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I naturen finns matematik nästan överallt. Det finns många 
regelbundna mönster som är lätta att upptäcka, till exempel 
symmetrin hos en fjäril. Men att se att tallkottens fjäll  
och solrosens frön är placerade enligt talmönster är inte 
lika självklart. 
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Fibonaccis talföljd stämmer väl med den gyllene rektangeln. 
Kvadraternas sidor motsvarar talen i Fibonaccis talföljd.

GYLLENE SNITTET
Gyllene snittet är ett harmoniskt förhållande som återfinns i naturen, 
konsten och arkitekturen. Vi stöter faktiskt ofta på det i vardagen, utan 
att vi tänker på det. Det gyllene snittets proportioner finns i fönster, 
förpackningar, tändsticksaskar, flaggor och kreditkort med mera. Gyllene 
snittet finns även i universum och i naturen och av någon anledning 
upplever vi människor det som harmoniskt.

Matematiskt är det gyllene snittet det förhållande som erhålls när en 
sträcka delas i en längre del a och en kortare del b. Förhållandet mellan 
den längsta sträckan och den kortaste sträckan är 1,618. Hela sträckan 
a + b förhåller sig till a, som a förhåller sig till b.

ba

a + b

a a + b
a

= a
b
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En rektangel vars sidor förhåller sig som det gyllene snittet kallas en  
gyllene rektangel. Matematikträdgårdens yta motsvarar exakt detta mått. 
Inom den gyllene rektangeln kan man också hitta andra matematiska 
samband som cirkeln, pi, Fibonaccis talföljd, Pythagoras sats med flera.

Rutschkanan i Matematikträdgården är formad som en nautilussnäcka. 
Den är inte bara rolig att klättra och åka i. Den döljer också flera mate-
matiska hemligheter! Både det gyllene snittet och fibonaccis talföljd.

Nautilussnäckan har samma  
proportioner som den gyllene  
rektangeln.

Matematikträdgårdens lekyta är konstruerad 
i enlighet med den gyllene rektangeln.
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FIBONACCIS TALFÖLJD
Leonardo från Pisa var en av medeltidens störste matematiker. Han kallades 
för Fibonacci och levde i Italien ungefär mellan år 1170 till 1250. Under 
sin livstid gjorde han resor runt Medelhavet där han bland annat kom  
i kontakt med positionssystemet och arabiska siffror. Han skrev om dessa 
i sin bok Liber Abaci (1202), vilken ledde till att användningen av arabiska 
siffror så småningom spred sig runt medelhavet.

Men Fibonacci är mest känd för sin talföljd som också är uppkallad  
efter honom, nämligen Fibonaccis talföljd. Han upptäckte talföljden när 
han löste ett praktiskt problem i sin bok. 

Problemet handlade om hur en kaninpopulation rent hypotetiskt 
skulle kunna växa. Han upptäckte att efter varje månadsgeneration 
ökade antalet kaninpar från 1 till 2, från 2 till 3, från 3 till 5, från 5 
till 8 och från 8 till 13 och så vidare. Han såg att talföljden utveck-
lades genom att de två föregående talen adderades med varandra.  
I teorin kan denna talföljd fortsätta i all oändlighet. 

I Matematikträdgården finns en pergola som föreställer 
ett träd. I trädets olika nivåer finner vi Fibonaccis talföljd: 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 och så vidare.
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Talen i talföljden existerar också i naturen. Många kronblad på blom-
mande växter är till exempel arrangerade enligt Fibonaccis talföljd. 
Andra exempel är ananasens spiralformade mönster där talen 5 och 
8 förekommer. I tallkottens spiraler förekommer talen 8 och 13 och 
solroshuvudets frön visar talen 21, 34, 55 och högre. Man kan säga 
att Fibonaccis talföljd är som naturens egen kod. Talföljden  
kan man också se i det gyllene snittet.

Växterna i Matematikträdgårdens planteringslåda 
visar på olika sätt, tal från Fibonaccis talföljd.

I Matematikträdgården finns en 
hopphage med Fibonaccis talföljd.

Medsols har tallkotten 
8 spiraler. Motsols har 
den 13 spiraler.
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SYMMETRI
Allmänt tänker man sig att symmetri är två delar av en helhet där de  
två delarna är varandras spegelbilder. Det finns olika slags symmetrier. 
Här berättar vi om spegelsymmetri.  

Spegelsymmetri
Spegelsymmetri är när en figur kan halveras av en rät symmetrilinje 
så att alla kordor, som är vinkelräta mot symmetrilinjen halveras vid 
linjen. Sträckan LA är lika med sträckan LB.

Fjärilar och eklöv är naturligt symmetriska.

A BL

Korda är en sträcka som förenar 
mellan två punkter på en yta 
eller en båge.
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I naturen finns det gott om exempel på symmetri: människor, djur, växter 
och insekter är konstruerade på ett symmetriskt sätt. Symmetri ger ett  
uttryck av harmoni och återfinns även i arkitekturen och konsten. 

