Räkna med
Fibonacci
Addition av de två föregående ger nästa tal i talserien,
t ex 5+8=13 eller 13+21=34

L

eonardo Fibonacci (eller Leonardo från Pisa som han också kallades) var en italiensk matematiker som
föddes i Pisa runt 1170. I sitt verk Liber Abaci introducerade han det matematiska positionssystem vi

använder än idag och lärde sig de Arabiska/Indiska siffrorna tidigt (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). I Liber Abaci anges
också hans fantastiska matematiska talföljd 1,2,3,5,8, 13, 21, 34, 55…osv (kan du direkt klura ut hur den
fungerar? Om inte – leta vidare på den här sidan)

Fibonacci i naturen
Talen i Fibonaccis talserie finns i naturen på så många ställen att du kommer få svårt
att undvika dem när du väl har börjat se dem.

Titta på blommor

Samla ihop 3-5 olika blommor eller bilder på blommor.
Räkna antalet kronblad på blommorna.
Vilka tal från Fibonaccis talserie hittade du?

Kolla in kottar

Fotosyntesen+Fibonacci=sant

Snabbt nya kaniner...

Ta fram en hel tallkotte (inte en som t ex är halvt uppäten av ett djur). Markera ut en
punkt i toppen av kotten nära punkten där den har suttit fast i grenen. Räkna antalet
i spiralerna åt ena och andra hållet tills de slutar i ytterkanten av kotten.
Vilka tal från Fibonaccis talserie hittade du i spiralerna? Hur stora är de i förhållande
till varandra?

Kontrollera Kål

Visste du att…?

En anledning
till att Fibonaccis
tal så ofta dyker upp i
naturen är att de mönster
som uppstår med
Fibonaccital gör att varje
liten del av växterna har
maximal belysning från
solen – fotosyntesen
funkar alltså bäst med
Fibonacci!

Be en vuxen om hjälp med
kniven!

Under förutsättningarna att…
•
det tar en månad innan kaniner är könsmogna och kan få nya ungar.
•
varje kaninpar får ett nytt kaninpar varje månad
(par)
•
inga kaniner dör eller flyttar in
…kommer antalet kaninpar att öka enligt
Fibonaccis talföljd.
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Skär ett huvud med rödkål mitt itu från mitten eller titta på ett blomkålshuvud eller
ett huvud med Romanescokål. Vilka Fibonaccital kan du hitta i de olika spiralerna?
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Kan du rita dit en rad till (eller fler), dvs vad som händer när kaninerna
förökar sig i nästa steg?

Vill du titta efter Fibonacci på fler ställen? Titta på hur träd växer, hur spiralformade
snäckor ser ut och hur fröna sitter i en solros mm mm.

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång RÖR DET PÅ SIG...

