
Thysell-Nordströms räknelära. 
Redaktionen har från utgifvarne af Thy

sell-Nordströms räknelära mottagit nedan
stående genmäle, för hvilket plats blifvit 
begärd i Svensk Läraretidning. För be
sparande af utrymme införa v i samtidigt 
recensentens svar under strecket. 

G e n m ä l e 
till hr Fr. med anledning af hans kritik öfver 

Räknelära för folkskolan af J . Thysell och 
P. Nordström i n:r 50 af Svensk 

Läraretidning. 

För en läroboksgranskare på folkskolans om
råde fordras oundgängligen tre vigtiga förut
sättningar. För det första förmåga och god 
vilja att sätta sig in i det ämne, som är i fråga, 
och taga reda på den plan, som ligger t i l l 
grund för arbetet. För det andra rättvisa och 
oväld i förening med välvilja, så att granska
ren bedömer arbetet opartiskt, ej gör onödiga 
anmärkningar och lemnar tillbörligt erkännande 
åt det goda, som det granskade arbetet, oak-
tadt alla brister, möjligen kan innehålla 1 . För 
det tredje kräfves humanitet, som förbjuder 
öfversitteri och opassande insinuationer, und
viker allt småsinne och hyser aktning för 
andras öfvertygelse, äfven om denna ej öfver-
ensstämmer med granskarens egen. 

Att döma af den granskning af vår räkne
lära, hvilken varit synlig i n:r 50 af denna 
tidning, synes oss vår recensent hafva antin
gen saknat dessa förutsättningar eller ock af 
skäl, som vi ej känna, icke aktat nödigt att 
göra bruk af dem. 

I följd af de grundsatser, vi redan uttalat, 
ämna vi ej inlåta oss i svaromål på rec:s 
granskning af vår kunskap i svenska språket 
eller af vår förmåga att beherska vårt ämne 2 . 
Icke heller vilja v i svara på hans hänsynslösa 
och obilliga anfall på den redogörelse för räkne-
lärans plan och syftemål 3 , hvilken såsom bi-
hang åtföljt denna tidning. Hans taktlösa drift 
med eqvationsmetoden *, hans oädla insinuatio

ner och anspelningar på person 6 , hans öfver-
sittareton gent emot författarne, hvilka han be
handlar, som om de voro hans skolpojkar, samt 
hans tvärsäkra omdöme om en metod, hvars 
lämplighet för barn han ej synes hafva pröfvat 6 

— sådant och annat mera, som vanställer hans 
kritik, anse v i ej vara värdt att bemöta. Må 
det stå för rec:s egen räkning såsom bevis på 
hans anmärkningssjuka och inhumanitet! 

Nu t i l ! sakanmärkningarna, hvilka vi i veder
börlig ordning vilja göra t i l l föremål för en 
liten återgranskning. 

Den första anmärkningen, som gäller ex. 419 
om Viktors skolväg, är beroende derpå, att rec. 
dels förbisett upplysningen i n:r 413, att en 
skolvecka innehåller 5 dagar 7 , och dels för ha
stigt halkat öfver ordet skolväg 8 , som uttrycker 
den begränsning, som här kan vara af nöden. 
Att i exemplet fordrar särskild eftertanke, beror 
af dess plats under strecket 9. 

De två följande anmärkningarna mot ex. a) 
och 484) i den 17:de gruppen beröra en prin
cipfråga, pm hvilken meningarna kunna vara 
delade. Ar det tillbörligt att vid jemförelser 
mellan gamla och nya systemet använda tal, 
som endast tillnärmelsevis äro exakta, föf att 
på det lägre undervisningsstadiet åstadkomma 
större åskådlighet? Vi svara jakande, men rec. 
nekande på frågan. Se der grunden t i l l de 
gjorda anmärkningarna10! I exemplet om Abra
ham (n:r. 879) är det klart, att då åldern är 
bestämd, dödsåret måste rätta sig efter födelse
året, med afseende på hvilket ordet »omkring» 
gerna kunde utgå 1 1 . 

Jemförelsen med anledning af ex. 859 är all
deles icke träffande12. Uppgifterna i det klan
drade exemplet äro faktiska 1 3 . Likväl medgifves, 
att exemplet borde hafva varit enldare eller 
ock haft sin plats under strecket. 

