
Räknebok för skolans lägre klasser. Omarbetad enligt normalplanen samt lärobokskommitténs utlåtande af Carl Gustaf Schmidt, folkskollärare. Stockholm, aktiebolaget Hiertas bokförlag 1890. Pris 40 öre. 
Bokens 13 första sidor utgöres af en »inledning», innehållande ett antal exempel, ordnade i 5 afdelningar och påtagligen afsedda för småskolans stadium med undantag af den sista afdelningen, hvari större talsorter, till och med trillioner, behandlas. Omedelbart efter hvarje exempel är svaret angifvet. Därpå följer »de fyra räknesätten med hela tal». Denna afdelning är fördelad i icke mindre än 5 kurser, hvaraf de två första omfatta addition och subtraktion och de tre sista samtliga räknesätten. Kurserna äro uppgjorda med hänsyn till talens storlek, och skulle, om normalplanens kursfördelning af ämnet följes, vara afsedda för folkskolans 1:sta och 2:dra klasser, men exemplen äro så fåtaliga, särskildt hvad beträffar de till 1:sta klassen hörande, att hvaken någon räkneinsikt eller räknefärdighet kan genom dem uppnås. Mer än dubbelt så många, som författaren upptagit, vore behöfliga. 



Följande afdelning innehåller »de fyra 
räknesätten med brutna ta l» . Denna börjar 
med en högst ofullständig och för litet 
åskådlig inledning t i l l a l lmänna bråk, åsyf
tande att klargöra division med rest, hvar-
på följer framställningen af decimalbråk. 
T i l l följd af sin benägenhet att införa de
finitioner, innan ett begrepp blifvit tillräck
ligt utredt, har författaren kommit att gifva 
för inskränkta bestämningar, såsom då han 
säger, att decimalbråk är det tal, som be
tecknar en eller flera tiondedelar. Författa
ren hade lätt fått fram den riktiga bestäm
ningen, om han låtit ett lämpligt antal be
lysande exempel först in t räda och därpå 
gjort en sammanfattande definition. 

Efter någon strängt utvecklande metod 
synas icke exemplen j denna lärobok hafva 
blifvit uppställda. Åskådliga inlednings
exempel t i l l de särskilda momenten i ett 
räknesätt saknas i a l lmänhet ; oftast har 
behandlingen skett tämligen summariskt. 
Så t. ex. multiplikation och division med 
decimalbråk. I dessa räknesätt äro dess
utom inryckta frågor rörande silfrets och 
guldets finhet, specifik vikt och metallers 
utvidgningskoefficienter, hvilka saker äro 
af den natur, att de icke med någon för
del kunna behandlas i »skolans lägre klas
ser». Där bör man sorgfälligt hålla sig 
på för barnen mera bekanta områden och 
likväl kunna åstadkomma stor omväxling i 
räkneexemplen. 

I kapitlet om allmänna bråk föregås mer 
än på öfriga ställen i boken exemplen af 
definitioner på termer och regler för t i l l 
vägagåendet. Följande oriktiga regel står 
i spetsen för kapitlet: »Ett bes tämdt af-
slutadt decimalbråk förvandlas t i l l a l lmänt 
eller vanligt bråk därigenom att nämnaren 
utskrifves». Förf. tyckes således mena, att 
t. ex. 0,5 är ett decimalbråk, därför att 
vid dess betecknande decimalkomma an-
vändts, men att T
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0 är ett a l lmänt bråk, 
därför att nämnaren är betecknad. Be
teckningen är det emellertid icke, som kän
netecknar de båda slagen af bråk. Fem 
tiondedelar är decimalbråk, vare sig det be
tecknas genom användning af decimalkom
ma, med utskrifven nämnare (i form af 
allmänt bråk) eller med bokstäfver. 

Alldeles onödigt har förf. upptagit läran 
om största gemensamma divisorn. Bråk, 
t i l l hvilkas förkortning fordras ett t idsödan
de uppsökande af denna divisor, hafva icke 
sin plats i en för lägre klasser afsedd lä
robok. 

Ännu mindre motiveradt är att i en dy
lik bok upptaga digniteter och rötter, såsom 
förf. gjort. Han synes vilja sät ta gränsen 
för »skolans lägre klasser» ett godt stycke 
ofvan den fyrklassiga folkskolan. 

Från det gamla bruket att. i särskilda 
kapitel sammanföra uppgifter från s. k. en
kel och sammansatt regula de t r i , procent-, 
ränte- och rabafträkning, bolags- och kedje
räkning och gifva specialregler för deras 
uträknande har icke förf. kunnat frigöra 
sig. Häraf har ock följden blifvit, att en 
mängd verkligen praktiska och lätta exem
pel icke inkomma i undervisningen, förrän 
läran om al lmänna bråk blifvit genom
gången. 

Lärobokens 10 sista sidor upptagas af 

tabeller af olika slag: additions-, subtrak
tions- och multiplikationstabeller, tabeller 
öfver äldre och nyare sorter, mynttabell 
m. f l . 

En stor förtjänst hos boken är, att sor
terna tidigt och särdeles grundligt behand
las i näs tan alla afdelningarna, och att 
sorträkningen så lunda blifvit »en integre
rande del af de vanliga enkla räknesät ten.» 

Oaktadt det på titelbladet angifves, att 
boken är omarbetad enligt lärobokskommit
téns ut lå tande, afviker hon dock i väsent
liga delar härifrån. Sålunda är den upp
tagna lärokursen för vidlyftig, en stegvis 
gående framställning af ämnet har allt igenom 
uraktlåt i ts , ett för ringa antal sifferexempel 
upptages, något slags märke för de svå
rare uppgifterna saknas, huru uppgifter arit
metiskt tecknas visas icke, hvartil l kommer, 
att beskrifningar och definitioner stundom 
äro inkorrekta. 

Boken är tryckt på mycket godt pap
per, men den använda stilen är väl liten. 

G. J. A. 


