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De godtköpsläroböcker, som under namn 
af »hemläxor» framalstras och finna af-
nämare , äro ej väl tålda af vännerna t i l l 
en god folkundervisning. P å samma gång 
de utgöra en dålig eller högst torftig er
sättning för ordentliga läroböcker, hindra 
de naturligtvis dessas spridning. Därjämte 
äro de i sin skelettartade magerhet ett 
slags fotografibilder af en torr och meka
nisk undervisning., t i l l hvilken de om möj
ligt förleda. 

»Bättre något än intet», säger man. 
»Mången lärjunge har ej råd att köpa en 
bok för 50 öre eller mer, men för 10, 
12 eller högst 25 öre går det lättare». 
Därpå kan man svara: »I vissa fall är det 
sant, men på långt när icke alltid. Det, 
som är billigt och kanske till följd däraf 
dåligt, vinner alltid afsättning, äfyen där 
man har råd att köpa bättre vajor. Kun-
na ej föräldrarne anskaffa läroböcker till 
barnen, så böra skolråden göra det, och 
vilja ej dessa lämna en 50-öres bok gra
tis, går det ju an att lämna den till half-
va priset eller blott utlåna den under skol
tiden. Om somliga »hemläxor», som icke 
blott äro torftiga i följd af sin knapphet, 
kan man med allt fog vända om ordsprå
ket och säga: »Bättre intet än något. 
Bättre en god muntlig undervisning i sko
lan utan lärobok än en undervisning, som 
ansluter sig till och kräfver hemläsning af 
knapphändiga regler och namnregister». 

Här hafva vi i häftet I en rättskrifnings-
och skiljeteckenslära på 10 små sidor utan 
alla skriföfningar och exempel. Bara reg
ler och ordräckor. En del af de senare 
kan ju vara gagneligt att inplugga, t. ex. 
ljud, ljus, ljum o. s. v. Men pog är det 
en mager kost och en bra kort stege för 
uppnående af säkerhet i ortografi och in
terpunktion. 

Sedan erbjudes en räknelära på 12 och 
geometri på 4 % sidor. Hade dessa si
dor upptagit öfningsexempel för hemarbete, 
vore ju intet att tadla. Men öfhingsex-
emplen äro så godt som inga; det är idel 
torra regler för lösning af uppgifter, hvilka 
gifvas till hemläxor — något, som aldrig 
kommer i fråga vid en god räkneunder-
visning. Med undantag af multiplikations-
och sorttabellerna är hela denna afdelning 
förfelad. Detsamma gäller om geometrien. 
Undervisning däri kan bedrifvas ganska 
omfångsrikt, utan att barnen tillhållas att 
inplugga mer eller mindre väl förstådda 
definitioner. Men — det medgifves — 
upprabblandet af dessa t. ex vid en exa
men kan slå blå dunster i ögonen på oin-
vigdt folk. Naturligtvis vill icke utg., att 
de skola så användas. 

Häftet I I I ( I I lärer ej ännu vara utkommet) 
innehåller geografi för folkskolans barn — 
en beskrifning öfver hela jorden på 28 sidor, 
af hvilka Sverige erhållit tredjedelen. Det 
hela är intet annat än ett magert namnregi
ster med några mellanstuckna smånotiser, 
förnämligast af historiskt innehåll, t. ex. 
om Göteborg: »I. G. dog Karl X 1 6 6 0 » . 
Nog hade det varit bättre, om hela häftet 
inskränkt sig till Sverige eller åtminstone 
de nordiska länderna. Det hade då blif
vit litet plats för något kött på benkno-
terna, hvilka nu slamra mot hvarandra i 
sin nakenhet. Hvad kan man också ha 
att säga om England på 35 rader, om 
Belgien på 6, om Amerika på 1 Pft sida 
och om Australien på xj2 sida? Jo, något 
saftigare än här förekommer kunde nog 
hafva blifvit sagdt, om utgifvaren icke ve
lat uppräkna så många namn. 

Häftet I V utgör en Svensk historia på 
28 sidor. Hade man meddelat 10 ä 12 
goda historiska bilder eller skildringar ur 
olika tidehvarf, så hade ju papperet varit 

N y a r e r ä k n e n ö t t e r för folkskolans lärjungar. 
I I . Praktiska sakexempel för räknekonstens 
tillämpning inom hela tal, sorter, decimal-
och allmänna bråk, äfven å geometri, regula 
de tri och procenträkning m. m., anordnade 
med ledning af kommitterades utlåtande och 
den nya normalplanen samt med själfkontrol-
lerande facit. Andra upplagan, omarbetad 
och mycket tillökad af Sv. O. Kellin, folk
skollärare. Utgifvarens förlag. Malmö 1890. 
Pris: häftad 50, kart. 60 öre. 

Författarens räkneboksarbete är utgifvet 
i tvenne delar, af hvilka föreliggande 2:a 
del utgör en exempelsamling, som är af-
sedd att gifva lär jungarne en vidsträcktare 
öfning i räknesät tens användning. Genom 
att så välja de i exemplen ingående talen, 
att facitets siffror, parvis adderade från I 
vänster , gifva samma summa i hvarje par, J 
hvilken summa äfven blir l ika med sum-1 
man af exempelnumrefs siffror, har för-J 



fattaren satt lärjungarne själfva i tillfälle 
att pröfva den gjorda uträkningens riktig
het. Att denna metod gifver lärjungarne 
en viss eggelse till att arbeta och försöka 
sin förmåga i »knäckandet» af de gifna 
»nötterna,» är nog troligt, men metoden 
är otillämplig vid lösandet af hvarje räkne
fråga utom boken. 

Exemplen äro till största delen af så
dant innehåll och sådan form, att de sä
kerligen roa barnen. De äro hämtade 
från en mängd olika områden och äro i 
hög grad omväxlande; ofta meddela de 
någon viktig sats, som kan förtjäna att be
hållas i minnet. Hela exempelsamlingen 
är afdelad efter folkskolans fyra årskurser, 
och hvarje sådan afdelning innehåller trenne 
parallellkurser, betecknade på olika sätt: 
en »minimikurs,» en »medelkurs» och 
en »extra kurs» för mera begåfvade eller 
försigkomna lärjungar. 

Till dessa »räknenötter» hör ett litet 
häfte, afsedt endast för läraren och inne
hållande en särskild anvisning för honom 
att enligt andra principer än den för lär
jungarne bekanta kontrollera det af dem 
utförda arbetet. Ifrågavarande häfte har 
författaren kallat »Den nye, omutlige moni-
tören» och erhålles endast direkt fiån 
honom. 

C. J. A, 


