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Detta arbete, af hvilket. l : a och 2:a kur
serna, omfattande hela tal, af oss anmäl
des i n:r 46 för 1888, föreligger nu i full-
bordadt skick. De båda senare kurserna 
äro utarbetade efter samma väl genom
tänkta och konsekvent utförda plan som 
de två förra, hvadan hela räkneboken, som 
i första rummet utgör en ovanligt god och 
rikhaltig exempelsamling, men dessutom 
äfven v i l l vara en verklig räknelära, som 
på grundvalen af särskildt valda åskådlig
görande uppgifter meddelar det huvudsak
ligaste af teoriens elementer, bildar en god 
insats i folkskolans nyare räknebokslitte
ratur. 

De båda häften, som vi nu gå att an
mäla, innehålla förnämligast bråkläran. 
Hvarje häfte utgör en kurs för sig. Tredje 
kursen upptager följande afdelningar: 1) 
reduktion af gällande dekadiska mätsorter, 
2) bråkbegreppet, 3) decimalbråk, 4) re
duktion af dekadiska mätsorter, som gällde 
t. o. n i . år 1888, 5) jämförelse mellan de 
före 1889 använda storhetsmåtten och me
termåtten, 6) räkning med stycketälssorter 
och 7) sort- och jämförelsetabeller. 

I första afdelningen förekomma talrika 
reduktionsuppgifter, ordnade med stor plan
mässighet. Så företagas inom hvarje sort
klass först större sorters förvandling t i l l 
mindre. För att underlätta reduktion från 
mindre sorter t i l l större ha förf. påvisat 
mynt-, längd-, yt-, rymd- och viktsorternas 
motsvarigheter inom talsorternas klass. 
Sättet att begagna streck för betecknande 
af det sökta antalet sorter är föga lämp
l ig t ; bättre är att öfverallt använda se. 
Ex. 25 b) 1408 kvm. = ar kvm. 

Bråkbegreppets behandling föregår i denna 
kurs decimalbråkens framställning och är 
ganska utförlig. I 2:a kursen behandlades 
likaledes det allmänna bråkbegreppet, i det 
att olika bråksorters uppkomst klargjordes, 
blandade tals förvandling t i l l delar och 
delars förvandling t i l l hela tal framställ
des, allt såsom inledning t i l l divisionsex
empel med rest. Här genomgås hufvud-
sakligen samma öfningar med den skillnad 
blott, att de nu tillämpas på olika slags 
sorter, så väl dekadiska som icke dekadiska. 
Det torde behöfvas en längre tids erfa
renhet för att kunna bedöma, huruvida en 
dylik vidlyftig utredning af det allmänna 
bråkbegreppet kan mnd praktisk fördel gö
ras före inlärandet af decimalbråk. Jämte 
den obestridliga förtjänsten att för barnen 
tidigt klargöra bråksorter och deras för
vandlingar medför den äfven den betänk
liga olägenheten att upptaga en god del 
af den t id , som borde användas för bi
bringande af tillräcklig insikt i decimal
bråk och säkerhet att räkna med dessa 
bråk, hvilka äro af så stor praktisk be
tydelse. At t härtill åtgår en ganska an
senlig t id, känner hvarje lärare. 

Efter den allmänna inledningen t i l l bråk 
framställa förfatlarne i kursens tredje af-
delning decimalbråkläran. En icke fullt 
tillräcklig noggrannhet i uttrycken samt 
förbiseende vid begreppsbestämningen äro 
de anmärkningar, som mot denna afdel-
ning kunna göras. Vid redogörelsen för 
decimalbråks beteckning säga författarne: 
»Decimala mätsorter kunna skrifvas som 
bråk, utan att nämnarne utsättas.» Man kun
de enligt detta påstående begära, att t. ex. 
5 kr. skulle skrifvas som bråk. Men denna 
uppgift är tydligen omöjlig. Uttrycket be-
höfde därför omredigeras, eller ock kunde 
det alldeles uteslutas, då det kvarstående: 
»Delar, uppkomna genom tiodelning, kunna 
skrifvas som bråk, utan att nämnarne ut
sättas», vore fullt korrekt och tillräckligt 
tydligt. Härigenom blefve de sorter, som 
utgöra de högsta befintliga i de olika klas
serna, och som således ej äro delar af 
några andra, uteslutna. — Ett oriktigt ut
tryck är å sid. 1 1 : »Nämnarne i decimal
bråk äro alltså tal, som bestå af siffran 1 
jämte en eller flera nollor.» »Bestå» i 
st. f. »betecknas med.» 

På några ställen å sidorna 12 och 13 
kunna vissa där förekommande uttryck gif-
va anledning t i l l begreppsförvirring, t. ex. 
då det heter: »Skrif såsom decimalbråk 
36- roV» eller: »Skrif följande decimalbråk 
såsom allmänna bråk: a) 2,7, b) 5,36, c) 
27 ,84!» o. s. v. Här kan hos barnen den 
förvända uppfattningen uppstå, att tal, som 
innehålla tiondedelar, hundradelar o. s. v., 
och hvilkas nämnare år utskrifven, icke 
äro decimalbråk utan allmänna bråk, lika
som ock att dylika tal, som icke hafva 
utskrifven nämnare, blott då skulle v ^ . 
decimalbråk. Det har naturligtvis icke va
r i t författarnes afsikt att leda t i l l denna 
uppfattning, ty förut på sid. 11 har deci
malbråkbegreppet blifvit deflneradt sålunda, 
att »de bråk, som hafva 10 eller någon 
dignitet af 10 t i l l nämnare, kallas deci
malbråk», och strax därpå »att i decimal
bråk behöfver nämnaren ej utskrifvas», 



hvilket senare visar, att dessa bråk ej 
förlora sitt namn och därmed sin betydelse, 
i fall man verkligen skrifver ut nämnaren 
vare sig med siffror eller bokstäfver. 

