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Lösa linjära ekvationer med 
programmering 
I denna aktivitet arbetar vi med ett enkelt program 
som löser en ekvation på formen 

ax+b=cx+d  

med avseende på x. Vi får alltid ett exakt svar. 

Så här ser den färdiga koden ut 

 
I programmeringsaktiviteterna ”10 minutes of code” 
går vi igenom de flesta programmeringsfunktioner 
som finns i dessa nya aktiviteter om programmering 
och matematik: 

Request -behandlas i kap 3, Övning 1: 
En dialogruta öppnas och användaren ges möjlighet 
att under programkörning mata in “meddelande”, 
variabel (för numerisk inmatning), t.ex. Request "skriv 
in värdet på a",a. 

 
 

Här finns också 2 villkorssatser med If Then EndIf som 
här behövs för att "ta hand om" koefficienter som inte 
ger någon lösning på ekvationen. 

Du kan läsa mer om villkorssatser i hela kapitel 3. 

 
 

Det finns också en sats "Local x". Den gör att värdet 
på x bara finns i själva programmet och inte utanför. 

En lokal variabel är en temporär variabel som endast 
existerar medan ett användardefinierat program körs. 

I kapitel 2, övning 2 finns en ordentlig genomgång av 
hur man kan använda lokala och globala variabler. 
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Sedan har vi också två Disp-satser. Redan i. kapitel 1, 
Övning 1 tar vi upp hur man använder sådana i pro- 
gram. 

 
Disp-satsen kan visa mer än en sak åt gången. Titta 
på skärmbilden nedan, som visar ett program för att 
beräkna hypotenusans längd. I programmet visar vi 
argumenten a och b med lämpliga etiketter (katet 1, 
katet 2) och visar sedan den beräknade hypotenusans 
längd, också den med en etikett. 

 
Här syns nu på en delad sida resultatet av en program-
körning. Vi har här löst ekvationen 
 

7 2
3 4

13 7
x x− = +  

 
Se till att eleverna förstår hur man kommer fram till 
uttrycket a steg för steg-lösningen 

:
d b

x
a c
−

=
−

  

som ger lösningen till ekvationen. 
 
På sid 3 har vi sedan två linjära funktioner som är just 
vänster- resp. högersidan i ekvationen. x-koordinaten 
för linjernas skärningspunkt är lösningen till ekva- 
tionen. 

 
 

 

Problem 2 
Här visar vi hur man kan lösa ekvationer i steg. I 
Aktiviteten "Linjära ekvationer fram och tillbaka" går 
vi igenom själva tekniken vid stegningen. Man 
använder sig då av funktionen ans som står för sista 
svaret. 
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