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Praktisk räknelära i sammandrag för folk

skolor af J. E. Johansson, folkskollärare. Två 
delar: hela tal och bråk. Stockholm, J. Beck
mans förlag, 1889. Pris inbunden: 30 öre för 
hvarje del. 

Såsom af titeln angifves, är denna räkne
bok ett sammandrag af författarens förra året 
utgifna större lärobok i ämnet. Det är för att 
tillgodose krafvet hos olika slag af skolor som 
förf. utarbetat denna något förkortade upplaga. 
Uteslutningar hafva gjorts af först och främst 
sådana exempel, som ansluta sig t i l l kubik
decimetern med dess skifvor, prismer och ku
ber, och t i l l inledmngsexempel har förf. i stäl
let valt sådana, i hvilka penning- och längd
sorter ingå. Dernäst ha längre ledningar och 
redogörelser borttagits eller blifvit betydligt 
förkortade, hvarjemte en del sakexempel af för 
barnen jemförelsevis svårfattligare innehåll 
utelemnats. Den sålunda sammandragna räk-
nekursen skall tvifvelsutan blifva särdeles lämp
lig för de skolor, som af flere skäl ej ansett 
sig kunna införa den större räkneläran, i syn
nerhet som förf, liksom förut, lagt stor vigt 
vid att stegvis, utan några luckor, framställa 
ämnet. Åtskilliga uttryck och termer ur den 
större läroboken hafva i denna blifvit mera 
preciserade, hvarigenom bokens värde ökas. 

För en kommande upplaga skulle vi vilja 
framställa såsom en önskan, att förf. måtte 
fylla de i början och slutet af båda delarne 
förekommande blanka sidorna med exempel, 
då den fördelen vinnes, att öfningsfältet blif-
ver större, bvilket är af stor vigt i en räkne
bok. Ville så förf. utesluta innehållsförteck
ningarna samt den pytagoreiska taflan, hvilka 
saker vi anse temligen öfverflödiga, sä vunnes 
inalles ett ökadt utrymme af 8 sidor, hvilka 
skulle medgifva upptagandet af ganska mänga 
exempel. — Facitboken säljes särskildt, hvil-
ket är det rigtigaste i fråga om räkneböcker 
för folkskolan. 

Boken är starkt bunden i två band och har, 
liksom den större upplagan, en synnerligen vac
ker utstyrsel. 
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