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KONCEPT: Fibonacci-serien i naturen 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
Fibonacci-tal er en talrække i matematik opkaldt efter Leonardo fra Pisa, 

kendt som Fibonacci. Sekvensen starter med 0 og 1, og hvert tal efter findes 

ved at tilføje de to foregående tal (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...) 

Fibonacci-serien / sekvens udtrykker ofte matematisk sammensætning af 

planter. Når man lærer permakulturdesign, er Fibonacci-serien afgørende, ikke 

kun for at forstå plantens struktur og rolle, men også for at få nogle spor om 

muligheden for at efterligne mønsteret og den indflydelse dette mønster vil 

have i designet af et system. Med dette koncept vil de studerende sætte pris 

på matematik på en mere sjov måde. Eleverne udfordres til nøje at observere 

Fibonacci-sekvensen i planterne, blomsterne, i træets forgrening eller i de 

mange elementer, de kan finde i naturen. Deres film vil spore og forklare dette 

hver gang de identificerer Fibonacci-serien.  

 

 
 

 
      Kilde: https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/ 
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2 - Aktiviteter i LivingStem-projektet, der kan være 

relateret til dette koncept  
 

Videooptagelserne kan bedst kombineres med ”Permakultur og Fibonacci 
sekvensen in naturen” og / eller “Det gyldne forhold, bier og permakultur 
design” i  LivingSTEM Udfordringer/Spil.  

 

Mulige ideer i indholdsproduktionen kan berøre følgende: 
 

1) Film af forskellige blomster (eller blade eller træer), der tydeligt viser 

Fibonacci-serien, mens man lærer om Fibonacci under de ovennævnte spil. 

 

2) Det gyldne forhold, der er synligt i naturen, demonstrerer normalt Fibonacci-

tal: i skaller, frø af solsikker og kogler, der vrides i modsatrettede spiraler af 

Fibonacci-tal eller endda på siderne af en ikke-skrællet banan - og antallet af 

ryg på en skrællet banan vil normalt være et større Fibonacci-tal.  

 

3) Dette koncept kan også forbindes med det Ideale Menuspil, når eleverne 

lærer at værdsætte sund mad fra deres frugt og grøntsager. Under 

forberedelsen af deres Sund Tallerken, som er en del af aktiviteterne i det 

Ideale Menuspil, kan de oprette og filme deres egen fortolkning af Fibonacci-

serien.  

 

4) I LivingSTEM manualen forklares betydningen af mønstre i permakultur. 

Læreren kan bruge materiale til at integrere matematik og natur og derved 

fremme elevernes kreativitet at filme deres nye viden om matematik og 

naturfag gennem træerne, bierne og blomsterne i naturen.  
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3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 

beskrevne aktivitet  
Instructioner til eleverne: 
 

1. Under Fibonacci og Det Gyldne Forhold - spil vil din læreren forklare 

Fibonacci-konceptet. Eleverne kan udforske emnet yderligere gennem 

børnevenlige ressourcer, som man kan søge på internettet og møde 

andre unge mennesker fra hele verden, der forklarer eller deler deres 

synspunkter om Fibonacci.   

2. Beslut, hvilke af de ubegrænsede eksempler i naturen dit team ønsker at 

arbejde med i dit videoprojekt. 

3. Skriv historiens idé om din film, manuskriptet, storyboardet (hvordan din 

video udfolder sig skud for skud), og opret derefter produktionsplanen. 

Sørg for, at din film ikke kun præsenterer et panorama med eksempler, 

men også en grundlæggende forklaring på, hvad du filmer - baseret på 

dine observationer eller forskning. 

4. Følg blot de generelle retningslinjer for at lave en video, som din lærer 
har forklaret.  

 
 

4- Børn involveret i aktiviteten 
Denne video aktivitet fremmer en meget rig udveksling mellem eleverne, uanset 

om de er højre eller venstre hjerne. De matematisk tilbøjelige studerende vil 

straks fange konceptet fra matematikperspektivet, mens de kunstnerisk 

tilbøjelige elever vil blive fascineret af æstetikken i den naturlige verden. Det 

bliver et let sjovt spil med matematik, der subtilt injiceres - en læringsmetode, 

der vil ændre børns opfattelse af matematik. Beslutningsprocessen deles 

mellem eleverne, forskningen kan deles, og optagelserne kan udføres som en 

gruppe. Konceptet, der spilles og læres i LivingSTEM Udfordringer/Spil, vil blive  
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forstærket i denne videooptagelse. Eleverne vil sætte pris på, at permakultur 

handler ikke kun om at dyrke en have, men også at lære matematik og 

værdsætter kunstværkerne fra den bedste arkitekt i verden: naturen.  

 

5- Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur 
Relaterede STEAM-emner: 

 

• Matematik: Grundlæggende forståelse af Fibonacci-sekvensen og det 

gyldne forhold 

 

• Biologi: Forbinder plantelivet med deres matematiske konstruktion 

 

• Kunst: Henter inspiration fra den naturlige verden og integrerer det med 

matematik og videnskab; skrivefærdigheder 

 

• Teknologi: filmproduktion, kan være omfattende afhængigt af det valgte 

emne 

 

• Engineering/ingeniørkunst: Planlægning og realisering af output 

 
Udviklede færdigheder/kompetencer: 

 

• Matematisk perspektiv gennem integrerende færdigheder  
• Videnskabelige færdigheder gennem observation og forskning 
• Færdigheder i planlægning, organisering, manuskriptudvikling, 

interpersonel kommunikation, teambuilding 
• Teknologiske færdigheder i mediekendskab  
• En integreret STEAM-forståelse af matematik og deres rolle i 

permakultur og liv. 
 
 


