
Hufvudräkningen i skolan. 
Hufoudr åkning skurs för Folkskolans lägre 

klasser, utarbetad af folkskolläraren Aug. Nör-
lén, samt öfversedd och granskad af en semi-
narie-rektor och folkskoleinspektör, är titeln 
på ett litet arbete för skolan, som vi vilja 
fästa kamraters uppmärksamhet på, enär huf
vudräkningen i skolan hittills blifvit mycket 
försummad och illa skött, då vi j u saknat en 
metodisk hufvudräkningskurs. Denna brist är 
nu t i l l en del afbjelpt genom utgifvandet af 
detta lilla försök, där talen 31-100 blifvit all
sidigt behandlade. 

Till gagn för dem, som önska iakttaga en 
ännu strängare metodisk ordning i lärogången, 
och för att visa huru ledning bör gifvas för 
resultatens vinnande, samt huru tillämpning 
efter hvarje öfning göres medels praktiska 
uppgifter, upptages först såsom inledning ett 
schema — upptagande början af folkskolekursen, eller 4:de tiotalet — välvilligt uppstäldt 
af den rektor och folkskoleinspektör, som gran
skat hufvudräkningskursen. 

Mot insändande af 50 öre erhålles boken 
från förläggaren C. A. W. Lundholm i Stock
holm. 

Som dock denna hufvudräkningskurs inne
håller endast obenämda tal, och det är nöd
vändigt, att de formela räkneöfningarne för
bindas genast och så innerligt som möjligt med 
det tillämpande räknandet; så är den nyligen 
på P. Palmqvists förlag af folkskolläraren C. 
Scbvalbe utgifna Hufvudräkningskursen för 
små- och folkskolor och som innehåller be-
nämda och använda tal samt praktiska upp
gifter, väl behöflig att komplettera den af 
Norlén utgifna kursen, som egentligen har t i l l 
uppgift att utbilda den äfvenledes nödiga me
kaniska färdigheten. Vårt råd är därföre, att 
herrar lärare och lärarinnor skaffa sig dessa 
båda hufvudräkningskurser, då de nog i likhet 
med oss skola erhålla synnerlig god hjälp i 
detta ämne genom att således följa en bestämd 
metodisk ordning. 

L . & A. 
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