
Räkneundervisningen i fo lkskolan . 

I n:r21av Svensk Läraretidning förekom 
en beaktansvärd artikel med ovanstående 
rubrik. Dess förf. inbjöd tidningens läsare 
t i l l ett tankeutbyte i ämnet, men av vad 
undertecknad kunnat se, har ingen hörsam
mat inbjudningen. Detta synes mig så myc
ket betänkligare, då uppsatsen vidrörde syn
punkter, värda al l uppmärksamhet av un
dervisare i folkskolan. 

Impulsen t i l l artikeln hade förf. fått ge
nom ett brev från en större industriidkare, 
som där meddelade de rön, han under flera 
års t id gjort bland sina arbetare. Han hade 
nämligen funnit, att de svenska arbetarna 
stodo långt efter sina österrikiska kolleger 
i räknefärdighet, särskilt beträffande huvud
räkning och division. 

Vare nu hur som helst med österrikarnas 
färdighet i räkning, så bekräftar erfarenhe
ten t i l l fullo, att förmågan bos menige man 
i vårt land att snabbt och säkert lösa enkla 
praktiska problem lämnar mycket övrigt att 
önska. 

Vad då särskilt huvudräkningen beträffar, 
så äro orsakerna t i l l efterblivenheten häri 
ej svåra att uppleta. De bestå t i l l största 
delen — om v i bortse från skolväsendets fel 
och brister (varannandagsläsning etc.) — 
däri, att huvudräkningen ofta, där den ej 
alldeles åsidosattes, betraktas som ett slags 
påbröd, idkas någon gång för omväxlings 
skull och alldeles utan plan. Man besinnar 
ej, att huvudräkningen är den form av räk
ning, som människor i allmänhet ha den 
största användningen för. I överensstäm
melse härmed måste då naturligen åt den
samma tillmätas minst l ika mycken tid, som 
åt den skriftliga räkningen. 

Men l ika nödvändigt som att tillräcklig 
t id anslås åt ämnet är, att undervisningen i 
detsamma anordnas planmässigt. Läraren 
måste uppgöra en plan, upptagande de olika 
momenten av ämnet och den t id under ter
minen, då det och det momentet skall be
handlas. V i d undervisningen bör man så 
undvika att excellera i lösande av inveck
lade problem, vi lket j u tar sig bra ut v id 
examen men är av föga nytta i förhållande 
t i l l den t id, det kräver. 

Nej, tag enkla, i det vardagliga l ivet före
kommande exempel och räkna så många som 
möjligt! Och glöm ej övandet i ren meka
nisk räknefärdighet! För sådan övning kan 
lämpligen anslås 5 minuter i början av varje 
räknelektion. 

Vad j ag sålunda här ovan velat framhålla 
är: undervisningen i huvudräkning skall 
planläggas, så att ej något moment uteläm
nas; barnen skola tillägna sig färdighet ge
nom lösande av en mångfald uppgifter, var
v i d rent mekaniska sådana skola förekom
ma i tillbörlig utsträckning. 

Detta rörande huvudräkningen. Men brev
skrivaren hade även konstaterat, att de svens
ka arbetarna voro efter de österrikiska v id 
räkning i division. Han antager, att det 
beror på att v i använda sämre metod v id 
lösandet av divisionsuppgifter, och anför 
exempel på ett österrikiskt tillvägagångssätt: 

794696 : 322 
1506 = 2468 
2189 

2576 
0 

Här ske såväl multiplikationen (322 • 2) 
som subtraktionen (794—644) o. s. v. medelst 
huvudräkning, och härigenom skulle vinnas 
större snabbhet. För min del kan j ag inte 
finna, att tidsbesparingen skall b l i sä stor, 
att det kan hava någon betydelse. Hur fort 
antecknar man inte produkten av divisorn 

och kvoten och verkställer subtraktionen! 
Vidare kan jag inte förstå, huru folkskole
barn skola kunna bibringas förmåga att 
hålla reda på alla dessa tal >i huvudet». 
Det går bra med den första operationen, men 
försök med nästa: 1506 : 322 = 4; 322 • 4 
= 1288; 1506 - 1288 == 218. Nu först får 
man använda pennan och anteckna talet 218. 
Ännu svårare bleve uppgiften, om den t. ex. 
vore så beskaffad, att kvotens siffror komme 
i motsatt ordning: 2724764:322. Första 
kvotsiffran bl i r här 8. Den antecknas. Men 
nu bl i r det huvudräkning: 322 • 8 = 2576; 
2724—2576 = 148, som då får antecknas 
o. s. v. Nog komme en sådan operation att 
sätta myror i huvudet på ganska tränade 
små matematici. Och någon tidsbesparing 
torde den inte medföra. — Vad sålunda d i 
visionen beträffar, torde det väl knappast 
medföra några fördelar att utbyta den gamla 
goda metoden mot denna. 

Emellertid är det av stort intresse ait få 
del av dylika erfarenheter från det praktiska 
livets män. De må göra oss uppmärksam
ma på vikten av att söka göra undervis
ningsinnehållet t i l l lärjungens egendom, som 
han skall kunna utnyttja, när han en gång 
kommer ut i livet. K. L—n. 


