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Sammanfattning: 

I studien undersöks svenska gymnasieelevers svårigheter att lösa linjära ekvationer och linjära 
ekvationssystem. Elever från två klasser, 29 elever, fick skriva ett test inom linjära ekvationer och 
linjära ekvationssystem och därefter ordnades en gruppintervju där intervjun ljudinspelades. 
Elevernas lösningar analyserades och gruppintervjun transkriberades och de funna matematiska 
svårigheterna av elevlösningar identifierades. Funna svårigheter i det tidigare konsumtionsarbete 
användes i denna studie för att jämföra med de matematiska svårigheterna och finna nya hos svenska 
gymnasieelever som kan vara användbara för framtida yrket. De mest förekommande svårigheter 
som resultatet av elevlösningar visar är bland annat hantering och beräkning av negativa tecken och 
rationella tal vid lösning av linjära ekvationer och linjära ekvationssystem. 
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Förord 

Jag, Mona Al-Chalabi, är en lärarstudent från Linköpingsuniversitet, som ska bli 
gymnasielärare i matematik och biologi. Mina erfarenheter av den verksamhetsförlagda 
utbildningen och mitt arbete som matematiklärare är att elever i gymnasieskolan i många fall 
inte behärskar att lösa linjära ekvationer och ekvationssystem. Detta gjorde mig intresserad av 
att studera vilka de matematiska svårigheterna elever har. I mitt tidigare konsumtionsarbete 
undersökte jag forskningslitteraturens beskrivningar kring svårigheterna och detta 
produktionsarbete fortsätter min föregående undersökning med en fallstudie bland svenska 
gymnasieelever. Min förhoppning är att resultatet kan hjälpa läraren att bättre förstå eleverna 
och därigenom undervisa på ett sätt, som förbättrar elevernas lärande. 

Jag vill tacka min handledare som stöttat mig och väglett mig till slutet av forskningsarbetet. 
Ett tack till min handledare på VFU som gett sin tid och hjälpt mig mycket under perioden för 
att genomföra mina undersökningar i arbetet och vill tacka dessutom deltagarna som valt 
själva att vara med i undersökningen.  
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1. Inledning  
 

I dagens gymnasieskolor finns det bekymmer när det gäller elevernas förståelse i området 
algebra, vilket bland annat visar sig i att de får svårigheter att lösa linjära ekvationer och 
linjära ekvationssystem. Utifrån mina erfarenheter av VFU, verksamhetsförlagda utbildning, 
och arbete som gymnasielärare har jag dragit slutsatser att läraren måste förstå elevernas 
matematiska svårigheter för att kunna ha en framgångsrik undervisning. I mitt tidigare 
konsumtionsarbete har jag funnit i den internationella forskningslitteraturen belagda 
svårigheter som gör att eleven misslyckas med att lösa linjära ekvationer och 
ekvationssystem, vilket är ett stort hinder för deras vidare matematiklärande. Varje år 
försämras elevernas matematiska kunskaper som även skolverket visar i sin undersökning, 
TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS är internationell 
studie som visar elevernas kunskapsutveckling inom ämnesområden matematik och biologi. 
Studien visar att den matematiska kunskapsnivån för årskurs 8 har försämrats från år 1995 till 
år 2015 (Skolverket, 2011). 

Detta gör mig intresserad av att undersöka dessa problem för svenska gymnasieelever och jag 
vill därför i detta produktionsarbete jämföra den internationella litteraturens resultat med 
svenska gymnasieelevers matematiska svårigheter att lösa linjära ekvationer och linjära 
ekvationssystem. Studien kan ge läraren en bättre uppfattning om elevernas matematiska 
svårigheter och därför bättre möjligheter att stödja eleverna på deras väg till att nå 
läroplanernas mål i kursen matematik. Läroplanerna i kursen matematik (Skolverket, 2011) 
lägger vikt på elevernas förståelse och deras kunskapsutveckling. Detta innebär att elever ska 
kunna utveckla sin förmåga att tolka, formulera, hantera procedurer och kommunicera 
matematiskt tänkande (Skolverket, 2011). För att kunna nå kunskapskraven så är det viktigt 
att läraren är medveten om kursens kunskapskrav och inte minst kursens centrala innehåll. I 
det centrala innehållet för kursen 2b står det att eleven ska förstå de algebraiska begreppen 
räta linjens ekvation och linjärt ekvationssystem samt kunna lösa linjära ekvationssystem både 
med algebraiska och grafiska metoder. För kursen 2c står det att eleven ska förstå begreppet 
räta linjens ekvation och linjärt ekvationssystem och kunna dessutom lösa sådana system med 
två och tre obekanta tal både med algebraiska samt grafiska metoder (Skolverket, 2011). 

 
1.1 Bakgrund 

 

Då detta arbete fokuserar på en empirisk undersökning och bygger på mitt tidigare 
konsumtionsarbete, ger jag ingen omfattande litteraturöversikt här utan hänvisar till den, som 
jag gav i det arbetet (Al-Chalabi, 2018) och inskränker mig till en kort resumé av mina 
slutsatser där.  
 
För att besvara forskningsfrågan ”Vilka matematiska svårigheter har gymnasieelever att lösa 
linjära ekvationer och linjära ekvationssystem?” i mitt tidigare konsumtionsarbete gjorde jag 
en empiristyrd tematisk analys av de utvalda forskningsartiklarna (se förteckningen i Bilaga 
4) för att definiera de i Tabell 1 förtecknade temana. Tabell 1 innehåller också förklaringar 
och exempel. Dessa teman, som är grunden för mitt produktionsarbete, kategoriserar de i 
litteraturen funna matematiska svårigheter, som elever har att lösa linjära ekvationer och 
linjära ekvationssystem. Det bör anmärkas att kategorierna inte är disjunkta. 
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TABELL 1. Kategorisering av i litteraturen funna matematiska elevsvårigheter att lösa 
linjära ekvationer och ekvationssystem. (Al-Chalabi, 2018) 
 

Svårigheter 
 

Exempel och ytterligare förklaringar 

1. Att förstå likhetstecknets betydelse 
 

Tex. att kunna förstå uttrycken att 2𝑥𝑥 + 3 
och 5𝑥𝑥 − 2 i ekvationen  
2𝑥𝑥 + 3 = 5𝑥𝑥 − 2 är lika stora, dvs. den 
statiska aspekten av likhetstecknet, 
(balansmodellen). 
 

2. Att förstå variabler 
(bokstavssymboler), konstanter och 
koefficienter och deras roll  

 

Att exempelvis förstå vad x och y står för 
samt förstå hur variablerna hanteras i en 
ekvation. Alltså att förstå att x-värdet är 
det samma i båda leden i ekvationen  
2𝑥𝑥 + 3 = 5𝑥𝑥 − 2, att koefficienterna i 
termerna 2x är 2 och 5x är 5 och att 
konstanterna i ekvationen är 3 och (-2). 
 

3. Att förstå skillnaden mellan 
konstanter och koefficienter 

 

Att förstå att 40 i ekvationen 5𝑥𝑥 = 40 är 
en konstant och 5 är en koefficient. 

4. Att kunna kombinera likadana 
termer (konstanttermer med 
konstanttermer, variabeltermer med 
variabeltermer) 

 

Att kunna kombinera likadana termer i 
t.ex. ekvationen 10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 − 3 = 40; 
variabeltermer med variabeltermer och 
konstanttermer med konstanttermer, dvs 
 −5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 = 40 − 10 + 3 . 
 

5. Att kunna genomföra inversa 
operationer 

 

I ekvation 2𝑥𝑥 + 3 = 5𝑥𝑥 − 2, är inversen 
till additionsoperationen (+2𝑥𝑥) (−2𝑥𝑥) 
och inversen till additionsoperationen 
(+2) (-2). Utförandet av dessa inversa 
operationer ger resultatet 
 3 + 2 = 5𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥. 
 

6. Att ha procedurförståelse för 
lösningsprocessen  

 

Att kunna lösa ekvationen 
 5(2 − 𝑥𝑥) − 3(2𝑥𝑥 + 1) = 40 , genom att 
multiplicera in 5 och (-3) in i respektive 
parentes och få 
10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 − 3 = 40. 
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7. Att kunna hantera och förenkla 

algebraiska uttryck 
 

Att t.ex. kunna förenkla uttrycket  
10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 − 3 till 7 − 11𝑥𝑥.(Även ett 
exempel på 4.) 

8. Att förstå begreppet ”lösa en linjär 
ekvation” 

 

Att kunna använda sig av rätt 
lösningsmetod för att lösa en linjär 
ekvation. 

 
9. Att kunna tolka textuppgifter och av 

dem formulera linjära ekvationer 
och linjära ekvationssystem eller 
vice versa 

 

Att kunna formulera en textuppgift utifrån 
en linjär ekvation. T.ex. ekvationen 63 +
𝑛𝑛 − 13 = 91 tolkas enligt följande: Sara 
har 63 godbitar och får ett antal bitar från 
en vän. Sedan ger hon en annan vän 13 
godisbitar och får kvar 91 bitar. Hur 
många godisbitar får hon från sin vän? 

 
10. Att lösa linjära ekvationer genom 

att utföra flera operationer 
 

Att kunna multiplicera in, addera, 
subtrahera och förenkla t.ex. i ekvationen  

5(2 − 𝑥𝑥) − 3(2𝑥𝑥 + 1) = 40 
10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 − 3 = 40 

−11𝑥𝑥 = 33 
 

11. Att kunna den algebraiska syntaxen 
och det språket. 

 

Att kunna räkneregler och konventioner i 
ekvationer som innehåller flera 
operationer som i exemplet: 

5(2 − 𝑥𝑥) − 3(2𝑥𝑥 + 1) = 40 
10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 − 3 = 40 

−11𝑥𝑥 = 33 
𝑥𝑥 = −3 

(Jämför 10.) 
 

12. Att tolka algebraiska uttryck vid 
lösning av ekvationssystem med 
substitutionsmetoden, dvs att förstå 
meningen med att lösa 
ekvationssystem. 

 

Att t.ex. i ekvationssystemet �4𝑥𝑥 − 3 = 𝑦𝑦
6𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 7 

efter addition av 7 i den andra ekvationen 
(jämför 5.) sätta uttrycken i vänsterledet 
lika med varandra, alltså 
4𝑥𝑥 − 3 = 6𝑥𝑥 + 7, och förstå hur samt 
varför x-värdet och sedan y-värdet ska 
bestämmas.  
 

