
Ny metod för uppställning af regula-
de-tri-, procent-, intresse-, rabatt-, diskont-, 
bolags-, blandnings-, kedje-, obligations-, 
och aktieuppgifter a f Svante Svensson, e. 
o. kammarskrifvare i kongl. tullverket. 
— Så lyder den långa ti teln på ett i 
Malmö hos Enva l l & K u l l utgifvet 30-
sidigt häfte t i l l ett pris af 75 öre. I 
förordet drager författaren i härnad mot 
såväl »analogimetoden» som »det eviga 
frågandet», då det gäller att inlära alla 
dessa för det praktiska lifvet så vikt iga 
»räknesätt». Sedan han därpå äfven för
klarat »ekvationsmetoden» vara för veten
skaplig, öfverlämnar han sin metod t i l l 
allmänhetens bedömande. Denna metod 
synes dock knappt vara mindre mekanisk 
än någon af de utdömda. Hufvudsaken 
synes nämligen enligt densamma vara att 
ordna de uppgifna storheterna på ett visst 
sätt och därvid använda ett »uppställnings
streck » , öfver eller under hvilket storheter
na slutligen skola uppskrifvas. Därjämte 
lägges mycken v ik t på inlärandet af, att 
storhetsbegreppen gå i »motsatt riktning», 
då det ena minskas, på samma gång det 
andra ökas (ex. längd och bredd), och i 
»samma riktning», då det ena ökas, på 
samma gång det andra ökas (ex. v i k t och 
värde). Och häraf betingas storheternas 
plats öfver eller under det ofvan nämda 
strecket. Det förefaller nästan, som om 

användandet af denna nya metod såsom 
korrektiv mot de gamla förkastliga vore 
l ik tyd ig t med att komma ur askan i el
den. Det bör emellertid icke nekas, att åt
ski l l igt i framställningen är ganska sundt 
och användbart, men om detta kan dock 
sägas, att det icke är nytt. Om det nya 
åter kan man med trygghet påstå, att det 
med hänsyn t i l l räknemetodikens nuvaran
de ståndpunkt icke kan rekommenderas 
t i l l användning vid undervisning — allra 
minst v id barnaundervisning. 


