
Räknebok för f o l k s k o l a n i hufvudsaklig öf-
verensstämmelse med folkskolelärobokskom-
mitténs grundsatser af L . T. Larsson, semi
narieadjunkt, och N. Lundahl, folkskollärare. 
Tredje och fjärde årskurserna. Lund, Ph. 
Lindstedts universitets-bokhandel 1889. Pris 
25 öre för hvarje årskurs, inbundna tillsam
man 65 öre. Facit t i l l hvardera årskursen 
10 öre. 

I öfverensstämmelse med den nya nor
malplanens anvisning t i l l lärogång i räk
ning ha författarne i början af 3:e årskur
sen upptagit ett större antal exempel med 

hela tal. Så har ock skett i början af 
4f-.de årskursen, såsom normalplanen lika
ledes föreskrifver. Genom en sådan an
ordning tillgodoses ett af undervisningens 
viktigaste moment, repetitionerna, medelst 
hvilka bättre insikt och större färdighet i 
räkning blifva möjliga att åstadkomma. Då 
härtill kommer, att de valda uppgifterna 
äro lyckligt afpassade efter de mognare 
stadier, hvarpå barnen befinna sig, då dessa 
kurshäften sättas i deras händer, ha för
fattarne tillämpat denna grundsats på ett 
för undervisningen synnerligen fruktbärande 
sätt. 

T i l l de nämda exemplen med hela tal 
höra en mängd öfningar för parentesers 
begagnande. Likasom i algebra omslutas 
härvid icke de termer, som innehålla en 
tecknad multiplikation eller division, med 
parenteser, fast multiplikationen eller divi
sionen måste föregå en annan operation, 
såsom ex. 71 a): 67 -f- 3 5 0 : 7 . Ehuru 
regeln, att tal, förenade med plus eller 
minus och betraktade såsom ett tal , få 
parenteser, men däremot andra icke, är 
redig och klar, tro v i dock, på grund af 
vunnen erfarenhet, att det för lärjungarne 
lättfattligaste sättet att använda parenteser, 
såsom sällan föranledande misstag, är att 
låta dem få omsluta de operationer, som 

. enligt textens innehåll skola utföras före 
en annan operation, hvilket ock läroboks-
granskningskommittén förordar. 

Efter denna utvidgade kurs i hela tal 
följer i 3:e kursen en inledning t i l l deci
malbråk. Här behandla författarne, efter 
att med blott några få, men tillräckligt 
belysande exempel hafva åskådliggjort bråk 
i allmänhet, på ett särdeles klart, utvecklande 
och grundligt sätt tiondedels-, hundradels-, 
tusendedelsbegreppet o. s. v. med hänsyn 
t i l l dessa talsorters uppkomst, förhållande 
t i l l hvarandra och förvandling sius emel
lan, hvarvid metersorterna ha kunnat ful l 
ständigare och mångsidigare behandlas än 
i de två första häftena af arbetet. 

Hela decimalbråkläran måste erkännas 
vara med största klarhet och efter en god 
ledande grundsats framställd, och de t i l l -
lämpande exemplen äro, såsom öfverallt i 
detta räkneboksarbete, t i l l sitt innehåll sak
rika och hämtade äfven från eljest ofta 
förbisedda, men viktiga områden. Fram
ställningen af multiplikation och division, 
hvilka räknesätt anses jemförelsevis svåra 
att klargöra för nybörjare, förtjänar att sär
skildt framhållas. Man gifve akt på exemp
len 471—476 och 621—6301 I den förra 
gruppen visas genom en vacker utredning 
förfaringssättet v id multiplikation, då mul t i -
plikatorn är ett decimalbråk, hvarefter re
geln följer såsom sammanfattning häraf. 
Det må blott anmärkas, att ex. 472 d) 
och e) ha kommit något för tidigt. Deras 
plats vore i nästföljande ex. (473), där 
utläsningssättet för dylika uppgifter (2,9.43,27 
och 3 ,u . 9,a) bestämdt angifves. 

En grupp öfningar för decimalbråks af-
kortning, d. v. s. bortkastandet af öfver-
flödiga decimaler, finnes upptagen, allena-
stående i räkneböcker för folkskolan. Förfat-
tarnes förslag att endast medtaga 3 deci
maler i st. f. 5, som vanligast brukas, är 
att obetingadt gilla och borde allt id följas 
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vid undervisningen på det stadium här är 
fråga om. Komme än svaret att uttryckas 
i t. ex. hela nymil och 5 ä 6 decimaler, 
så är i praktisk räkning vanligen tillräck
ligt att bestämma det blott på metern, 
hvilket sker någorlunda noggrant genom 
att taga 3 decimaler och höja den sista 
med 1 i de fall, då den 4:e blir 5 eller 
däröfver. Likaledes påvisa författarne obe-
höfligheten af mer än 2 decimaler, då sva
ret är uttryckt i kronor, såsom ock att 
decimaler v id öre böra försvinna, hvilket 
allt är goda praktiska vinkar, ofta dock i 
räkneböckerna förbisedda. På någon för
klaring af orsaken t i l l att saklöst kunna 
bortkasta decimaler och höja den sista af 
de medtagna med 1 ha förf. emellertid 
icke inlåtit sig, förmodligen emedan de an
sett detta antingen vara gagnlöst eller ock 
föranleda, där det skulle inskärpas, t i l l en 
oförstådd minnesläxa. 