Att mm. blifvit utelemnadt i ex. 727, är ett 
fel, som vid korrekturläsningen blifvit förbi-
sedt; men med en smula god vilja hade nog 
rec. kunnat förstå, att bredden skall vara 15 
mm. 1 *. Anmärkningen mot ex. 248 om haren är 
rent af löjlig och beror på förbiseende af ordet 
dessutom15. Hvarföre har rec. ej gjort någon 
anm. mot nästa ex., enär j u ekorrens svans 

S v a r 

på ofvanstående genmäle. 

1 Ät detta goda har jag lemnat erkännande. 
2 Behöfves icke. Boken svarar tillräckligt. 
3 I recensionen talas endast om cirkulärets 

rika löften. 
4 Finnes icke i recensionen. , 
5 Hade jag antydt, att förf:s bok vore en 

penningspekulation, eller att felen berodde på 
slarf, eller på annat sätt tillagt förf. dåliga be-
vekelsegrunder, så hade de haft skäl att tala 
om. oädla insinuationer. Jag har i stället på
visat en del grofva fel och t i l l dessa sökt den 
för förf:s personer minst graverande förklarings
grunden: okunnighet. 

s Jag har pröfvat den ganska mycket. 
7 Ingalunda. I ex. 413 talas om K a r l s skol

vecka. Viktor kan j u mycket väl gå i ea an
nan skola 6 dagar i veckan. 

8 Frågan lyder: »Huru lång väg-» etc. 
9 Jaså! Ett exempels svårighet beror på 

dess plats. Förf. mena väl tvärtom. 
1 0 Nej. Anmärkningen gäller den begrepps

förvirring, som hos barnen uppkommer på 
grund af förf:s otydliga språk. Alla de 11 för

sta ex. i recensionen äro anförda som bevis 
på detta språk. 

1 1 Skulle icke samma ord kunna utgå på 
flere ställen, t. ex. sid. 92? 

l a Jo, fullkomligt. Ingen menniska i verlden 
kan någonsin från priset på ett dussin löskra
gar räkna sig t i l l någonting angående sylön 

för knapphål. 
1 3 Förringar icke anmärkningen. 
1 4 Då skulle den goda viljan varit ganska 

stor, ty längden är angifven i cm. För öfrigt 
är det här som öfverallt i boken: vigten lig
ger icke på, huruvida en recensent kan fun
dera ut förf:s mening (något, som jag nog sjelf 
lyckats), utan derpå, att barnen kunna förstå 
förf. 

1 5 Visst icke. Den beror derpå, att förf. 
med uttrycket »haren var så och så lång» mena 
ett och med uttrycket »harens längd» mena ett 
annat. 

1 6 Se svaret 25! 
1 7 Det skulle knappast kunnat räknas för 

småaktigheter, i fall jag talat om förfs äpplekär
nor, som misslyckades; om den skräddaren, som 
köpte ett dussin knappar, men saknade 4 knap
par; om Niklas, som saknade 5 kr., när han 
skulle betala sitt föl; om ordet »tal» användt 



utgör en del af hans kropp 1 6 ? — Skall man på 
detta sätt lägga hvarje exempel på en småak
tig kritiks sträckbänk 1så kommer ingen räkne
bok att gå fri för hr Fr:s kritiska ströftåg, så 

fromt alla skola behandlas l i k a 1 8 . 

Då de enkla bref korten äro de allmännaste1 , J 

och värdet på ett sådant är angifvet strax 
ofvahför i ex. 4 0 1 s å saknar anm. mot ex. 427 
allt berättigande. 

Ex. 102 behöfver man ej missförstå, om man 
v i l l förstå'det samma 2 1 . Emellertid medgifves, 
att ett tillägg af orden »som måsar' skulle 
göra exemplet klarare. 
. I exemplet 58 är och på sin rätta plats en

ligt vårt förmenande. Hvilka skäl skulle tala 
för motsatsen22'? 

Premissen t i l l anm. under e) å l l r te sidan 
ligger i de af läraren kontrollerade svar, som lär-
jungarne lemnat på de näst föregående frågorna3 3 . 
Men tillåt oss att fråga: Hvar har hr Fr. premis
sen t i l l följande slutsats 2 4: »Språkligafelaktig
heter och oegentligheter finnas i massa» 2 6 , enär 
j u hans anmärkningar krympa tillsammans t i l l 
rena obetydligheter, för att icke säga spetsfun
digheter? 

