enda, som finnes
till salu i vårt land, hvilken är ämnad för
hvarje barn i klassen, åskådliggör både antal
och tiotal, och med hvilken barnen kunna
räkna ända till ett hundra.
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