Människans anatomi  
av Leonardo da Vinci.

I Matematikträdgårdens spegel kan 
eleverna undersöka spegelsymmetri.
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FRAKTALER
Fraktaler är motsatsen till figurer som cirklar, trianglar och räta linjer inom 
den klassiska geometrin. Matematiskt är fraktaler en starkt sönderbruten 
bild som upprepas om och om igen när man tittar på allt mindre delar. 

I naturen finns det många exempel på fraktaler. Vi kan se dem i blad 
och växter, till exempel ormbunkens blad och i broccoli, i molnens kontu-
rer och i virvlarna från ett vattenfall. De återfinns också i snökristaller. 

Inom matematiken har man använt fraktaler sedan 1800-talet som exem-
pel på något som skiljer sig från den klassiska euklidiska geometrin. Men 
någon exakt definition på vad en fraktal är, finns inte.

Det finns flera olika slags fraktaler, en av de mest kända är Sierpinski- 
triangeln. Det var den polske matematikern Wacław Franciszek Sierpiński,  
(1882–1969) som skapade den.

Fraktaler i broccoli (Brassica oleracea).

I ormbunkens blad kan vi se  
fraktaler – sönderbrutna former.
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Så här kan man rita en Sierpinskitriangel: 
1. Rita en liksidig triangel. Basen ska vara parallell  

med den horisontala axeln.
2. Dela upp triangeln i fyra lika trianglar och lämna  

den mittersta orörd.
3. Fortsätt att dela upp de tre övriga trianglarna  

på samma vis.
4. Detta kan göras i allt mindre delar i oändlighet. 

En annan berömd fraktal kallas för von Kochs snöflingekurva. Det var den 
svenska matematikern Helge von Koch (1870–1924) som skapade den. 

Så här fungerar von Kochs kurva:
1.  Dela varje rak sträcka i tre lika stora delar.

2.  Ersätt den mittersta delen med en triangel  
som har lika långa sidor.

3.  Fortsätt på samma sätt med alla sträckor.  
De delas i tre lika stora delar och den mittersta 
ersätts med en liksidig triangel.

I von Kochs kurva bryts former upp gång på gång, även när man tittar på 
allt mindre delar. Därför kallas kurvan för en fraktal. 

Om man sätter ihop tre kurvor 
så bildas en fin snöflinga!
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MAGISKA KVADRATER
I en magisk kvadrat är summorna lodrätt, vågrätt och diagonalt alltid 
samma. Magiska kvadrater kan bestå av 3 x 3 rutor, 4 x 4 rutor, 5 x 5  
rutor och så vidare. 

Varje ruta innehåller ett heltal. En magisk kvadrat med 9 rutor inne- 
håller alla heltal mellan 1–9. En kvadrat med 16 rutor innehåller alla heltal 
från 0–16 och så vidare. En magisk kvadrat kan lösas på flera olika sätt.

Här är ett exempel på en magisk kvadrat som har nio rutor. Summan av 
talen lodrätt, vågrätt och diagonalt är 15.

I Matematikträdgården 
kan eleverna balansera 
på en magisk kvadrat.

Matematikträdgårdens magiska kvadrat 
heter Lou Shu efter en märklig sköldpadda 
i Kina. Sköldpaddan hittades för 3 000 år 
sedan av kejsaren Yu vid floden Lou. Den 
hade en magisk kvadrat på ryggen. En 
skulptur av sköldpaddan finns i Matema-
tikträdgården. Den har konstnären Arne 
Widman gjort.

4 9 2
3 5 7
8 1 6
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FÖRE BESÖKET
• Läs texten Elevfakta – Matematik i naturen enskilt eller gemensamt  

i klassen.
• Stryk under svåra matematiska ord, som till exempel spiral, talföljd  

och regelbundna.
• Gå igenom orden tillsammans och skriv en gemensam ordlista.
• Låt eleverna träna på orden. 

Innan ni åker! 

Skriv ut Arbetsblad – Matematik i naturen så att alla elever har 
varsitt exemplar. Arbetsbladet finns i två varianter, A4 och A5, 
innehållet är samma. Skriv ut A5-varianten dubbelsidigt och vik 
dem på mitten så blir det en folder med 4 sidor. Se till att alla har 
med sig penna och sudd.

UNDER BESÖKET
Dela in eleverna i par. Ge alla elever varsitt arbetsblad. Visa var aktivite-
terna till arbetsområdet ”Matematik i naturen” är i Matematikträdgården. 
Låt eleverna uppleva, observera och dokumentera. Samla in arbets- 
bladen när ni är färdiga i Matematikträdgården, och ta med dem till skolan. 

