
Hufvudräkningskurs för folkskolans lägre 
klasser. (Talen 31—100.) Utarbetad af 
Awj. Norlén, folkskollärare. Ofversedd oeh 
granskad af en seminarierektor och folk
skoleinspektör. Sthlm, G. ' A . V . Lund
holms förlag. Pris kart. 50 öre. — Icke 
alla de, som tro sig kallade t i l l läroboks
författare, kunna åstadkomma någonting af 
verkligt värde. Föreliggande häfte om 32 
sidor med uteslutande nakna sifferexempel 
hör t i l l de mindre lyckade läroboksförsöken. 
Boken säges vara genomsedd af en semi-
rarierektor och folkskoleinspektör, men denne 
har varit nog klok att icke utsätta sitt 
namn. Att döma af rektorns metodiska 
anvisningar, synes han emellertid ej hysa 
någon hög tanke om lärarnes kunskaper 
och metodiska erfarenhet. Eget förefaller 
det dock, att han på tal om sönderdelning 
i termer först sönderdelar det nakna siffer-
talet (34 = 3 tiotal 4 enheter) oeh där
efter gör samma sönderdelning med be-
nämda tal (36 ören = 3 tioören och 6 ett
ören). Andra mena, att gången vid under
visningen borde vara den motsatta. Den 
egentliga hufvudräkningskursen består af 
25 sidor fullklottrade med nakna tal, så
som 32 + 7, 31 + 8, 37 — 6, 36 — 5, 
2 0 . 2 0 , 1 . 3 2 , 4 . 8 , 1 6 . 2 , 3 2 : 2 , 3 2 : 4 , 
32 : 1 6 , V , af 32, V4 af 32, o. s. v. Dy
lika exempel torde nog hvilken lärare som 
helst kunna åstadkomma så många han 
behöfver. A f sådana exempel, som just 
äro lämpliga för en hufvudräkningskurs, 
nämligen praktiska sakexempel, innehåller 
boken icke ett enda. En tidsenlig och 
praktiskt uppställd hufvudräkningskurs sakna 
vi allt fortfarande. 

Räknelära för folkskolor och nybörjare 
af L . Åberg. Med förord af rektor F . 
Sandberg. Femtonde upplagan, omarbetad 
enligt metriska systemet. Stockholm, A. 
V. Carlsons förlag. Pris kart. 40 öre. — 
Den gamla frasen om, att de många upp
lagorna af en lärobok äro ett bevis för 
densammas duglighet, torde väl numera 
ej utan vidare tagas för god, äfven om 
den uttalats af en f. d. seminarierektor. 
Åtminstone är den icke tillämplig på här 
föreliggande arbete. De rätt aktningsvärda 
försök man t id efter annan gjort att få 
boken mera tidsenlig, synas blott hafva 
delvis lyckats och hafva i allt fall icke 
sträckt sina verkningar t i l l själfva grunden. 
Ty fortfarande strider bokens uppställning 
mot en förnuftig metodik, ännu äro vid de 
olika räknesätten nakna sifferexempel ställda 
först, ännu inledas räknesätten med en teo
retisk framställning, innehållande definitio
ner, beskrifningar och regler, och fortfa
rande stå de kvar dessa talkolosser i mul
tiplikation, som gifva ända t i l l 14-siffrig 
produkt, och i division med 16-siffrig divi
dend eller 9-siffrig divisor o. s. v. Arbe
tet torde få svårt att hålla sig uppe i nu
tidens starka konkurrensström. 
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