Talet om premisserna hade så nära förledt 
oss att glömma det »löjliga» exemplet n:r 881. 
Den förmenta löjligheten bortfaller emellertid, 
då det upplyses, att uppgiften är faktisk för det 
uppgifna året 2 6 . 

Den enda anmärkningen mot det rent mate
matiska innehållet, hvilket väl för en räkne
boksgranskare bort vara hufvudsaken 2 7, gäller 
uppställningen: »4. 4 cm = 1 6 qvcm.» Denna 
anmärkning vore utan tvifvel berättigad, om 
uppställningen ej hade varit satt i samband 
med den i rutor fördelade qvadraten, t i l l hvil-
ken hon hänförer sig. Resonnementet om ru
tornas antal m. m. tillhör läraren, ej lärobo
ken. Rec. har emellertid fröjdat sig i ljuset 
af denna anmärkning och deraf tagit sig an
ledning t i l l åtskilliga sidohugg, hvilka v i grund-
satsenligt ej bry oss om att parera 2 8 . 

Enligt den plan, som ligger t i l l grund för 
arbetet, framställes räkneläran genom exempel, 
hvadan utredningar och förklaringar, som kunna 
anses nödiga, steg för steg lemnas af läraren, 
som med tillhjelp af tjenliga åskådningsmedel 
alltjemt bör ledsaga lärjungarne på den utsta
kade vägen 2 9. Hade rec. gifvit akt härpå, skulle 

han kunnat i rättvisans intresse inbesparat åt
skilliga anmärkningar. 

Härmed jäfvas ock anm. om bristande ut
redning af talsorterna. Hvad som i detta af-
seende är nödigt, är gifvet genom exemplen i 
sådan mängd, att vi snarare väntät en alldeles 
motsatt anmärkning. Så finnas exempel i den 
påpekade riktningen i 4:de gruppens fyra första 
inledningsexempel, i 6:e gruppens inlednings-
exempel samt i exemplen 257—265, hvilka alla 
kunna användas för att åskådliggöra och in
skärpa förhållandet mellan tiotal och e n t a l 3 0 . 
Hvad vi l l rec. mer begära? 

Angående anm. nederst på sid. 29 må en
dast hänvisas t i l l läroboks-komiterades termino
logi för räkning31. 

Anm. mot lärosatsen å sid. 78 hade varit 
öfverflödig, om rec. påaktat, att der står »tal
sorter af samma slag» och icke samma tal
sorter32. I följd häraf är ock tillämpningen 
häraf på inledningsexemplet e) i samma grupp 
ett nonsens. 

Vi följa rec. tåligt på hans språngmarsch 
tillbaka t i l l sid. 11. Der har talet 12 gifvit 
anledning att tala om ett dussin och talet 20 
om ett tjog33. Ligger väl något ondt deruti ? Vi 
tro det icke. Användningen sker i samma 
grupps 100:de och 118:de exempel. 

Anmärkningen att exemplen äro allt för ab
strakta var högst oväntad och nästan gläd
jande, enär v i i anseende t i l l de många sak-
exemplen, som boken innehåller, hört anmär
kas, att för få sifferexempel finnas, ehuru v i 
tro, att äfven de senare skola någorlunda mot
svara behofvet 3 4. Exempel sådana som det klan
drade: »Hvilket är decimetertalet t i l l 1 m. 8 
dm.?» hafva befunnits vara både nyttiga och 
nödvändiga, och läraren sköter bra illa sin 
undervisning, om lärjungarnes intresse för äm
net genom dylika här och hvar inströdda tal 
skulle behöfva minskas. 

Rec. misstager sig ganska mycket, då han 
utkastar mot oss den hänsynslösa beskyllnin
gen, att v i skulle använda eqvationsmetoden 
endast som en lärd skylt för vårt arbete 3 5. Då 
han emellertid helt kategoriskt förkastar och 
föraktar metoden och t i l l och med på flere 
ställen gör sig rolig på denna metods bekost
nad, så tjenar det t i l l intet att med honom 
orda om denna metods förtjenster, hvilka äro 

oberoende af de bristfälligheter, som helt sä" 
kert vidlåda vårt arbete. Och detta senare ä r 

j u ej så underligt, då det är det första arbete 

i sitt slag, som ifrån början konseqvent t i l l " 
lämpar denna metod, ehuru vår rec. ej ens v i l 1 

erkänna detta 3 8 , utan helt frankt påstår, att 
»denna första årskurs beträffande beteckning 
och uträkning af exemplen har föga annat 
gemensamt med eqvationsräkning, än andra 
räkneböcker hafva» 3 7. 

