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Föreliggande upplaga af denna räknebok 
står, likasom de närmast föregående, på en 
föråldrad ståndpunkt i fråga om ämnets 
metodiska behandling. De förträffliga grund
satser för räkneböckers uppställning, som 
lärobokskommittén angifvit, hafva nämligen 
icke blifvit beaktade, utan i boken följes 
fortfarande det gamla mekaniska framställ
ningssättet. At t inleda ämnet med en vid
lyftig teori om talens begrepp, användning 
och beteckning måste, då boken skall tjänst
göra vid den första undervisningen, vara 
ett pedagogiskt missgrepp, t i l l hvilket en 
med den elementära undervisningen förtro
gen lärare numera icke kan göra sig skyl
dig. Beträffande de olika räknesätten d i 
skuteras dessa först, hvarefter några »upp
lysningsexempel» upptagas, men dessas ut
räkning angifves dock ej förrän vid grup
pens slut, i stället för att detta naturligast 
bort ske omedelbart efter det första af 
dessa exempel. Terminologien är ej så 
fast och exakt, enär t. ex. s. k. enkel och 
sammansatt regula de t r i sägas vara sär
skilda räknesätt. Kursindelning saknas, 
likaså exempel, som bort betecknas såsom 
svårare och vara afpassade för bättre be-
gåfvade lärjungar. Stora sifferexempel tyckas 
med förkärlek blifvit upptagna. I division 

i hela tal förekommer t. ex. 16-siffrig di
vidend med 7-siffrig divisor. Hvilken gagn
lös tidspillan skall icke uträknandet af slika 
exempel medföra I Bäknefärdigheten upp-
öfvas mycket bättre genom en större mängd 
mindre exempel, som i praktiska lifvet an
vändas. Hela anordningen i boken är så
dan, att den måste leda t i l l ett mekaniskt, t i l l 
mesta delen oförstådt inlärande af ämnet. 
Under sådant förhållande torde väl boken 
svårligen, trots den vidtagna omarbetnin
gen, hafva någon utsikt t i l l att kunna täfla 
med åtskilliga nyare, på riktigare grund
satser utarbetade läroböcker af samma 
slag. C. J . A. 