Exemplen 402, 404, 407, 409, 551 
m. f l . i 3:e kursen utvisa tydligen, att förf. 
här begära, att frågan, d. v. s. uppgiften, 
exemplet skall tecknas aritmetiskt; öfver-
allt eljest framhålla de, att svaren skola 
tecknas. Detta vacklande i uttryckssätt 
borde förf. undvikit och helst användt blott 
det förra, såsom liggande klarare för bar
nens uppfattning. 

Allmänna bråks liknämniggörande synes oss 
icke vara så klart och lättfattligt framställdt 
som önskligt vore, och medgifvas må, att denna 
sak ingalunda är lätt att på ett verkligen en
kelt och åskådligt sätt framställa. En god ut
redning med åtföljande regler såsom slutsatser 
gifves för liknämniggörande af två bråk, men 
mindre tillfredsställande är Behandlingssättet, 
då det blir fråga om flere bråk (ex. 194—200 
i 4 e kursen). Genom några förberedande exem
pel påvisas, huru många gånger produkter, 
upplösta i primfaktorer, äro större än en eller 
flere af dessa faktorer (t. ex. 2 . 3 . 5 . 1 1 större 
än 2 . 11). För liknämniggörande uppställas 
sedan bråk med i enkla faktorer upplösta näm
nare, t i l l hvilka bråk gemensam nämnare 
sökes, och denne skall, enl. förf., bestå af samt
liga faktorerna tagna så många gånger som 
de förekomma til l största antal i någon näm
nare. Förlängningen af hvart bråk sker där
efter med de faktorer i den gemensamma näm
naren, som ej finnas i nämnaren t i l l det bråk, 
som skall förlängas. Fördelen häraf är, att 
man slipper att genom särskilda divisioner 
uppsöka förlängningstalen. Men det är väl ett 
omotsägligt förhållande, att j u flere tal barnen 
på en gång skola nödgas röra sig med, dess 
lättare göra de fel, och räknandet blir osäkert. 
Kunde detta undvikas, vore det följaktligen 
bäst. Att man vid liknämniggörandet af flere 
bråk helst söker den största bråksort, hvartill 
nämnarne kunna förvandlas, d. v. s., i de fall 
man betraktar denna med afseende på storle
ken af det siffertal, hvarmed sorten betecknas, 
den minsta gemensamma nämnaren, är ej 
framhållet, hvilken senare term icke heller är 
använd. En följd af den gifna regeln blir dock, 
att det just är denna nämnare, som alltjämt 
uppsökes. Då hade ock varit skäl att angifva 
detta och blott kalla den »gemensam nämnare». 

1 korthet vilja vi uttala den meningen, att 
liknämniggörandet skulle för barnen blifva kla
rare och verkställas lättare, om nämnarne upp
löstes i sina enkla faktorer enligt särskild och 
redig nppställningsform, och minsta . gemen
samma nämnaren däraf uttoges med hopmulti-
plicerade faktorer. När man alltså hade tagit 
reda på den bråksort, t i l l hvilken alla bråken 
skulle förvandlas, undersöktes för hvarje bråk, 
huru många af de nya delarne utgjorde 1 af 
de gamle, och därefter huru många de blefve, 
när de gamle äro n gånger flere. 

Framställningen af allmänna bråk är i 
sin helhet redig och enkel, och hvarje mo

ment har fått, allt efter dess vikt och svå
righet, en väl afpassad utförlighet. Oak-
tadt 4:de häftet afser en årskurs, tro v i 
dock, på grund af dess rikedom på exem
pel, att häftet ej skall hinna genomgås i 
folkskolans fjärde klass, utan att det med 
stor fördel äfven kan begagnas i fortsätt
ningsskolan och t i l l någon del äfven i högre 
folkskoleklasser, då sådana finnas. V i 
tänka då särskildt på häftets sista afdel-
ning, »blandade exempel», som innehåller 
för ett mognare stadium särdeles förträff
liga uppgifter från viktiga praktiska områ
den. Här förekomma sålunda exempel från 
s. k. enkel och sammansatt regula de t r i , 
procentberäkningar rörande penningar, nä
ringsämnens kemiska sammansättning, kon
kursutdelningar m. m., växel- och rabatt
räkning, uppgifter för uträkning af ränta 
på ränta, bolagsfrågor, bevillningsberäknin-
gar och redogörelse, äfven medelst exempel, 
för obligationers betydelse. 

Då planen i dessa nu omnämda häften 
(3:e och 4:e årskurserna) är fullkomligt 
öfverensstämmande med den följda planen 
i de båda första, recenserade i denna tid
ning n:o 49 för 1888, hänvisas för öfrigl 
dit. C. f. A. 