13. Att hantera negativa tecken vid 
lösning av linjära ekvationer. 

Att t.ex. kunna hantera termen –x i 
ekvationen 4-x=5 och omforma 
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ekvationen till 𝑥𝑥 = 4 − 5, där lösningen 
blir 𝑥𝑥 = −1. 
(Jämför 5.) 
 

14. Att lösa ut båda variablerna, x och 
y, i systemet, dvs inte försumma ena 
variabeln vid lösning av linjära 
ekvationssystem med 
substitutionsmetoden. 

Vid lösning av ett linjärt ekvationssystem 
måste båda variabler lösas ut. Tex. 

�4𝑥𝑥 − 3 = 𝑦𝑦
6𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 7 , som ger lösningen 

� 𝑥𝑥 = −5
𝑦𝑦 = −23 . 

(Jämför 12.) 
 

 
 

1.2  Syfte och frågeställningar  
 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka svenska gymnasieelevers 
svårigheter att hantera linjära ekvationer och linjära ekvationssystem med användning av 
ramverket av de i Tabell 1 funna kategorierna och därmed bidraga till lärarens möjligheter att 
stödja sina elever i arbetet att nå de i ämnesplanerna fastställda kunskapskraven i algebra, 
vilket är en förutsättning för deras framgångsrika lärande i matematik. Grundläggande är då 
att läraren känner till de matematiska hinder, som eleverna möter i arbetet med linjära 
problem. 
 
Detta syfte ger följande frågeställning: 

 
• Vilka matematiska svårigheter har svenska gymnasieelever att lösa linjära 

ekvationer och linjära ekvationssystem? 
 

2. Metod  
 

I detta avsnitt beskrivs vilken metod används i detta forskningsproduktions arbetet, val av 
datainsamlingsmetoden, urvalet, genomförandet och analysmetoden. 

 

2.1  Val av metod och beskrivning av undersökningen 
 

För att kunna finna elevernas matematiska svårigheter att lösa linjära ekvationer och linjära 
ekvationssystem, utfördes en fallstudie. Det innebär att ett speciellt fall sätts i fokus, som är 
relevant för forskningsfrågorna, utifrån den empiriska datainsamlingen görs en teoretisk 



8 
 

analys (Bryman, 2002). Mitt val motiverades av hålla datainsamlings- och analysarbetet på en 
för ett examensarbete rimlig nivå.  

Undersökningen bestod av dels ett skriftligt test omfattande 6 uppgifter om linjära ekvationer 
och linjära ekvationssystem (bilaga 2), som gavs till en klass med 13 elever i årskurs 1 av på 
det naturvetenskapliga och en klass med 16 elever i årskurs 2 på samhällsvetenskapliga 
programmet, dels en intervju med tre elever i naturklassen, där jag intervenerade med 
deltagarna under deras arbete med tre uppgifter (bilaga 3).  

Naturklassen hade nyligen undervisats linjära ekvationer och linjära ekvationssystem och 
började läsa kursen matematik 2c i slutet av första året, medan samhällsklassen redan hade 
läst dessa områden i början av läsåret. 

Eleverna genomförde det skriftliga testet självständigt utan användning av hjälpmedel och 
med instruktionen att låta felaktiga lösningsförsök stå kvar överkorsade, för att göra en analys 
av felen möjlig. Den efterföljande semi-strukturerade intervjuns syfte var att ge mig möjlighet 
att i detalj följa och ställa frågor till fokusgruppens tre elever om deras tankegångar under 
läsandet av de givna uppgifterna (se bilaga 3). 
 
De 5 första uppgifterna i testet (Bilaga 2) är hämtade från mitt förra examensarbete för att 
möjliggöra jämförelser med forskningslitteraturens resultat. Uppgift 6 är hämtad från 
Alfredsson et al (2011), alltså är en lärobok för det naturvetenskapliga programmets kurs 2c.  
 

 
- Uppgift 1:  ”11 − 3𝑥𝑥 =  18 − 4𝑥𝑥” (Samuel, Mulenga & Angel, 2016; s. 103) 

 
- Uppgift 2: ”4𝑥𝑥 − 1 = 7” (Magruder, 2012; s. 79) 

 
- Uppgift 3: ”5(2 − 𝑥𝑥) –  3(2𝑥𝑥 + 1) = 40” (Samuel et al, 2016; s. 103) 

 

- Uppgift 4: ” � 𝑥𝑥 + 3 = 2𝑦𝑦
2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 11 ” (Häggström, 2008; s. 15) 

 

- Uppgift 5: ” �4𝑥𝑥 − 3 = 𝑦𝑦
6𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 7 ” (Filloy, Rojano & Solares, 2003; s. 227) 

 

- Uppgift 6: ” �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 ” (Alfredsson et al, 2011; 49) 

Uppgifterna 2 och 6 användes även till intervjutillfället.  
 

Följande uppgifter och frågor valdes till intervjugruppen (bilaga 3): 
 

- Uppgift 1:” 4𝑥𝑥 − 1 = 7” (Magruder, 2012; s. 79) 
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- Uppgift 2: ” �
𝑦𝑦 = 12 − 𝑥𝑥
5𝑥𝑥 − 6 = 𝑦𝑦 ” (Filloy, Rojano & Solares; s. 223) 

 

- Uppgift 3: ” �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 ” (Alfredsson et al, 2011; 49) 

 

De följande frågorna var min stomme för att strukturera intervjusamtalen: 
 

- Fråga 1: Varför gjorde du så här? 
- Fråga 2: Förklara den här operationen i dina räkningar! 
- Fråga 3: Hur får du detta? 
- Fråga 4: Hur tänkte du här? 
- Fråga 5: Hur tänker du lösa ett rationellt system? 
- Fråga 6: Vilka svårigheter ser du vid lösning av ett rationellt ekvationssystem? 

  

2.2   Urval och genomförande 
 
Urvalet av deltagare är ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2002).  
 
Studien utfördes vårterminen 2018 under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i en 
gymnasieskola i en mellansvensk stad. Undersökningen planerades i första hand med min 
handledare på Linköpings universitet. Därefter organiserades undersökningen med hjälp av 
min handledare på VFU:n, därför jag använde några lektioner för att genomföra testet och 
respektive intervjun. Efter att eleverna blev informerad om undersökningens innehåll och tid 
fick de förbereda sig. Efter instruktion om reglerna för testets genomförande (inga 
suddgummi; stryk i stället över felaktigheter, motivera det som skrivs) samhällsklassen fick 
först skriva testet, därefter naturklassen. Tiden för testet var i båda klasserna 40 minuter. 

Fokusgruppen, som intervjuades tillsammans, bestod av tre naturelever, som först fick en 
linjär ekvation att lösa (uppgift 1 ovan). Under arbetet med denna fick de besvara mina frågor 
om hur de har funderat om lösningstillvägagångssättet. Den andra uppgiften (uppgift 2 ovan) 
gick för ena eleven väldigt långsamt att lösa och tredje uppgiften (uppgift 3 ovan) hade två av 
deltagarna svårt att lösa pga. att koefficienterna var rationella tal.  

 Elevernas tankegångar och uppfattningar sattes i fokus i intervjun där visades de matematiska 
svårigheterna tydligt och klart att lösa linjära ekvationer och linjära ekvationssystem. Av 
intervjun gjordes ljudupptagningar, där hela samtalet, som pågick i 36 minuter och 47 
sekunder inspelades i min mobil. För forskningsfrågan relevanta avsnitt av den inspelade 
intervjun valdes och transkriberades ordagrant. Dessa relevanta avsnitt användes i arbetet för 
att identifiera elevernas matematiska svårigheter att lösa linjära ekvationer och linjära 
ekvationssystem. För de citerade excerpten anges även tider för samtalets början och slut. 
Testgrupperna och deltagarna i intervjugruppen valdes med hjälp av min handledare på min 
verksamhetsförlagda utbildning. 
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2.3  Etiska överväganden  
 

Undersökningen genomfördes med beaktande av Vetenskapsrådets etiska krav (Bryman, 
2002). Det vill säga att deltagarna informerades om att deltagandet i testet och intervjun var 
anonymt och frivilligt och när som helst kunde avbrytas. De informerades om att 
ljudupptagningen skulle bevaras tills examensarbetet hade blivit godkänt och därefter skulle 
raderas. Deltagarna över 18 år fick bestämma själva över sin medverkan och de som var under 
18 år fick informationsbrev hem med förfrågan om vårdnadshavarens samtycke. Deltagarnas 
personuppgifter behandlades konfidentiellt och ingen obehörig kan komma åt dem. De 
insamlade uppgifterna användes enbart för detta forskningsarbete.  
 
 

2.4  Analysmetod 
 
Det teoretiska ramverket för analysen av den empiriska undersökningens resultat 
(analysverktyget) är de i Tabell 1 upptagna kategorierna av i forskningslitteraturen funna 
elevsvårigheter.  
Ljudinspelningen av intervjugruppens arbete granskades först innan transkriberingen gjordes. 
Transkriptionen analyserades i detalj utgående från ramverket. Samma ramverk användes för 
analysen av lösningarna av det skriftliga testet. De mest komplicerade uppgifterna visade sig 
vara uppgifterna 4, 5 och 6 om linjära ekvationssystem. Två av testets uppgifter användes 
även i intervjugruppen. 
 

 

3. Resultat 
 
För att skapa en tydlig översikt av gymnasieelevernas svårigheter att lösa linjära ekvationer 

och linjära ekvationssystem har kapitlet följande struktur. 

o 3.1 Testresultat 

o 3.2 Intervjuresultat 

o 3.3 Klassificering av funna elevsvårigheter 

 
 

3.1 Testresultat 
 
Elevernas lösningar av uppgifterna i testet av de två klasserna analyserades och resultatet 

visas i nedanstående tabell. Eftersom avsikten inte var att undersöka eventuella skillnader 
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mellan de två klassernas resultat redovisas testresultatet gemensamt i tabell 2. Resultatet i 

tabellen nedan visar elever som har löst uppgifterna rätt, felaktig och lämnat in blankt. 

