
F o l k s k o l a n s m i n d r e räknelära af Alf. Berg, 
fil. d:r, öfverlärare v i d tekniska skolan i 
Stockholm. Fyraj kurser i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med normalplanen 1889 
och kommitterades utlåtande 1887. Stock
ho lm C. E. Fritze's k. hofbokhandel. Pris 
12 öre häftet. Inbunden i ett band 60 öre. 

Arbetet är afsedt för mindre folkskolor 
och utgör en bearbetning af ett förut ut-
gifvet större räkneboksarbete. Det är, så
som på titelbladet angifves, fördeladt i fyra 
kurser: förberedande kurs i läran om hela 
tal, fullständigare kurs i läran om hela tal, 
förberedande kurs i läran om bråk och 
decimalbråk och fullständigare kurs i läran 
om decimalbråk. T i l l den senare sluter 
sig en kortare kurs i läran om allmänna 
bråk. 

Blott hundratal och lägre heltalssorter 
behandlas i l : a kursen. Ensiffriga mult i -
plikatorer och divisorer användas där lika
ledes uteslutande. Divisionsexempel med 
rest upptagas först i 2:a kursen, men re
stens betydelse utredes icke därstädes, utan 
detta har blifvit uppskjutet, t i l l dess en 
hel kurs i decimalbråk blifvit genomgången, 
och förekommer således icke förrän i 4:e 
kursen. En sådan lärogång måste anses 
mindre god, enär lärjungen en längre t id 
får lösa uppgifter, hvilkas rätta natur är för 
honom alldeles främmande. Grundsatsen 
att i räkning klargöra hvarje moment, där 
det först upptages, är härmed öfvergifven, 
fast den utan svårighet här kunnat följas. 
Redogörelse för bråkbegreppet i dess all
mänhet hade nämligen här bort inträda, 
hvarigenom den vid division uppkommande 
resten kunnat förklaras. 

Vid val af exempel synes författaren 
hafva tillbörligt uppskattat räknefärdighe-
t e n r alldenstund ett tillräckligt antal rena 
sifferexempel gruppvis omväxlande med 
sakexempel upptagits. De senare äro i all
mänhet af lämpligt och praktiskt innehåll. 
Härvid vilja v i blott anmärka, att ytberäk-
ningsexempel böra på de lägre stadierna 
helst vara uteslutna, i all synnerhet i första 
årsklassen. En yta är nämligen ett be
grepp, som barnen ha jämförelsevis svårt 
att fatta utan sorgfällig geometrisk åskåd
ningsundervisning. Redan i l : a kursen, 
ex. 114 o. följ. å sid. 23, upptager 
nu förf. beräkningar af rektanglar, oeh 
den enda grund barnen härvid få att stödja 
sig på är en åtsnörd definition på kvadrat. 

Bland öfriga sakexempel tyckas somliga 
vara af för svår beskaffenhet på så sätt. 

att de ej äro lämpade efter barnens ut
veckling på det stadium, som de afse. 
Så är förhållandet med ex. 10, 15 och 16 
på sid. 31 o. 32 samt flere exempel i af-
delningen »blandade öfningar med hela 
tal» sid. 49. 

I* Den aritmetiska teckningen behandlar 
förf. fristående på tre ställen, nämligen i 
slutet af 2:a, 3:e och 4:e kurserna. I 
dessa sifferexempelgrupper förekomma t. o. 
m. tredubbla parenteser, som naturligtvis 
göra räkningen rätt invecklad. Det ford
ras icke ringa tid och möda att föra lär-
jungarne t i l l säkerhet i sådana exempels 
uträknande 

Införandet i de särskilda momenten af 
räknesätten sker stundom mycket raskt. 
Se t. ex. om bråks förkortning och tals 
delbarhet! Men det måste erkännas, att 
de flesta utgångsexempel äro klara och le
dande t i l l snabb uppfattning af den sak, 
hvarom fråga är. 

Då arbetet på ett möjligast kortfattadt, 
men t i l l ika ganska åskådligt sätt meddelar 
en kurs i hela tal och decimalbråk, för
utom en ytterst sammanträngd kurs i alk 
manna bråk, torde det kunna vara t i l l gagn 
för skolor, som arbeta under mindre gynn
samma förhållanden. 

C. J. A. 