Hela första årskursen är emellertid genom 
sitt stränga fasthållande vid den grundsatsen, 
att alla sakexemplen skola ordentligt tecknas 
före uträknandet, och genom det tidiga infö
randet af kombinerade exempel, att betrakta 
såsom en inledningskurs t i l l den egentliga eqva-
tionsräkningen, som börjar i andra årskursens 
B-afdelning, sedan den samma blifvit ytter
ligare förberedd genom parentesöfningar, som 
ingå i A-af delningens kurs. Det torde, sedan 
äfven den andra årskursen utkommit, möjligen 
komma att visa sig, att eqvationen ingalunda 
är så ofattlig eller intresselös för folkskolans 
lärjungar, som rec. utan alla bevis behagar 
påstå 8 8. 

Den styfvaste anmärkningen, som rec. gör 
mot vårt arbete, är onekligen den, att exemplen 
skulle vara för svåra för första årsklassens 
lärjungar. Då de kombinerade exemplen, som 
rec. beklagar sig öfver, äro af enklaste slag 3", 
då den progressiva utvecklingsgången och den 
noggranna teckningen betydligt underlätta svå
righeterna, och då de svåraste exemplen äro 
satta för sig sjelfva under strecket för mera 
försigkomna lärjungar eller för ett senare ge
nomgående, torde denna anmärkning ej heller 
väga så synnerligen mycket, helst som försök 
med första klassens lärjungar i en folkskola 
på landsbygden lemnat oss full visshet derom, 
att de öfverklagade svårigheterna i de allra 
flesta fall med lätthet öfvervinnas. , » 

Att req. ej haft något godt att säga »om den 
olycksaliga metod», som enligt hans förme
nande förledt oss t i l l de fel, som blifvit oss 
påbördade, bära vi med jemnmod, liksom ock 
allt det öfriga, som han haft att anmärka mot 
oss och mot vårt räknehäfte. Vi konstatera 
endast, att vi saknat förmånen af en kritik, 
som motsvarar billiga anspråk på sanning 4 0 , 
rättvisa och humanitet 4 1 . Utgifvarne. 

i betydelsen räkneexempel; om införandet i 
första årsklassen af så svåra namn som »fa
kultet» m. fl. samt för barnen så okända per
soner som Sokrates, Cicero, Titus, Konstantin 
den store, Augustinus, Gerhardt m. fl . , m. f l . ; 
om månglerskan, som köpte söndriga ägg; om 
förfs ettörestycken, som väga 1 gram (andras 
ettöringar väga 2 gram); om sidotalet på ett 
qvadratformigt moss-skifte; om torts bestämda 
uppgifter på de gammaltestamentliga personer
nas ålder, födelseår m. m.; om den mängd ex. 
med ofullständiga frågor, som finnas; om mal
placerade orsaksadverb; om huru förf. på som
liga ställen utan anvisningar begär barnens 
»språngmarsch bakåt» (se ex. 177 m. fl.) m. m., 
m. m. 

1 8 Alla räkneböcker äro icke lika under
haltiga. 

1 9 I ex. 401 får man icke veta detta. 
2 0 Hvar står det, att det i ex. 427 är fråga 

om samma slags brefkort som i ex. 401? 
2 1 Ex. har blifvit framstäldt t i l l mer än en 

språkvetenskapsman, men ingen har kunnat 
bestämdt säga, hvad förf:s mening är. Kanske 
8-årjngarne' äro mera bevandrade' i svenska 
språket. 

2 2 Jo, att barnen af ex. få den föreställnin
gen, att tackan icke hör t i l l fårslägtet. 

2 3 Antingen svara barnen på dessa frågor: 
11, 12, 13, och då är hela anmärkningen obe
fogad, eller också (hvilket säkerligen icke in
träffar med ett barn bland tusen) tioen, tiotvå 
etc. I senare fallet blir anmärkningen endast 
ett upprepande af rättelsen och ingen slutsats. 

2 4 Detta är ingen slutsats, endast ett påstå
ende, tillkommet med anledning af en mängd 
gjorda iakttagelser. 

2 5 Att inför läsaren framdraga alla bokens 
felaktigheter hade varit att aftrycka det mesta 

f boken. 