 
 

TABELL 2. Sammanställning av testresultat  
 

 Uppgift  Rätt lösning Fel lösning Lämnat in blankt 
 

1. 11 − 3𝑥𝑥 =  18 −
4𝑥𝑥 

 

22/29= 76 % 6/29= 21% 
 

1/29= 3%  

2. 4𝑥𝑥 − 1 = 7 
 

25/29= 86% 4/29=14 % 
 

0% 

3. 5(2 − 𝑥𝑥) –  3(2𝑥𝑥 +
1)  =  40 

 

10/29=34% 18/29= 62% 1/29=3% 

4.  � 𝑥𝑥 + 3 = 2𝑦𝑦
2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 11 

 

6/29= 21% 15/29= 52% 8/29= 27%  

5.  �4𝑥𝑥 − 3 = 𝑦𝑦
6𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 7 

 

5/29= 17% 18/29= 62% 6/29= 21%  

6.  �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 

 

3/29= 10% 7/29= 24% 19/29= 66%  

 
 

I det följande redovisas uppgift för uppgift en analys av elevlösningarna, i vissa fall 
tillsammans med fotografier av räkningarna. Analysverktyget är den i forskningslitteraturen 
funna klassificeringen av svårigheterna enligt tabell 1. 
Eleverna, som har skrivit testet, i naturklassen betecknas 1N, ..., 13N och i samhällsklassen 
1S, …, 16S. Efter varje elevlösning förtecknas de där funna matematiska svårigheterna enligt 
klassificeringen i Tabell 1. Observerade svårigheter utanför klasserna i Tabell 1 är markerade 
med ”(ny)” efter beskrivningen. 

 
 
 

Uppgift 1: 11 − 3𝑥𝑥 =  18 − 4𝑥𝑥   

3N klarar en första inversoperation för att sammanföra konstanterna: 11 − 18 = −7, men 
skriver felaktigt −4𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 = 7𝑥𝑥, vilket ger ekvationen −7 = 7𝑥𝑥, som 3N löser korrekt.  

−4𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 = 7𝑥𝑥, 
 (−7) =  7𝑥𝑥, 
     𝑥𝑥 =  −1. 
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Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
 
 

6N skriver 8𝑥𝑥 = 14𝑥𝑥, 𝑥𝑥 = 14/8, 𝑥𝑥 = 1,75. Eleven kan inte skilja mellan konstanter och 
koefficienter, då eleven får 8x av uttrycket 11 − 3𝑥𝑥 och 18 − 4𝑥𝑥 blir 14𝑥𝑥. Eleven behärskar 
inte heller den algebraiska syntaxen. Dessutom är lösningen av 8𝑥𝑥 = 14𝑥𝑥 intressant, eftersom 
eleven löser detta genom att skriva 𝑥𝑥 = 14/8, 𝑥𝑥 = 1,75. Förmodligen har eleven löst 
ekvationen på ett mekaniskt sätt utan att förstå meningen med att lösa linjära ekvationer.  
 
Klassificering: 

- Att förstå likhetstecknets betydelse (1) 
- Att förstå variabler, konstanter och koefficienter och deras roll (2) 
- Att förstå skillnaden mellan konstanter och koefficienter (3) 
- Att kunna kombinera likadana termer (4) 
- Att kunna genomföra inversa operationer (5) 
- Att kunna hantera och förenkla algebraiska uttryck (7) 
- Att förstå begreppet ”lösa en linjär ekvation” (8) 
- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 

 
 
11N skriver jag flyttar så här 3𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥 = 7, 7𝑥𝑥 = 7, 𝑥𝑥 = 7/7 = 1, 𝑥𝑥 = 1. Eleven adderar 
variabeltermerna utan att ta hänsyn till negativa tecknet som står framför 3x. Eleven behärskar 
kombinera likadana termer men det enda felet som 11N gör är att missa negativa tecknet 
framför 3x. 
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av en linjär ekvation (13) 
 
 
6S missar minustecknet framför 3x i sin lösning och skriver  

11– 11 − 3𝑥𝑥 = 18 − 11 − 4𝑥𝑥, 
 3𝑥𝑥 = 6 − 4𝑥𝑥, 

3𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥 = 6 − 4𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥, 
 7𝑥𝑥/7 = 6/7, 

 𝑥𝑥 = 7/6. 
Förutom minustecknet så har eleven räknat fel 18 − 11 = 6 och skrivit fel bråk 𝑥𝑥 = 7/6 
istället för 𝑥𝑥 = 6/7. 6S har svårigheter att hantera negativa tecken och att utföra 
huvudräkningar, dvs att lösa ekvationen med negativa tal och rationellt tal. 
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Klassificering: 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa en linjär ekvation med rationella koefficienter (ny) 

 
 

 
8S behärskar inte lösningen av linjära ekvationer, se bild 1. Eleven har svårigheter att 

• Förstå likhetstecknets betydelse, där x-värdet är lika i båda leden, 
• Förstå variabler och deras roll, 
• Förstå skillnaden mellan konstanter och koefficienter, där eleven visar i beräkningen 

11 − 3𝑥𝑥 = 8𝑥𝑥, 
• Kombinera likadana termer, 4𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥 = 18 − 11, 
• Kunna algebraiska syntaxen, löser t.ex. 8𝑥𝑥 = 17𝑥𝑥 genom att addera 8 i båda leden och 

använda (inkonsekvent) 8𝑥𝑥 − 8 = 𝑥𝑥 och 17𝑥𝑥 − 8 = 9, 
• Lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer. 

 

 

Bild 1. Lösning av 8S till uppgift 1. 
 

Klassificering: 
- Att förstå likhetstecknets betydelse (1) 
- Att förstå variabler, konstanter och koefficienter och deras roll (2) 
- Att förstå skillnaden mellan konstanter och koefficienter (3) 
- Att kunna kombinera likadana termer (4) 
- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 

 
9S adderar 3x i båda leden och skriver 11 + 3𝑥𝑥 = 18 där den försummar −4𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 i HL, 
sedan subtraherar 11 från båda leden och får 7/3 = 3𝑥𝑥/3, 𝑥𝑥 = . Eleven har svårt att hantera 
negativa variabler uttrycket 3x. Eleven skriver (−3𝑥𝑥) + 3𝑥𝑥 = 3𝑥𝑥 i sin lösning och raderar 
(−4𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥) från HL. 9S visar att den kan dividera 3 med både leden i 7 = 3𝑥𝑥 men skriver 
inte vad x har för värde, kanske har eleven svårt med bråkräkning. Eleven verkar ha 
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kunskaper att kombinera likadana termer men har svårt att hantera lösningsproceduren vid 
lösning av negativa variabeltermer.  
 
Klassificering: 

- Att ha procedurförståelse för lösningsprocessen (6) 
- Att hantera negativa koefficienter (ny) 
- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 

 
 
 
Uppgift 2:  4𝑥𝑥 − 1 = 7 
 

8N har provat sig fram till lösningen och skrivit 𝑥𝑥 = 2, 4 ∙ 2 = 8, 8 − 1 = 7, dvs. löser 
inte linjära ekvationer med hjälp av algebraiska förkunskaper. 
 
Klassificering: 

- Att förstå begreppet ”lösa en linjär ekvation” (8) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
 

9N har rätt svar 𝑥𝑥 = 2 men har använt den algebraiska syntaxen fel, 4𝑥𝑥 = 8/4 = 2, 𝑥𝑥 = 2, 
alltså multiplicerat endast högerledet med ¼.  
 
Klassificering: 

- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
 
8S har likadant problematik i denna uppgift som i föregående uppgift, dvs. svårigheter att 
förstå skillnaden mellan konstanter och koefficienter. Eleven skriver 3,4𝑥𝑥 = 7 och sedan 
subtraherar (3,4) från båda leden och skriver 𝑥𝑥 =, utan att skriva värdet på x. 
 
Klassificering: 

- Att förstå skillnaden mellan konstanter och koefficienter (3) 
- Att förstå begreppet ”lösa en linjär ekvation” (8) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 

 
10S adderar 1 i båda leden och får 4𝑥𝑥 = 8, men sedan subtraherar 4 från båda leden och 
skriver 𝑥𝑥 = 4?. Detta indikerar att eleven inte har procedurförståelse för 
lösningsprocessen. 
 
Klassificering:  

- Att ha procedurförståelse för lösningsprocessen (6) 
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Uppgift 3:  5(2 − 𝑥𝑥) –  3(2𝑥𝑥 + 1) = 40 
 

2N och 9N har multiplicerat med 5 i den första parentesen rätt och med (-3) rätt i första 
termen i den andra parentesen men har fel tecken i den andra termen, 
10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 + 3 = 40. Eleverna fortsätter vidare hantera negativa tecknet fel där de 
räknar −5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 = −𝑥𝑥. 2N skriver −𝑥𝑥 = 37,och sedan −37 = 𝑥𝑥 som en lösning till 
ekvationen. Det betyder att 2N har glömt 10 i VL. Medan 9N skriver 13 − 𝑥𝑥 = 40 och får 
lösningen till 𝑥𝑥 = −27, vilket är ett felaktigt resultat.  
 
Klassificering: 

- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 

 
 
3N har svårt för att hantera negativa tecknet, likadant i uppgift 1, då den skriver 
10 − 5𝑥𝑥 + 6𝑥𝑥 + 1 = 40. Sedan subtraherar eleven 1 från 10 och (−5𝑥𝑥) från 6𝑥𝑥 som blir 
11𝑥𝑥 som visas i bild 2. 3N verkar prova sig fram till ekvationen 9 + 𝑥𝑥 =  40 genom att 
skriva 9 + 11𝑥𝑥 = 40, 9 + 1𝑥𝑥 = 40, 9 + 𝑥𝑥 = 40 som löses däremot korrekt, se bild 2. 
Eleven verkar ha svårt att hantera och skilja på +/- tecken, tex att multiplicera in negativa 
tal i parenteser och att skilja mellan 10 + 1 och 10 − 1. 
 
Klassificering: 

- Att kunna genomföra inversa operationer (5) 
- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att hantera och skilja på +/- tecken (ny) 

 

 

Bild 2. Lösning av 3N till uppgift 3. 
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6N har multiplicerat och hanterat rätt negativa tecknet här och fått 10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 − 3 = 40, 
men sedan skriver eleven 11𝑥𝑥 − 7, och 𝑥𝑥 = 3. Detta visar att 6N verkar sakna kunskaper om 
lösning av ekvationer som innehåller flera operationer och kanske har eleven skrivit av någon 
annan som satte sig bredvid. 6N har adderat, −5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 = 11𝑥𝑥, utan att skriva negativa 
tecknet framför 11𝑥𝑥. Eleven indikerar att inte kunna skilja mellan begreppen uttryck och 
ekvation, tex 11𝑥𝑥 − 7 är inte alls en ekvation.  
 
