Matematikkruner
Overraskende former med operasjoner
Mike Naylor

Matematikkruner er figurer som representerer
funksjoner. Bildene er laget av buer som kobler
input til output på en sirkel med tall. Når vi
lager runer, skaper vi spennende figurer som gir
oss innsikt i egenskaper ved tall og operasjoner.
Som et eksempel kan vi begynne med multiplikasjonsruner. Tegn en sirkel, og skriv sifrene
fra 0 til 9 rundt sirkelen (eller bruk lenken til
kopieringsoriginalen, se nedenfor). Skriv operasjonen vi bruker, for eksempel «× 3», ved siden
av sirkelen. Nå multipliserer vi hvert siffer på
sirkelen med 3 og tegner en bue for å vise starttallet og produktet når vi ganger med 3. De
første stegene er som følger:

(1) 1 × 3 = 3, så tegn en bue fra 1 til 3.

(2) 2 × 3 = 6, så tegn en bue fra 2 til 6.

(3) 3 × 3 = 9, så tegn en bue fra 3 til 9.
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Hva gjør vi når vi kommer til 4? 4 × 3 = 12. Vi
har ikke 12 på sirkelen. Vi bare fortsetter rundt
sirkelen forbi 0 (som teller som 10) til 2. Resulta3/2016

tangenten

tet er modulo 10, slik som en klokke som har 10
timer i stedet for 12. Når vi bruker modulo 10,
kan vi tenke at vi bare er interessert i det siste
sifferet i resultatet – ganske lett! Fortsett rundt
sirkelen slik:

(4) 4 × 3 = 12. 4 skal kobles til 2, det siste sifferet i 12.

(5) 5 × 3 = 15. 5 skal kobles til 5. Tegn en liten sløyfe.

(6) Fortsett rundt sirkelen. Ikke glem 0!

Hva slags egenskaper har figuren? Den er
symmetrisk både vannrett og loddrett. Den
har sirkler på toppen og bunnen. Den har to
«sommerfugl»-former. Hva hvis vi ganger med
andre tall? Vil de ha lignende egenskaper?
I rammen ser du multiplikasjonsruner fra
× 0 til × 9. Hva kan du finne? Her er noen spørsmål:
– Har alle figurene de samme symmetriene?
– Hvilke figurer ligner på hverandre? Ser
akkurat like ut?
– Hvorfor er sløyfene der de er?
– Hva skjer hvis vi forsetter med × 10, × 11,
× 12 osv.?
tangenten
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Flere ideer

Bildene kan fargelegges for å lage nydelig kunst.
Buene kan erstattes med rette linjer, piler eller
andre måter å vise koblinger på. Figurene kan
også lages med hyssing.
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Hvilken som helst regneoperasjon kan
brukes. Addisjonsruner er stjerner ... hvilke ser
likedan ut og hvorfor? Hva hvis vi ganger med 2
og legger til 1? Ganger med 2 og legger til 2 og så
3, 4, 5 osv.? Merkelige ting skjer! Hva med funksjoner med potens? Prøv med mange forskjellige
funksjoner – alt er lov! Her er noen bilder til
inspirasjon … hva kan du finne?

ske andre modulosystemer. Modulo-12-runer
er ganske utfordrende – «siste-siffer-regelen»
fungerer ikke lenger. Alle elever kan likevel se
etter mønster og sammenhenger.
Videre

På http://mike-naylor.com/runes finner du en
webapp som du kan leke med. Appen gjør det
mulig å utforske multiplikasjon i moduloer fra
10 til 360 og tilbyr animasjoner og flere innstillinger.
Et PDF-dokument med ti blanke modulo10-runer finnes her:
http://mike-naylor.com/resources/runes.pdf
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Matematikkruner i klasserommet

Jeg har brukt matematikkruner mange ganger
i klasserom fra 3. trinn til videregående. Vi
tegner «ganger med 3»-runer sammen, og
etterpå kan elevene utforske. Vi sammenligner
design, og elevene trekker slutninger og beviser sine ideer. De kan for eksempel legge merke
til at alle oddetall-multiplikasjonsruner har en
sirkel på bunnen. Hvorfor det? Å oppdage at alle
oddetall slutter med 5 når de er ganget med 5,
er ikke bare tallteori, men ekte matematikk som
også unge elever kan oppdage.
Unge elever liker å øve på multiplikasjon
ved å lage runer, mens eldre elever kan utfor-
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