2 3 Enligt samstämmande uppgifter i Jämt
lands Tidning n:r 2 och Ostersundsposten n:r 
1 för år 1883 utgjorde Östersunds folkmängd 
vid 1881 års slut 3,049. Förf. säga 3,044. 
Skulle tidningarna jäfvas, vända vi oss t i l l 
Statistisk Tidskrift för 1883. Den har också 
3,049. Under 1882 ökades folkmängden enligt 
tidningarna med 360 personer, enligt Statistisk 
Tidskrift 1884 med 358. Förf. säga, alt den 
ökades med »en person om dagen» = en per
son hvarje dag = 365. Hur går det med det 
faktiska i exemplet? 

2 7 Det rent matematiska innehållet är addi
tionerna, subtraktionerna o. s. v. Så lågt har 
jag verkligen icke tänkt om förf., att de skulle 
vara ur stånd att lägga några tal tillsammans 
eller draga tal från hvarandra. Något egen
domligt förefaller det i alla fall, att metertidet 
t i l l 3 dm. 6 cm. + 6 dm. 4 cm. (ex. 277 c) 
skall vara 10. 1 facit t i l l ex. 98 säges, att 
3 J / a månad är 14 veckor. I vanliga fall är 
det emellertid 15. Den af förf. åberopade väl
viljan får väl här också skyllas på sättaren. 

2 8 Förf. påstå således fortfarande, att 4 . 4 
cm.. = 16 qvcm. Här behöfvas inga kommen-
tarier. 

2 9 Det skulle vara intressant att få veta, 
genom hvilket åskådningsmedel förf. kunna 
visa sanningen af sistnämda räkneoperation. 

3 0 Det vore j u märkvärdigt, om förf. skulle 
kunna undoika att begagna olika talsorter. 
Genom de åberopade ex. vilja förf. emellertid 
påtagligen inlära något annat ån förhållandet 
mellan tiotal och ental. De vilj a således nu slå två 
flugor i en smäll: ett pedagogiskt misstag. In
ledningsexemplen i 6:e gruppen/örateäte kän
nedom om förhållandet mellan tiotal och ental, 
hvilken alls icke vinnes genom de 4 exemplen 
i fjerde gruppen. 

3 1 Talsorten ental kan aldrig öfverföras at' 
blifva talsorten tiotal. 

3 2 Båda dessa uttryck äro här synonyma. 
De olika slagen af talsorter kunna väl aldrig vara 
annat än ental, tiotal, hundratal o. s. v. Mena förf. 
något annat, skulle de uttryckt s i g annorlunda. 

3 3 Har intet att skaffa med min anmärkning. 
3 4 Förf. tyckas förvexla abstrakta ex. och 

sifferexempel. 
3 6 Jag har sagt något annat. Se recensionen! 
3 6 Omöjligt att erkänna, då endast första 

årskursen utkommit. 
8 7 Se Sjölander^Vihlanders, Larsson-Lun

dahls, Velanders m. fl. räkneböcker! 
3 8 Platsen att utreda en metods förtjenster 

och brister är icke en recension. Vi återkomma 
möjligen framdeles härtill. 

3 9 T. ex. detta (657): »Ett vattenkar, som 
rymmer 480 liter, kan fyllas medels 2 rör och 
tömmas medels ett tredje. Då det ena tillops-
röret ensamt användes, fylles karet på 6 tim
mar, och då det andra ensamt användes, på 8 
timmar. Då karet är fullt och båda tillops-
rören stängda, katt det genom afloppsröret töm
mas på 4 timmar. Om nu karet är tomt, och 
alla rören på samma gång öppnas, så frågas, 
huru mycket vatten karet innehåller efter en 
timmes förlopp?» — Märk, första årsklassen! 

4 0 Förf. kunde j u haft den artigheten att 
uppvisa en enda osanning, som jag sagt. 

4 1 De många tillvitelserna för orättvisa m. m. 
må lemnas åt sitt värde. Det är en gammal 
erfarenhet, att j u sämre ett arbete är, desto 
orättvisare anser förf. sig behandlad af den, 
som påvisar felen. Här gäller det emellertid 
något vida högre än en förf:s känslor, det gäl
ler skolans väl, och det vore besynnerligt, om 
skolan i våra dagar skulle utan anmärkning 
låta påbörda sig hvad som helst. F r . 