Klassificering: 

- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att skilja mellan begreppen ”uttryck” och ”ekvation” vid lösning av linjära 

ekvationer (ny) 
 
8N verkar sakna algebraiska förkunskaper och hantering av linjära ekvationer. Eleven visar 
detta genom att skriva 

 2 + 1𝑥𝑥 + 1 = 40, 
 40 – 3 = 37, 

 𝑥𝑥 = 37. 
8N indikerar att inte behärska den algebraiska syntaxen i mera komplicerade fall, exempelvis 
distributiva lagen och hantering av minustecken i och framför parenteser. Men eleven gör ett 
försök genom att hantera x-termerna i parenteserna (−𝑥𝑥 och 2𝑥𝑥) för sig och konstanttermerna 
i parenteserna (2 och 1) för sig utan att kunna hantera minustecknet och koefficienterna 
framför parenteserna. Eleven förstår kanske att 1𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 och vet att konstanttermerna 2 och 1 
ska läggas ihop i vänsterledet och sedan friläggas x-termen 1*x genom subtraktion av 3.  
 
 
Klassificering: 

- Att förstå variabler (bokstavssymboler), konstanter och koefficienter och deras 
roll (2) 

- Att ha procedurförståelse för lösningsprocessen (6) 
- Att kunna hantera och förenkla algebraiska uttryck (7) 
- Att förstå begreppet ”lösa en linjär ekvation” (8) 
- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 

 
  

11N verkar ha svårigheter att lösa linjära ekvationer med flera operationer och flera negativa 
termer, se bild 3. Eleven har enklare att lösa ekvationer när det står positiva termer. Eleven 
behärska inte hantera negativa tecken vid variabeltermer. 11N har skrivit extra term (-3) i sin 
lösning och försummat sedan termen 40, men den kan kombinera variabeltermer för sig och 
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konstanttermer för sig. Eleven har svårigheter 10 och att hantera +/- tecken vid lösning av 
linjära ekvationer.  
 
Klassificering: 

- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att hantera +/- tecken vid lösning av linjära ekvationer (ny) 

 

 

 
Bild 3. Lösning av 11N till uppgift 3. 

 
7S kombinerar variabeltermer i ena ledet och konstanttermer i andra. Sedan dividerar 
eleven 11 i båda leden, −11𝑥𝑥/11 =  33/11, 𝑥𝑥 = 3. Eleven verkar missa minustecknet vid 
divisionen och därför får ett fel svar.  
Klassificering:  

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
 
 
8S multiplicerar inte (-3) med andra termen i parentesen, se bild 4, vilket visar att 8S inte 
kan den distributiva lagen. Eleven gör samma fel som nämns tidigare i uppgift 1. Det 
innebär att eleven inte verkar förstå skillnaden mellan konstanter och koefficienter, vilket 
visas i 40 + 5𝑥𝑥 = 45𝑥𝑥. Eleven indikerar dessutom att sakna den algebraiska syntaxen och 
har brister i procedurförståelse för lösningsprocessen. 8S har svårigheter 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
10, 11 och hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer.                
 
Klassificering: 

- Att förstå likhetstecknets betydelse (1) 
- Att förstå variabler (bokstavssymboler), konstanter och koefficienter och 

deras roll (2) 
- Att förstå skillnaden mellan konstanter och koefficienter (3) 
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- Att kunna kombinera likadana termer (konstanttermer med konstanttermer, 
variabeltermer med variabeltermer) (4) 

- Att ha procedurförståelse för lösningsprocessen (6) 
- Att kunna hantera och förenkla algebraiska uttryck (7) 
- Att förstå begreppet ”lösa en linjär ekvation” (8) 
- Att lösa linjära ekvationer genom att utföra flera operationer (10) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 

   

 

Bild 4. Lösning av 8S till uppgift 3. 
 
 
11S indikerar också att ha svårt att hantera negativa tecknet vid lösning av linjära 
ekvationer. Eleven multiplicerar 3, istället för ( -3), in i parentesen och skriver  

10 − 5𝑥𝑥 + 6𝑥𝑥 + 3 = 40, 
 −5𝑥𝑥 + 6𝑥𝑥 = 27, 

 𝑥𝑥 = 27. 
På grund av minustecknet får eleven en felaktig lösning, men utifrån den nya 
förutsättningen verkar 11S behärska att lösa en linjär ekvation. Eleven kan dessutom 
kombinera termerna och genomföra även inversa operationer. Förmodligen har 11S svårt 
med multiplikation av negativa tal som leder även till felhantering av negativa tecknet.  
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa linjära ekvationer med negativa koefficienter (ny) 
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Uppgift 4:  � 𝑥𝑥 + 3 = 2𝑦𝑦
2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 11 

 

2N indikerar att ha svårt med algebraiska syntaxen och att förstå hur ett linjärt system 
löses, eftersom eleven subtraherar 2y med HL av första ekvationen i systemet. Därefter 
subtraherar eleven 3 från båda leden för att få x ensamt i VL. Det visar att 3N har 
otillräckligt algebraiska förkunskaper för att lösa ett system. Eleven löser felaktigt ut 𝑥𝑥 
och därefter löser ut y genom att addera ekvationerna som bild 5 visar. Eleven använder 
additionsmetoden på felaktigt sätt, där eleven multiplicerar 3 med vänstra ledet av andra 
ekvationen. 2N verkar försöka lägga ihop ekvationerna men misslyckas i VL, nästa steg 
7𝑥𝑥 = 5𝑦𝑦 + 11 är korrekt men sedan verkar 2N räkna i blindo. 2N visar att ha svårt att 
förstå likhetstecknets betydelse och att hantera negativa tecken, (−5𝑦𝑦)/5 = 11/5, och 
missar minustecknet som står framför 5𝑦𝑦 och dividerar både leden med 5. 2N har 
svårigheter 1, 11, att förstå begreppet ”lösa ett linjärt ekvationssystem” och att hantera 
negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer. 

Klassificering: 

- Att förstå likhetstecknets betydelse (1) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att förstå begreppet ”lösa ett linjärt ekvationssystem” (ny) 
- Att lösa ett linjärt ekvationssystem med additionsmetoden (ny) 

 

 

           Bild 5. Lösning av 2N till uppgift 4. 
 
 

4N har konstruerat lösningen av ekvationssystemet rätt. Det vill säga eleven skriver om 

ekvationssystemet � 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥+3
2

𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 − 11
 , använder substitutionsmetoden för att lösa systemet 

och kommer fram till 𝑥𝑥 = 25/3 som är ett korrekt svar. Eleven använder första 
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ekvationen för att lösa ut y-värdet och skriver 25/3 +  3/2, 50 + 9 =, 𝑦𝑦 = 59/6, vilket 
är ett felaktigt värde på y. Det visar sig att 4N har svårigheter att beräkna division av bråk 
alltså ((25/3) +  3 )/2 = 17/3, dock eleven vet att addition av bråk måste ha 
gemensamma nämnare när eleven multiplicerar (25 ∙ 2/3 ∙ 2) och (3 ∙ 3/2 ∙ 3). 4N 
indikerar att sakna den aritmetiska syntaxen då eleven missar 𝑥𝑥/2 och skriver 50 + 9 = 
istället för 50/6 +  9/6 =  59/6. 8N använder substitutionsmetoden och skriver 

  2𝑥𝑥 − 2(𝑥𝑥 + 3) = 11, 
  2𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥 = 0 + 3, 

11/3 = 𝑥𝑥 
Eleven verkar inte förstår riktigt hur första ekvationen i systemet ska hanteras när det står 
𝑥𝑥 + 3 = 2𝑦𝑦, alltså istället för att skriva 2𝑥𝑥 − (𝑥𝑥 + 3)/2 = 11 så skriver eleven 
2𝑥𝑥 − 2(𝑥𝑥 + 3) = 11. Sedan multiplicerar 8N (−2) med första termen men inte med andra 
termen i parentesen, då får den 2𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥, alltså VL= 0 + 3. Till slut kommer eleven fram 
till att x blir 11/3, vilket är ett fel svar. Eleven missar dessutom att lösa ut andra variabeln, 
y.  
 
Klassificering:  

- Att ha procedurförståelse för lösningsprocessen (6) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa ut båda variablerna, x och y, dvs inte försumma ena variabeln vid 

lösning av vid lösning av linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden 
(14) 

 
 
9N påbörjar fint lösningen av systemet och förklarar även med ord. Eleven skriver 
 

 (𝑥𝑥 + 3)/2 = 2𝑦𝑦/2 =  0,5𝑥𝑥 + 1,5 = 𝑦𝑦, och  �
2𝑥𝑥 − 11 = 𝑦𝑦

0,5𝑥𝑥 + 1,5 = 𝑦𝑦 ,  ”Jag börjar med att ta bort  

2y genom att dela med 2 och gör samma sak på båda sidorna av lika med tecknet. Sedan 
på den andra flyttar jag enbart y med addition och subtraherar 11”. Eleven löser inte 
systemet och har kanske svårt med val av lösningsmetoder och hur de ska användas. 
 
Klassificering:  

- Att förstå begreppet ”lösa ett linjärt ekvationssystem” (ny) 
- Att välja rätt lösningsmetod vid lösning av linjära ekvationssystem (ny) 

 
 
10N löser först ut x, där den skriver om första ekvationen i systemet 𝑥𝑥 = 2𝑦𝑦 − 3 och 
fortsätter med beräkningen 
2 ∙ (2𝑦𝑦 − 3) − 𝑦𝑦 = 11   𝑥𝑥 + 3 = 2(17/5) = 34/10 
  4𝑦𝑦 − 6 − 𝑦𝑦 = 11           𝑥𝑥 + 3 = 34/10 
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  4𝑦𝑦 − 𝑦𝑦 = 11 + 6  
    5𝑦𝑦 = 17 
     𝑦𝑦 = 17/5  
 
Eleven gör ett misstag vid subtraktionen av 4𝑦𝑦 − 𝑦𝑦 =  5𝑦𝑦 som leder till en felaktig 
lösning. 10N fortsätter med lösningen och använder första ekvationen i systemet för att 
lösa ut x. Men eleven multiplicerar 2 med både täljaren och nämnaren i 17/5 och sedan 
slutar beräkningen när den kommer fram till 𝑥𝑥 + 3 = 34/10. Eleven verkar att ha svårt 
med bråkräkningen och hantering av negativa tecken och klarar därför inte av att lösa 
ekvationssystemet. 
 
Klassificering:  

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 

 
 
2S har hittat på en ny lösningsmetod, subtraktionsmetoden, dvs eleven subtraherat första 
ekvationen från andra efter att den skrivit om första ekvationen.  

(2𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 = −3) −  (2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 11) =  0 − 3𝑦𝑦/−3 = −14/−3, 
  𝑦𝑦 ≈ 12,5.  