Den regel, t i l l hvilken författarne komma 
i division med decimalbråk i det fall, då 
divisorn har decimaler, leder ibland t i l l 
onödigtvis besvärligt arbete vid uträkningar, 
t. ex. i 3,280936 : 16,25. Skola divisor 

och dividend här göras liknämniga, får 
man ohandterliga tal att röra sig med. 
Enklare hade varit att påvisa och tillämpa 
lagen om kvotens oföränderlighet vid lika-
mångfaldigande af divisor och dividend. I 
så fall hade här skolat multipliceras med 
100 på båda ställen, hvarefter divisionen 
kunde verkställts, utan att 8-siffrig divisor 
behöft användas. 

Reduktion med de sorter, som upphörde 
att vara lagliga med år 1888, samt exem
pel för reduktion mellan dessa och meter
sorterna ha upptagits i ett par mindre af-
delningar. Då man vet, att de gamla 
sorterna brukas och säkert ganska länge 
komma att brukas på många ställen af åt
minstone den äldre generationen, som är 
van v id att göra värderingar efter dem, 
så anse v i det vara välbetänkt att i sko
lan äfven behandla dem och deras förhål
lande t i l l de nya, ty just härigenom kom
mer skolan att ansluta sig t i l l det prakti
ska lifvet. 

Fjärde kursen innehåller tvenne större 
afdelningar: allmänna bråk och sifferekva-
tioner. Hvad allmänna bråk beträffar, fö
rekommer här en fullständigare inledning 
än i tredje kursen. Denna inledning om
fattar dels en framställning om bråksorters 
uppkomst ur hvarandra, dels bråks form
förändringar och upptager en proportions
vis stor del af häftet. Då härtill läggas 
de äfven i 2:dra och 3:dje kurserna upp
tagna inledningarna t i l l allmänna bråk, sy
nes oss en för ämnets klara uppfattning 
onödigt vidlyftig behandling af bråks in
ledning vara gjord. V i frukta dessutom 
för, att genomgåendet af alla dessa för 
öfrigt ganska åskådliga och lyckligt valda 
exempel med de repetitioner, t i l l hvilka 
förf. uppmana, skall taga så mycken tid i 
anspråk, att man knappast skall hinna t i l l 
målet, nämligen att verkligen räkna med 
allmänna bråk, på den åt ämnet anslagna 
tiden. Ett annat exempel på onödig ut
förlighet lämnar framställningen af addition 
med bråk. I sitt första moment, samman
läggning af gifna liknämniga bråk, hvilket 
j u måste betraktas såsom ett särdeles lätt 
steg, upptager den icke mindre än 52 
uppgifter, då däremot addition med gifna ' 
oliknämniga bråk, som på grund af sin 
större svårighet borde fått de talrikaste 
öfningarna, blott innehåller 30 uppgifter. 

Både i addition och subtraktion bestå 
nämnarne i de använda bråken af antingen 
små enkla faktorer eller ock i sina prim
faktorer lätt upplösta tal, hvilket är meto
diskt riktigt, alldenstund sådana bråk 
gifva tillräcklig öfning i de ifrågavarande 
operationernas utförande och, hvad som 
är synnerligen viktigt, kräfva betydligt 
mindre t id för uträkning än bråk med 
stora nämnare. 

Multiplikation och division med bråk ha all
tid ansetts svåra att med erforderlig klarhet i 
förening med matematisk noggrannhet fram
ställa för nybörjare. Synnerligen goda försök 
härtill hafva dock gjorts i de efter läroboks-
granskningskommitténs grundsatser utarbetade 
läroböckerna. I fråga om det förra räknesät
tet torde förr ofta en oriktighet hafva före
kommit vid läsningen af uttryck sådana som 
detta: | X 20. Man har vanligen utläst det 
sålunda: f gånger 20. Men som man ej kan 
taga en storhet mindre än 1 gång, så blir en 
dylik uppgift oegentlig. Uttrycket innehåller 
att taga f af 20, hvilket författarne ock tydli
gen hafva betonat. Men nu möter oss t. ex. 
följande uppgift (ex. 199 d): 4§ X 8 - H u r u 

förf. vilja utläsa denna, angifves ej. Icke kan 
man gärna säga i § af 8, ty i af är menings
löst, och att enligt författarnes antydan för ut
räkningen säga 4 gånger 8 -(- -J- a/8 är obruk
ligt och långtrådigt. Återstår då att använda 
det gamla utsägesättet 4 l\ gånger 8 för att 
få ett kort, fastän icke korrekt uttryck. Vi 
anse därför, att förf. hade bort tolerera delta 
för att för sådana uppgifter hafva en bekväm 
uppläsningsform. En utväg att komma ifrån 
det inkorrekta uttrycket vore att först förvandla 
det blandade talet till oegentligt bråk (här y ) 
och därefter säga: y af 8, men icke alltid 
vore denna förvandling snabbt utförd, och icke 
heller vore detta uttryck så särdeles bra. 

Arbetets sista afdelning utgör en enkel 
och lättfattlig framställning af sifferekva-
tioner. Ur de valda åskådliggörande exemp
len framgå osökt lagarne för ekvationers 
lösning. Anledningen att förf. i en läro
bok för folkskolan upptagit denna del af 
räkneläran torde vara att finna i läroboks
kommitténs framhållande af ekvationers stora 
värde äfven på aritmetikens område. Och 
när ekvationsläran behandlats efter den 
utvecklande lärogången så enkelt och re
digt, försvarar den sin plats, äfven om 
icke så många af folkskolans lärjungar 
skulle medhinna den. C. J. A. 