EFTER BESÖKET
Låt eleverna läsa igenom sina arbetsblad och eventuellt göra klart det 
de inte hann med under besöket. Presentera sedan följande uppgifter på 
kommande sidor för eleverna. Låt dem välja vilken de vill göra och om 
de vill arbeta enskilt eller två och två. I slutet av lektionen kan eleverna 
visa resultatet för varandra, antingen i små grupper eller för hela klassen.
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FIBONACCIS TALSERIE 

UPPGIFT 
Hur många tal kan eleverna skriva i Fibonaccis talföljd? 
Be dem skriva så många de kan!

Ni behöver: 
Papper, penna och kanske en miniräknare.

Gör så här:
Låt eleverna prova sig fram. Om eleverna tycker att det är svårt, påminn 
dem om hur Fibonaccis talföljd börjar det vill säga 0, 1, 1, 2, 3, 5 och så 
vidare. Fråga om de kommer ihåg hur man kommer fram till nästa tal.  
De elever som arbetar vidare på talföljden kommer snart till stora tal.  
Då kan en miniräknare vara bra. Skriv gärna talföljden på en lång pappers- 
remsa så att hela talföljden får plats på en rad.

Taluppfattning och tals användning:        Lgr 11 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning  
i olika situationer (årskurs 1–3).

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla 
tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid 
beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas 
användning i olika situationer (årskurs 4–6).

Algebra: 

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan 
konstrueras, beskrivas och uttryckas (årskurs 1–3).
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MAGISK KVADRAT 

UPPGIFT 
Låt eleverna göra en magisk kvadrat. De kan välja en lättare med  
3 x 3 rutor, eller en svårare med 4 x 4 rutor.

Ni behöver:
Ett rutnät med 3 x 3 eller 4 x 4 rutor, 9 eller 16 kapsyler och en penna.  
Om ni inte har kapsyler, använd träplattor, kartongbitar eller flata små  
stenar i stället.

Gör så här:
Skriv talen 1–9 eller 1–16 på baksidan av kapsylerna. Eleverna lägger 
kapsylerna i rutnätet så att summan av talen blir lika åt alla håll. Sum-
man ska vara samma vågrätt, lodrätt och diagonalt. När eleverna har ska-
pat sin magiska kvadrat skriver de kapsylernas tal på motsvarande plats  
i rutnätet.

Om eleverna vill ha hjälp kan du berätta för dem att summan för varje 
rad är 15 vid 9 rutor och 34 vid 16 rutor. Ett knep för att räkna ut sum-
man för varje rad är att addera alla kapsylernas tal och dela på antalet 
rader i rutnätet. I ett rutnät med 9 rutor är summan av talen 1 till 9 = 45 
som därefter delas med antalet rader = 3. Det blir 15.

Algebra:                Lgr 11 

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster  
kan konstrueras, beskrivas och uttryckas (årskurs 1–3).

• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är  
relevanta för eleven (årskurs 4–6)

• Metoder för enkel ekvationslösning (årskurs 4–6).

Problemlösning:

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer  
(årskurs 1–3).
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FRAKTALER

UPPGIFT
Gör en fin fraktalstjärna av von Kochs snöflingekurvor. 

Ni behöver:
Papper, blyertspenna, tuschpenna, linjal, sudd, sax, passare,  
nål och tråd.

Gör så här:
Hjälp eleverna att rita en ganska stor liksidig triangel med blyertspenna 
och linjal. Sedan följer de instruktionen som finns på bladet ”Elevfakta”. 
När de har gjort det fyller de i den slutliga snöflingekurvan med tusch-
penna och suddar bort streck som ska bort. Sedan klipper ni försiktigt ut 
snöflingan och hänger upp den i fönstret med en sytråd. Vill man få till 
en snyggare fraktalstjärna kan man använda ett glänsande guld- eller  
silverpapper.

Geometri:                Lgr 11

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, 
sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och 
rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geome-
triska egenskaper hos dessa objekt (årskurs1-3).

• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, 
klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes 
relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa ob-
jekt (årskurs 4-6).
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SYMMETRI 

UPPGIFT 
Gör en fin teckning eller ett kollage som visar symmetri i naturen.

Ni behöver:
Tidningar att klippa i, papper, klister, målarfärg och insektsböcker. 

Gör så här:
Låt eleverna inspireras av tidningar och böcker som handlar om naturen. 
Det finns många exempel på symmetri bland insekter: nyckelpigor, myror, 
fjärilar och spindlar med flera. Eleverna kan arbeta ganska fritt med att 
göra sitt kollage. Tipsa gärna om att rita ut symmetrilinjen först. Då är 
det lättare se hur den symmetriska bilden ser ut på båda sidor om linjen. 
En annan hjälp kan vara att rita en sida först och sedan ta hjälp av en 
spegel för att se hur hela bilden kommer att gestalta sig. 

Symmetri:                  Lgr 11

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri 
kan konstrueras (årskurs 1–3).

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri 
kan konstrueras (årskurs 4–6).