Eleven behärskar genomföra inversa operationer men missar att multiplicera konstanten i 
första ekvationen med 2, det är därför (-3) står i HL. I (-14) / (-3) har eleven fått 12,5, 
vilket är ett felaktigt svar och missar dessutom negativa tecknet. Eleven har förstått att ena 
variabel måste bli 0 för att lösa ut den andra, detta visas genom elevens beräkning och 
respektive förklaringen som den skrivit bredvid sin lösning, ”räknar ut y genom att gångra 
övre ledet med 2 så att x blir 0 och sen försöka få x ensamt” och sedan fortsätter med 
räkningen samt skrivandet, ”räknar ut x genom att sätta in y-värdet i ekvationen”. 2S löser 
vidare ut x på rätt sätt och får 𝑥𝑥 = 11,5. Dock lösningen blir fel, eftersom eleven inte 
hanterar lösningen av ekvationssystemet på rätt sätt från början. 2S har svårigheter att 
välja lösningsmetoder vid lösning av system, att hantera negativa tecken och saknar 
matematiska förkunskaper för att lösa linjära ekvationssystem exempelvis (−14)/(−3) =
 12,5. 
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att välja rätt lösningsmetod vid lösning av linjära ekvationssystem (ny) 
- Att förstå begreppet ”lösa ett linjärt ekvationssystem” (ny) 

 
 
7S skriver om första ekvationen, x=2y-3 och sätter in den i den andra ekvationen, 

2(2𝑦𝑦 − 3)  −  𝑦𝑦 =  11, 
 4𝑦𝑦 –  6 − 𝑦𝑦 =  11, 
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3𝑦𝑦/3 =  17/3, 
𝑦𝑦 ≈  6, 

 𝑥𝑥 + 3 = 2 ∙ 6, 
 𝑥𝑥 =  9 

Eleven verkar att ha svårt med att räkna med bråkform, då ungefärliga värdet skrivs på y 
som används även vidare och ett felaktigt x-värde fås. Eftersom rätta lösningen är 
y=17/3≈5,6 och x=25/3≈8,3. Eleven behärskar alltså lösningen av linjära 
ekvationssystemet men har svårigheter att beräkna och avrunda rationella tal. 
 
Klassificering: 

- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 
 

 
12S skriver om första ekvationen, 0,5𝑥𝑥 + 1,5 och sätter in det i den andra ekvationen utan 
att ha parentes, 2𝑥𝑥 − 0,5𝑥𝑥 + 1,5 = 11, 1,5𝑥𝑥 + 1,5 = 11, subtraherar 1,5 från båda leden 
och får 1,5𝑥𝑥/1,5 = 9,5/1,5, 𝑥𝑥 = 9,5/1,5, 𝑥𝑥 = 7. Det försummade minustecknet framför 
1,5 i början av lösningen leder till att få en fel lösning, dessutom har eleven räknat fel 
9,5/1,5 = 7. Eleven har inte heller löst ut y-värdet. 12S har svårigheter att hantera 
negativa tecken, beräkna bråkform och lösa ut systemets båda variabler x samt y. 6N löser 
ut x-värdet med substitutionsmetoden men missar lösa ut y-värdet. 
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa ut båda variablerna, x och y, dvs inte försumma ena variabeln vid 

lösning av linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden (14) 
- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 

 
 
15S har använt rätt lösningsmetod, substitutionsmetod, och fått 25/3 = 3𝑥𝑥/3, men sedan 
skrivit 𝑥𝑥 =?. Detta visar att eleven är osäker på sin lösning och dessutom glömmer att lösa 
ut y-värdet. 15S har svårigheter att lösa rationella tal och lösa ut båda x och y. 
 
Klassificering: 

- Att lösa ut båda variablerna, x och y, dvs. försummar ena variabeln vid 
lösning av linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden (14) 

- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 
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Uppgift 5:  �4𝑥𝑥 − 3 = 𝑦𝑦
6𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 7  

 
3N löser systemet med substitutionsmetoden och förstår likhetstecknets betydelse att y-
värdet i första ekvationen är lika stor som y i den andra ekvationen och detta visas genom 
att eleven skriver 4𝑥𝑥 − 3 = 6𝑥𝑥 − 7. Däremot skriver 3N fel i HL där det bör vara 6𝑥𝑥 + 7. 
Eleven fortsätter lösa ekvationen felaktigt, adderar både leden med 6x och skriver 
10 = 3 − 7 + 7. 3N stryker över (-7) och skriver 10𝑥𝑥 = 10, 𝑥𝑥 = 1. Eleven löser inte ut y.  
 
Klassificering: 

- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att lösa ut båda variablerna, x och y, dvs inte försumma ena variabeln vid 

lösning av linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden (14) 
- Att hantera +/- tecken vid lösning av linjära ekvationer (ny) 

 
 

4N multiplicerar första ekvationen med 6 och andra med (-4) och använder 
additionsmetoden för att lösa systemet. Eleven får fram −46 = 2𝑦𝑦, men sedan skriver 𝑦𝑦 =
23, alltså eleven missar minustecknet och får en felaktig lösning. Sedan skriver eleven 

4𝑥𝑥 = 3 + 23, räknar ut 3 + 23 = 26, 𝑥𝑥 =, och skriver som ett svar �
𝑦𝑦 = 23

𝑥𝑥 = �26
4
� 8/3 , eleven 

stryker över 26/4 och skriver bredvid 8/3 som x-värde.  
 
Klassificering:  

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 

 
 
5N använder substitutionsmetoden för att lösa systemet och skriver 4𝑥𝑥 − 3 = 6𝑥𝑥 + 7. 
Sedan subtraherar (−4𝑥𝑥) och (-7) från båda leden. Eleven skriver 2𝑥𝑥 =  −4, 𝑥𝑥 =  −2, och 
räknar fel −3 − 7 =  − 4 som inte stämmer, dvs rätt lösning är −3 − 7 =  −10. Däremot 
har eleven skrivit 𝑦𝑦 = 4 ∙  (−2) − 3, 𝑦𝑦 =  −8 − 3 =  −11 som visar att den kan räkna 
negativa tal. Förmodligen gör eleven ett misstag med räkningen av −3 − 7 =  −4. 
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
 
7N börjar skriva ekvationerna i systemet men när eleven använder substitutionsmetoden 
gör då ett misstag, dvs skriver termerna i fel ordning i ekvationen  7 − (4𝑥𝑥 − 3) =
6𝑥𝑥 istället för (4𝑥𝑥 − 3) − 7 = 6𝑥𝑥. Detta leder till att eleven kommer fram till felaktig 
lösning. Detta visar att 7N kan utföra inversa operationer då den adderar 4x till båda leden 
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i ekvationen 10 − 4𝑥𝑥 = 6𝑥𝑥 och eleven behärskar även att lösa enkla linjära ekvationer. 
Eleven har däremot svårigheter att lösa linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden. 
 
Klassificering: 

- Att lösa ett linjärt ekvationssystem med substitutionsmetoden (ny) 
 
 
8N skriver   𝑦𝑦 = 4𝑥𝑥 − 3, 

6𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 7, 
6𝑥𝑥 − 4(𝑥𝑥 − 3) = 𝑦𝑦, 

 2𝑥𝑥 − 12 = 𝑦𝑦. 
8N verkar att ha svårt att lösa systemet och förstår inte heller hur substitutionsmetoden ska 
användas. Eleven har svårt att multiplicera negativa tal, dvs negativa tecknet som är svårt 
att hanteras (−4) ∙ (−3) =  −12. Eleven använder inte lösningsmetoden på rätt sätt och 
därför kan den inte fortsätta lösa systemet.  
 
Klassificering: 

- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa ett linjärt ekvationssystem med substitutionsmetoden (ny) 

 
 
10N skriver 6𝑥𝑥 = 4𝑥𝑥 − 3 − 7, 2𝑥𝑥 =  −10, 𝑥𝑥 =  5. Eleven missar negativa tecknet alltså 
–  10/2 =  − 5, därför får den ett felaktigt svar. 
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
 
 
3S, 6S och 12S eleverna löser ut x-värdet, men försummar y-värdet vid lösning av linjära 
ekvationssystem med substitutionsmetoden. 
 
Klassificering:  

- Att lösa ut båda variablerna, x och y, dvs. inte försumma ena variabeln vid 
lösning av linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden (14) 

 
 
4S verkar ha många svårigheter att lösa ett linjärt ekvationssystem, se bild 6. Eleven 
subtraherar (-3) från båda leden istället att addera 3, dvs eleven kanske har svårt att 
genomföra inversa operationer. Sedan skriver eleven 4𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 4 som visas att 4S har svårt 
att lösa linjära ekvationer med negativa tal där −7 − 3 = −4. Därefter förenklar 4S linjära 
ekvationen genom att dividera båda leden med 4 och får x=y, se bild 6. 
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Klassificering: 

- Att förstå likhetstecknets betydelse (1) 
- Att kunna genomföra inversa operationer (5) 
- Att ha procedurförståelse för lösningsprocessen (6) 
- Att kunna hantera och förenkla algebraiska uttryck (7) 
- Att förstå begreppet ”lösa en linjär ekvation” (8) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att förstå begreppet ”lösa ett linjärt ekvationssystem” (ny) 
- Att lösa linjära ekvationer med negativa koefficienter (ny) 

 

 

Bild 6. Lösning av 4S till uppgift 5. 
 
 
7S löser systemet rätt, men sedan verkar att skriva fel på första lösningen och löser system 
på ett annat sätt som visas i bild 7. Båda lösningar använder eleven substitutionsmetoden. 
Andra lösningen som 7S skriver ”Rätt” ovanför, gör eleven ett misstag vid 10 då det bör 
stå (-10). Det indikerar att eleven får ett felaktigt svar på grund av det negativa tecknet. 7S 
löser systemet och får två skilda svar som inte reagerar på. Det innebär att eleven löser 
systemet med en inlärd meningslös procedur. 7S verkar inte vara säker på sina 
matematiska och algebraiska förkunskaper för att lösa linjära system. 
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att förstå begreppet ”lösa ett linjärt ekvationssystem” (ny) 

 
 



26 
 

  

  Bild 7. Lösning av 7S till uppgift 5. 
 
 

 
 

Uppgift 6:  �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

   

 
9N förklarar i sina anteckningar att nämnaren ska vara lika och därför eleven multiplicerar 
nämnaren så att det blir 12 i nämnaren i alla termer. Eleven multiplicerar enbart nämnaren, 
𝑥𝑥/12 +  𝑦𝑦/12 =  1/12, 𝑥𝑥/6 –  𝑦𝑦 /6 = 2/3. 9N indikerar att ha svårt att lösa ett linjärt 
ekvationssystem med rationella tal. 
 
Klassificering: 

- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 
 

 
3S verkar förstå att en av lösningsmetoderna som kan användas är additionsmetoden. 
Eleven försöker förlänga med (-2) men har svårt att multiplicera talet med rationella termer 
som bild 8 visar. Detta kan synas genom att se lösningen där (−2) ∙ (𝑥𝑥/3) =  − 𝑥𝑥/6 alltså 
det är enbart nämnaren som multipliceras med (-2) i VL. I HL multipliceras (-2) med 
täljaren. 3S har insikt att ”en av variablerna måste ta ut varandra”, verkar vilja åstadkomma 
detta genom att efter korrekt multiplikation av den andra ekvationen med 1/4, förbereda för 
att addera ekvationerna för att få en ekvation med HL=0. Därför kommer eleven inte 
vidare med lösning av linjära ekvationssystemet. 
 
Klassificering:  

• Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 
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      Bild 8. Lösning av 3S till uppgift 6. 
 
 
5S anser att genom förenkling kommer man till ett resultat, men det visar att eleven verkar 
inte behärskar räkningen av bråkform där den adderar nämnare med varandra, se bild 9, det 
vill säga 𝑥𝑥/3 +  𝑦𝑦/4 = (𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)/7. Eleven saknar matematiska förkunskaper som leder till 
att den misslyckas av lösning av systemet. Efter korsmultiplikationen försvinner HL och 
då är det ingen ekvation längre. 5S verkar att sakna konceptuella uppfattningar så som 
skillnaden mellan uttryck och ekvation, tex. 12(𝑥𝑥 + 4)/7. 
 
Klassificering: 

• Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 
• Att förstå begreppet ”lösa ett linjärt ekvationssystem” (ny) 
• Att kunna skilja mellan begreppen ”uttryck” och ”ekvation” (ny) 

 

 

   Bild 9. Lösning av 5S till uppgift 6. 
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3.2 Gruppintervjuns resultat  
 
Tre elever av naturklassen deltog frivilligt i intervjun. De tre eleverna löste uppgifterna 
individuellt, men intervjuades i grupp. Hela intervjun ljudinspelades och därefter 
transkriberades noggrant. Tre uppgifter utvaldes till intervjun, eftersom dessa klassificerade 
betydligt enklare elevernas svårigheter och dessutom kunde den här studien jämföras med 
forskarnas studie i mitt tidigare konsumtionsarbete.   
Elevernas intervjuresultat konstrueras i nedanstående tabell för att kunna tydliggöra elevernas 
svårigheter att lösa linjära ekvationer och linjära ekvationssystem. 
 
 
        TABELL 3. Resultat av intervju 
 

Uppgifter  Elev A Elev B Elev C 
     
    4𝑥𝑥 − 1 = 7 
 

Besvarade alla 
frågeställningar och 
löste uppgiften 
 

Besvarade 
frågeställningar och 
löste uppgiften 

Besvarade 
frågeställningar 

    �
𝑦𝑦 = 12 − 𝑥𝑥
5𝑥𝑥 − 6 = 𝑦𝑦 

 

Besvarade, 
förklarade tydligt 
och löste uppgiften 

Besvarade, 
förklarade och löste 
uppgiften 

Försökte förklara 
det som eleven 
börjat med. 
  

   �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 
Besvarade, 
förklarade tydligt 
och löste uppgiften. 
 

Hade svårt med 
minus-tecknet och 
bråkform 

 
Ej löst uppgiften 

 
Min analys av elev A indikerar att eleven behärskar att lösa linjära ekvationer och linjära 
ekvationssystem. Eleven har konstruerat tydliga lösningar och även förklaringar. Det innebär 
att eleven uppfattar matematiska och inte minst algebraiska förkunskaper för att kunna lösa 
ekvationen och ekvationssystemen i undersökningen. Därför kommer elev A inte nämnas mer 
i studien.  
 
Deltagarna i gruppintervjun verkade att behärska lösa första linjära ekvationen, 4𝑥𝑥 − 1 = 7, 

som tabell 3 visar. I linjära ekvationssystemet, �
𝑦𝑦 = 12 − 𝑥𝑥
5𝑥𝑥 − 6 = 𝑦𝑦 , verkar elev C ha svårt att förstå 

hur systemet ska lösas, men förmodligen följde eleven metoderna i boken. Här nedan står 
excerptet från elev C, som försöker förklara hur systemet löses.  
 
I de följande excerpten betecknas intervjuaren med I och eleverna som ovan med A, B och C. 
 
Excerpt från elev C i fokusgruppen vid lösning av första linjära ekvationssystemet som står i 
tabell 3 (6:18-8:13): 
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I 
C 
 
I 
 
C 
I 
 
C 
I 
C 
 

(1) 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
(5) 
 
(6) 
(7) 
(8) 

Vad har du gjort här? Hur har du tänkt här? 
Oj, hur jag har tänkt alltså! Egentligen vet inte vad svaret 
ska vara. 
Du har nu skrivit så här 12-x=5x-6. Varför gjorde du den här 
operationen, likheten? 
Menar du den här eller den där? 
Den här som du skrivit nu! Vad har du tänkt? Varför lade du 
uttrycken lika med varandra? 
För dem! mmm, det här är svårt att uttala orden. 
Det är ingen fara, jag kan hjälpa dig! 
Det är bara, som vi har lärt oss, så att man typ flytta på 
vissa tal och tex man vill ha de typ, man vill att det ska 
bli något. Man vill ju veta vad det här kan bli, så det är 
därför jag har gjort det.  

 
Eleven C försökte lösa ekvationssystemet med substitutionsmetoden, och har svårt att 
uttrycka sig matematiskt säger eleven, se rad 8 i ovanstående excerpt. Det innebär att eleven 
följer ett mekaniskt sätt för att lösa systemet. Eleven däremot förväntar sig ett resultat som 
den kan komma fram till som nämns i rad 8 i excerptet ovan. Eleven ger inte upp och 
fortsätter lösa systemet och förklaringar visas i nedanstående excerpt. 
 
Excerpt från elev C i fokusgruppen, som fortsätter med samma system (28:37- 32:38) 
 
I 
 
 
C 
 
 
I 
C 
 
 

(9) 
 
 
(10) 
 
 
(11) 
(12) 
 

Varför gjorde du parentesen med 3, alltså 12(3), se bild 
10? 
 
För att, mm.,för att det ska bli bra resultat, mm., det här 
är en teori, Jag vill ju få fram, jag vet att (– x) blir (+ 
x) när man vill flytta till andra sidan. 
Vad ser du som är svårt när man löser ett sådant system? 
Man är ganska nervös ju! Det är enklare i boken. Jag har 
mer fokus. 
 
 

Eleven visar att den förstår att det bör inversa operationer genomföras om man ska kombinera 
termer som står i olika led, att (-x) blir x som står i rad 10 i ovanstående excerptet. Detta visar 
eleven dock inte i sin lösning som bild 10 visar. Eleven verkar inte förstå proceduren i en 
ekvationslösning och därför elevens koncentration ökas då den har läroboken för att följa 
tillvägagångssättet i sin lösning genom att se lärobokens exempel. 
 
 
Excerpt från Elev C i gruppintervjun (33:15–36:05): 
 
I 
C 
I 
 
 
C 
I 

(13) 
(14) 
(15) 
 
 
(16) 
(17) 

Vad var det du tänkte först? 
mm. vill lösa x! 
Först ville du lösa ut x och sen fick du x=3. Men sen, vad 
tänkte du på när du såg att det inte fungerade att lösa 
vidare? 
Jag kan inte ha, alltså jag ville ha heltal. 
Hur ville du göra när du löste klart ut x? 
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C 
I 
 
C 
 

(18) 
(19) 
 
(20) 
 

Jag bryter ut x mot den vanliga 3. 
Ok, du stoppade in 3 i den första ekvationen, sen skriver du 
lika med 5x-6 som är i den andra ekvationen. 
Nej, jag tänkte inte, är alltså, jag vet inte vad jag menar, 
men, mm. Jag tänkte bara på uträkningar. 
 

 

 

Bild 10. Lösning av C i gruppintervju. 
 
Enligt bild 10 verkar elev C ha svårt att genomföra inversa operationer, då eleven adderar 12, 
istället för att subtrahera, till båda leden och skriver (−6) + 12 =  18. Utöver detta verkar 
eleven ha även svårt att hantera negativa tal. Eleven har satt uttrycken lika med varandra, 
12(3) = 5𝑥𝑥 − 6, men verkar att ha ingen förståelse att y-värdet i de båda ekvationerna i 
system är det samma. Detta visar att eleven ha svårt att förstå meningen med likhetstecknet.  
 
 C avbröt därefter intervjun och ville inte fortsätta lösa andra ekvationssystemet i 
undersökningen.  
 
Klassificering: 

- Att förstå likhetstecknets betydelse (1) 
- Att kunna genomföra inversa operationer (5) 
- Att ha procedurförståelse för lösningsprocessen (6) 
- Att kunna den algebraiska syntaxen och det språket (11) 
- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
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- Att lösa linjära ekvationer med negativa koefficienter (ny) 
 

 
Elev B behärskade att lösa första ekvationssystemet genom att använda sig av 

substitutionsmetoden men verkar ha svårt att lösa andra ekvationssystemet,  �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 , se 

bild 11.  
 

 

Bild 11. Lösning av B i gruppintervju. 
 
 
Enligt excerpt nedan anser B att detta system skiljer sig ganska mycket från första systemet. 
Eleven hävdar att bråk är ganska svårt vid lösning av ekvationer och ses ett stort hinder, se rad 
28 i excerpt nedan. I detta fall fick eleven mina stöd under beräkningen och samtalet mellan 
oss gick enligt nedanstående excerptet. 
 
Excerpt från elev B i gruppintervjun vid lösning av rationella ekvationssystem (8:54-10:18): 
 
I 
 
B 
I 
 
B 
 
I 
 
 
B 
I 
 
B 
 

(21) 
 
(22) 
(23) 
 
(24) 
 
(25) 
 
 
(26) 
(27) 
 
(28) 
 

Det här är ett ekvationssystem med rationella termer. Hur 
tänker du att lösa det? 
Det här är olika, så jag vet inte! 
Vad är det svårt som du tycker när du ser ett sådant? Varför 
tänker du att du inte kan lösa det? 
Eftersom det här värdet är inte lika med det här värdet, så 
man kan inte göra på samma sätt. 
Det är inte alltid som du ser att koefficienter och konstanter 
är lika, men vad är det som gör att du får det svårare att 
tänka? 
Det är att värdet alltså hela det här lika med bråk! 
Alltså, det är bråk som ser svårt ut! Är det något annat som 
ser svårt ut att påbörja lösningen? 
Nej, det är bråk! 
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Eleven B verkar ha svårt att lösa en linjär ekvation med rationella term, specifikt om termerna 
har olika bråk, dvs. har olika nämnare, som eleven förklarar i rad 24. Det indikerar att eleven 
har svårigheter att uppfatta matematiska förkunskaper om bråkräkning. 
 
Excerpt från elev B i gruppintervjun (14:05-15:35): 
 
I 
 
B 
 
I 
B 
 

(29) 
 
(30) 
 
(31) 
(32) 
 

När man har sådant kan du tänka om att skriva på något annat 
sätt att det ser ut enklare! Kanske ha gemensamma nämnare? 
Ja, multiplicera den med 3 och den med 4 så att få gemensamma 
nämnare,12. Det här måste bli 1, eller hur! 
Kan du visa mig hur du får gemensamma nämnare! 
Så, och den här också gånger 4. Så det blir 12. 

 
Genom att få stöd i form av att intervjuaren ger ledtråden så kommer B ihåg hur gemensam 
nämnare beräknas. Detta visas i rad 30, där eleven multiplicerar nämnaren så att den bli 12. 
 
Excerpt från elev B i gruppintervjun (17:45-26:28): 
B 
I 
B 
 
 
 
I 
B 
 
I 
B 
 
I 
 
B 
I 
 
B 
I 
 
B 
I 
B 
I 
B 
 
I 
 
B 
I 
 
B 
I 
 
B 
 
I 
 

(33) 
(34) 
(35) 
 
 
 
(36) 
(37) 
 
(38) 
(39) 
 
(40) 
 
(41) 
(42) 
 
(43) 
(44) 
 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
 
(50) 
 
(51) 
(52) 
 
(53) 
(54) 
 
(55) 
 
(56) 
 

Är det fel? 
Du får förklara, vad har du gjort här? 
Jag har gjort att båda nämnare blir samma, eftersom första 3 
och andra 4, så jag har multiplicerat båda nämnaren och 
täljaren. Det blev y*3 och x*4, så hela blev (4x+3y=1)/12. 
Så 4x+3y måste bli lika med 1.  
Ok, vad händer med 12 då? 
Jag försöker lösa ut x och y, eftersom den här sidan blev 
12. 
Hur har du tagit bort 12? 
Jag kan lägga till sen, men först ska lösa! Men det här är 
svårt att lösa! 
Om du fortsätter lösa den andra ekvationen i systemet på 
samma sätt! 
Den här är svårare! 
Du har gemensamma nämnare här. Om du gör på samma sätt för 
att få gemensamma nämnare! 
Ja, men det är minus! 
Alltså för att det är ett minustecken här så ser det svårare 
ut, eller hur! 
Ja!  
Påverkar minustecknet något när du tar gemensamma nämnare? 
Ja, jag tror det! 
Vill du inte försöka med gemensamma nämnare, du kan det? 
Alltså grejen är att jag vet inte hur man gör när det är 
minustecken? 
Vad är det minsta gemensamma nämnare som du kan använda i 
det här fallet? 
Ska jag prova? 
Ja, gör det! Ok, 3*4 alltså och nu har du gemensamma nämnare, 
vill du fortsätta? 
Efter det här, nej! 
Ok, vad ser det svårt ut här, nu när du har gemensamma 
nämnare? 
Alltså grejen är att jag måste ha x och y för att kunna lösa 
ekvationssystemet. 
Det är svårt att fortsätta tycker du på grund av minustecknet 
och bråk, eller hur! 
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B (57) Ja! 

 
 
Elev B verkar behärska att lösa enkla linjära ekvationssystem men ger upp vid svårigheter. B 
förklarar att det är svårt med att hantera minustecken (rad 49) vid beräkning av en ekvation 
eller förenkla bråk i en ekvation: 12 ∙  ((4𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 = 1) /12) (rad 39).  
 
Klassificering: 

- Att hantera negativa tecken vid lösning av linjära ekvationer (13) 
- Att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter (ny) 

 
 

4. Diskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras gymnasieelevernas matematiska svårigheter att lösa linjära 
ekvationer och linjära ekvationssystem, utifrån studier som gjorts i detta arbete.  

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

De nyfunna kategorierna av gymnasieelevers matematiska svårigheter är sammanställda i 
nedanstående tabell. 

 

Tabell 4. Nya kategorier  

 
Svårigheter 

 

 
Exempel och ytterligare förklaringar 

 
15. Att lösa en linjär ekvation med 

rationella koefficienter 
 

 
Att kunna lösa en linjär ekvation tex. 

𝑥𝑥
3
 

+ 
𝑦𝑦
4

 = 
1
12

 , utifrån ekvationssystemet 

�
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 , genom att ta gemensamma 

nämnare och får ekvationen till 4𝑥𝑥 +
3𝑦𝑦 = 1. På samma sätt löses andra 
ekvationen i systemet och kan skrivas 
3𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 4. Systemet ger lösningen 
𝑥𝑥 = 1 och 𝑦𝑦 = −1. 
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16. Att hantera negativa koefficienter  
 

Att kunna räkna tex. att (−3𝑥𝑥) + 3𝑥𝑥 =
0.  

 
17. Att hantera och skilja på +/- tecken 

 

 
Att kunna hantera rätt tecknet i tex.  
6𝑥𝑥 − 5𝑥𝑥 som blir x och inte 11x. 
 

 
18. Att skilja mellan begreppen ”uttryck” 

och ”ekvation” vid lösning av linjära 
ekvationer 

 

 
Att lösa ekvationen 10 − 5𝑥𝑥 − 6𝑥𝑥 −
3 = 40 och får 7 − 11𝑥𝑥 = 40, vilket 
ger lösningen 𝑥𝑥 = −3. Det får inte att 
enbart skrivas 7 − 11𝑥𝑥.  
 

 
19. Att förstå begreppet ”lösa ett linjärt 

ekvationssystem” 
 

 
Att kunna lösa ett linjärt 

ekvationssystem tex. � 𝑥𝑥 + 3 = 2𝑦𝑦
2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 11, 

genom att använda sig av en av 
lösningsmetoderna och förstå hur första 
och andra ekvationen i systemet 
hanteras i lösningen. Dvs. att 
variablerna x och y har samma värde i 
båda ekvationerna i systemet. 
 

 
20. Att lösa ett linjärt ekvationssystem 

med additionsmetoden 
 

 
Att förstå hur additionsmetoden 
används vid lösning av ett system, tex. 

� 4𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 = 1
9𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 = 12 , 4𝑥𝑥 + 9𝑥𝑥 = 1 + 12, 

13𝑥𝑥 = 13, och 𝑥𝑥 = 1. 
 

 
21. Att lösa ett linjärt ekvationssystem 

med substitutionsmetoden 
 

 
Att förstå hur substitutionsmetoden 
används vid lösning av ett system, tex.  

�4𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 = 1
3𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 4  som kan lösas genom att 

först skriva om andra ekvationen i 
systemet, 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥 − 4, därefter ersätts 
y-värdet i den första ekvationen genom 
att skriva uttrycket 3𝑥𝑥 − 4 i stället för y. 
 

 
22. Att välja rätt lösningsmetod vid 

lösning av linjära ekvationssystem 
 

 
Att förstå hur ett linjärt ekvationssystem 
kan lösas med hjälp av additions- eller 
substitutionsmetoden och därför inte 
försöka med någon påhittad metod. 
 

 

Utifrån ovanstående tabell, Tabell 4, kan gamla, i Tabell 1, och nya kategorierna, i Tabell 
4, jämföras för att se hur de förhåller sig till varandra. Svårigheterna 5, i Tabell 1, och 16 
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samt 17, i Tabell 4, verkar ha beröringspunkter. 12, 14 och 21 verkar också ha likheter och 
11 är en generell kategori med många specialfall i både de gamla och de nya kategorierna. 
Svårigheten 8 verkar leda till svårigheten 19, eftersom en förutsättning för att kunna lösa 
linjära ekvationssystem är att kunna lösa linjära ekvationer. 

Resultatet i studien visar att de flesta misslyckanden att lösa linjära ekvationer och linjära 
ekvationssystem är hantering samt beräkning av det negativa tecknet och rationella 
koefficienter. Studien konstaterar även att eleverna har svårt att använda sig av rätt 
lösningsmetod vid lösning av ett linjärt ekvationssystem eller att kunna lösa ut båda 
variabler x och y. Dessa kan i sin tur medföra andra matematiska svårigheter, som nämns 
även i tabell 1, såsom algebraiska syntaxen, att förstå begreppen; likhetstecken, variabler, 
konstanter och koefficienter. 

Resultatet av studien indikerar att enbart 10 % av deltagarna, se tabell 2, kunde behärska 

ekvationssystemet med rationella koefficienter, �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 . Eleverna saknar nödvändiga 

kunskaper om rationella tal, vilket får systemet att verka invecklat och svårt. Detta 
bekräftas av testresultatet: 24 % av deltagarna löste ekvationssystemet felaktigt och 66 % 
lämnade blankt. Ett annat hinder är det negativa tecknet som nämnts tidigare, vilket 
visades tydligt i uppgift 3, 5(2 − 𝑥𝑥) –  3(2𝑥𝑥 + 1) = 40, där många av deltagarna verkade 
ha svårt att hantera subtraktionstecknet som står framför 3 i sin lösning. Kunskapsbrister i 
att hantera negativa tecken verkade vara ett hinder i de flesta uppgifterna som ledde till 
misslyckanden. Andra svårigheter, som visar att elever inte behärskar den algebraiska 
syntaxen är att inte kunna skilja på koefficienter och konstanter eller att inte använda den 
distributiva lagen korrekt. Tex. adderar eleven, 8S, 5x till 40 och får 45x i uppgift 3. Detta 
tyder på att deltagarna har svårt att uppfatta matematiska tillvägagångssätt och algebraiska 
kunskaper som kan leda till ytterligare svårigheter för att kunna lära in nya kunskaper inom 
algebra. Eleverna använder sina missuppfattningar av algebraiska begreppsförståelse för att 
lösa ekvationer och det resulterar felaktiga svar.  

Elever som har misslyckat med sina lösningar i undersökningen beror till viss grad på att 
eleverna saknar grundläggande kunskaper i algebra och hantering av lösningsprocedurer 
enligt Magruder (2012). Eleverna har svårt att förstå meningen med likhetstecken, 
konstanter, variabler och deras roll i ekvationer. Detta leder till att elever har svårare att 
hantera algebraiska uttryck som är väldigt viktiga vid lösning av ekvationer och även 
ekvationssystem särskilt med substitutionsmetoden enlig Häggström (2008). Eleverna 
saknar den statiska aspekten där begreppsförståelse missuppfattas bland annat 
likhetsteckens betydelse, som innebär jämvikten mellan båda leden av ekvationen. 
(Häggström, 2008; Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997) 

För att eleven ska kunna lösa linjära ekvationer både aritmetiskt och algebraiskt så behöver 
eleven behärska både att representera och resonera om uppgiften på olika sätt enligt Cai 
och Moyer (2008). Det vill säga att eleven behöver fokusera mer på operationer så väl som 
deras inverser för att kunna lyckas med sina lösningsprocedurer. Det är en orsak till att 
eleverna i min studie inte har lyckats lösa ekvationerna och ekvationssystem då de saknar 
minst en av dessa, alltså kunskapen om representation och resonemang.   
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En slutsats av dessa observationer är att utan grundläggande matematiska och algebraiska 
kunskaper riskerar elever att misslyckas med att lösa linjära ekvationer och 
ekvationssystem, även om de har tillägnat sig lösningsprocedurerna. 

Resultatet i denna studie visar att utöver de 14 svårigheter i tabell 1 från det tidigare 
konsumtionsarbetet, har eleverna svårigheter att kunna hantera och beräkna rationella 
koefficienter vid lösning av linjära ekvationer och linjära ekvationssystem. Dessutom visar 
studien att eleverna har svårt att lösa linjära ekvationssystem med additions- och 
substitutionsmetoden. Genom analysen av både test och intervjuundersökningarna har jag 
konstaterat att eleverna har svårt att klara negativa tecken, dvs. de behärskar inte negativa 
koefficienter när de gör inversa operationer. Dessa svårigheter visades tydligt i 
intervjugruppen då deltagarna fick förklara själva de delar av sina beräkningar, som var 
svåra att förstå. Dessa observerade svårigheter åskådliggör att deltagarna inte behärskar hur 
negativa tecken eller rationella koefficienter hanteras vid lösning av linjära ekvationer och 
linjära ekvationssystemet. 

Mina resultat bekräftar resultatet från forskningslitteraturen att eleverna har svårt att 
hantera negativa tecken och inte behärskar den algebraiska syntaxen när de löser linjära 
ekvationer och linjära ekvationssystem. Detta kan i sin tur leda till andra missuppfattningar 
som ger upphov till andra svårigheter. Det som avviker från forskningslitteraturens resultat 
är att elever har svårt att lösa linjära ekvationer med rationella koefficienter och att 
använda rätt lösningsmetod för att lösa linjära ekvationssystem. 

En slutsats av dessa observationer är att utan grundläggande matematiska och algebraiska 
kunskaper riskerar elever att misslyckas med att lösa linjära ekvationer och 
ekvationssystem, även om de har tillägnat sig lösningsprocedurerna. 

 

4.2  Metoddiskussion 
 
Syftet med tvåstegsprocessen var att ge mig tillfälle att med utgångspunkt från min analys 
av de skriftliga testuppgifternas lösningar, med hjälp av intervenerande 
intervjufrågor under fokusgruppens arbete med de givna uppgifterna, närmare kunna 
beskriva elevernas matematiska svårigheter. Jag använde en etablerad metodik för 
analysen av intervjuerna i folkgruppen - ljudupptagning med efterföljande transkription 
och analys. För att hålla analysarbetets omfång rimligt valde jag gruppintervju i stället för 
individuella intervjuer.     

Vägledande för valet av både de skriftliga testuppgifterna och uppgifterna 
för fokusgruppen var att uppgifterna skulle finnas dokumenterade i min tidigare 
litteraturundersökning (Al-Chalabi, 2018). Dessutom ingick ett ekvationssystem med 
rationella koefficienter, eftersom sådana enligt min erfarenhet ger svårigheter. Då de 
valda uppgifterna är typiska för området både med avseende på formulering och 
svårighetsgrad är risken för ett annat utfall med andra liknande uppgifter liten. 

Undersökningsdeltagarna, för det skriftliga testet från både en N- och en S-klass för att få 
bredd på lösningarna, och för intervjun från en N-klass, valdes med 
ett bekvämlighetsurval. Jag hade tillgång till dessa elever under min VFU och min 
handledare vid skolan ställde tid och lokaler för undersökningen till mitt 
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förfogande. Undersökningen är en fallstudie och som sådan utan anspråk på 
resultatens generaliserbarhet. 

 

4.3  Slutsats  
 

För att eleven ska kunna lyckas med sin studiegång bör eleven utveckla sina matematiska 
förutsättningar. Detta kan konstrueras genom att läraren tar hänsyn till elevernas 
matematiska svårigheter. Läraren kan då utveckla sin pedagogiska undervisning för att 
underlätta elevernas förståelse inom algebra. Detta utgör att elevers matematiska 
tankeförmågor och kritiska aspekter i algebra utvecklas som kan i sin tur leda till att 
eleverna stimulerar algebraiska kunskaper. Elevernas inlärning förstärks och algebraiska 
uppfattningar utökas. Elevens framgångsrika kunskaper skapas då läraren är medveten om 
vilka elevens matematiska svårigheter är. Brister i matematiska förkunskaper såsom 
hantering av negativa tecken och rationella tal indikerar att eleven har svårt att lösa 
algebraiska uttryck. Därför är det ganska viktigt att forska elevers matematiska svårigheter 
i tidig skolår för att kunna åtgärda dessa brister för vidare utveckling inom matematik 
ämnet, specifikt algebra. 

 

4.4  Vidare forskning 
 

Eftersom de flesta av de observerade elevsvårigheterna i gymnasiet att hantera linjära 
ekvationer och ekvationssystem har sitt ursprung i otillräcklig algebraisk skolning under 
tidigare skolår är det angeläget att fortsätta och utvidga studien till att undersöka elevers 
matematiska svårigheter med aritmetik och algebra tidigt i grundskolan för att försöka 
finna om och hur dessa kan åtgärdas i god tid. Eftersom min undersökning har karaktär av 
pilotstudie är resultaten inte säkert generaliserbara. En liknande undersökning av en större 
population av gymnasieelever vore därför av intresse. 

 

5. Slutord  
 

Mitt arbete visar de svårigheter som svenska gymnasieelever har att lösa linjära ekvationer 
och linjära ekvationssystem. Resultatet är av intresse för både yrkesverksamma lärare och 
lärarstudenter. Med kunskap om dessa hinder för elevernas lärande kan undervisningen 
utformas så att elevernas lärande förbättras och deras intresse och motivation för algebra 
förstärks. Därför är det ganska viktigt att vidare forska ytterligare matematiska svårigheter, 
om det finns flera, inte minst i de yngre skolåldrar som har större delen av inlärningen i 
algebra och andra område i matematikämnet. Med det menar jag att eleverna kan förbättra 
matematiska kunskaper från början där detta stödjer att de löser ekvationer med ett korrekt 
matematiskt tillvägagångssätt. 
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Bilagor 1- Informationsbrev 
 

 Information till vårdnadshavare 
 

Hej! 

Jag, Mona Al-Chalabi, är lärarstudent från Linköpings universitetet och läser 
sista terminen på lärarprogrammet. Jag har för uppgift i mitt examensarbete 
att forska vilka svårigheter gymnasieelever har att lösa linjära ekvationer samt 
linjära ekvationssystem. Jag är tacksam om ditt barn deltar i denna 
undersökning. Deltagandet är helt frivilligt och även anonymt, alltså inga 
namn ska nämnas vidare i examensarbetet. Syftet med denna forskningsstudie 
är att läraren bättre ska förstå elevernas svårigheter i ämnet matematik. Detta 
underlättar för oss lärare att kunna stödja gymnasieeleverna så mycket som 
möjligt för att de ska lyckas med sina studier i skolan. 

Förmodligen kommer jag arbeta med några frivilliga elever (2-3 elever) för 
att intervjua och spela in elevernas samtal. Inspelningar används endast för 
min uppsats och raderas när den är godkänd. Deltagarna avidentifieras i 
examensarbetet.  

 

Jag hoppas att få ert samtycke att ert barn får delta i denna forskningsstudie. 
Vid frågor kan ni nå mig via meil: monal697@student.liu.se 

Tack i förhand för er samverkan! 

 

 

⸏    Ja, vi tycker att vårt barn ska vara med i undersökningen. 

⸏    Nej, vi tycker inte att vårt barn ska vara med i undersökningen. 
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Bilaga 2 - Test 
 

Välkommen till mitt test! 

 INSTRUKTION 

Det görs anonymt och det är inget krav att du räknar alla uppgifterna. Tag god tid på 
dig. Det här är inget prov! 

Det är viktigt att du är utförlig när du redovisar dina räkningar. Beskriv i varje steg vad du gör 
och varför du gör det. Det är just det jag vill veta! 

Exempel: 

x+1=2,  

x+1-1 = 2-1  Jag drar bort (subtraherar) 1 från båda leden,  

x+0 = 2 – 1  eftersom 1-1=0, 

x=1   eftersom x+0 = x och 2-1=1. 

 

Tack för er samverkan och lycka till med testet! 

 

1. 11-3x = 18-4x    2. 4x-1=7 
 

 

 

 

 

 

 

3. 5(2-x) – 3(2x+1) = 40 
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4. � 𝑥𝑥 + 3 = 2𝑦𝑦
2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 11 

 

 

 

 

 

 

 

5. �4𝑥𝑥 − 3 = 𝑦𝑦
6𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 − 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Intervju-uppgifter i fokusgruppen: 

 

1.  4x-1=7 

 

2.  �
𝑦𝑦 = 12 − 𝑥𝑥
5𝑥𝑥 − 6 = 𝑦𝑦 

 

 

3.  �
x
3

+ 𝑦𝑦
4

= 1
12

𝑥𝑥
2
− 𝑦𝑦

6
= 2

3

 

 

Intervju-frågor: 

- Varför gjorde du så här? 

- Förklara den här operationen i dina räkningar! 

- Hur får du detta? 

- Hur tänkte du här? 

- Hur tänker du lösa ett rationellt system? 

- Vilka svårigheter ser du vid lösning av ett rationellt ekvationssystem? 
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