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Matematikens Historia – 3000 f Kr – 1500 e Kr 

 

Egypten 
Den gamla egyptiska civilisationen är mycket gammal. Man tror att den uppstod omkring 
3000 f.Kr. runt floden Nilen. Dens kultur nådde sin blomstring under Gamla rikets tid 
(dynastierna 3-6, ca 2700–2270 f.Kr.) det var under denna tid pyramiderna byggdes. Egypten 
levde fridfullt tills ungefär 332 f.Kr. då den erövrades av Grekland och Alexander den store, 
från då ända tills 640 e.Kr. var egypterna under grekisk kultur. Dock ska man påpeka att den 
även var under Romarnas styre från 30 f.Kr. 

Egyptiska siffror 
Egypten skrev i början med så kallade hieroglyfiska taltecken, men senare har olika varianter 
av taltecken tillkommit och försvunnit, dock är dessa de mest kända av alla. 
 

 
Figur 1, Egyptiska hieroglyfer 
 

Egyptisk matematik 
Nästan allt vi vet om egyptisk matematik härstammar från 2 papyrusrullar. Dessa kallades för 
Rhindpapyren och Moskvapapyren och innehöll 85 resp. 25 matematiska problem med 
lösningar 
 
Ur dessa kan man se att egypterna kunde behärska ekvationer av första grad med en okänd. 
Utöver detta var det mycket geometri som man räknade på, mest för att kunna räkna ut den 
odlingsbara området i Nildalen då dalen översvämmade varje år. Ett annat område som 
krävde geometriska kunskaper är vid skapandet av pyramiderna som man tros ha använt sig 
av geometri för att bygga de på bästa möjliga vis. Egypterna klarade av att beräkna areor av 
rektanglar, trianglar och trapets men även cirklar klarade man av. När det gäller cirkelns area 

fanns regeln: ”Tag 
9
8  av diametern och kvadrera resultatet”. Detta leder till en förvånansvärd 

god approximation av cirkeln area. Om vi betecknar cirkelns radie med r, så innebär den 
egyptiska metoden att man får arean enligt formeln: 
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Ur detta kan man se att egyptiens motsvarighet till vårat π är 1605,3
81

256
= , vilket skiljer sig 

enbart med 0,0189 från vårat π. 
 
Egypterna klarade av att räkna volymen av kuber, rätblock och cylindrar. Man kunde även 
räkna volymen på en stympad pyramid med kvadratiska baser, där lydde formeln: 
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)(
3

22 babahV ++= , 

 
Där a och b är baskanterna och h är höjden. Denna formel finns i Moskapapyren och kan ses 
som höjdpunkten av egyptisk matematik. 

Babylonien 
Babylonien är benämningen på ett forntida semitiskt rike med centrum i landskapet 
Mesopotamien, som låg mellan floderna Eufrat och Tigris. (”Mesopotamien” kommer från 
grekiskan och betyder ”landet mellan floderna”). Rikets storlek varierade under dess tid och 
har genom detta delats upp i fyra epoker, dessa är: 
 

1. Gammababylonisk tid (ca 2000-1600 f.Kr.) 
2. Medelbabylonisk tid (ca 1600-1000 f.Kr.) 
3. Nyassyrisk tid (ca 1000-626f.Kr.) 
4. Nybabylonisk (kaldeisk) tid (626-539 f.Kr.) 

 
Efter dessa epoker erövrades Babylonien av först perserna 539 f.Kr. och sedan av Alexander 
den stora och dess rike föll. 

Babyloniska siffror 
Babyloniska siffrorna var baserade på basen 60 och såg ut på detta vis: 
 

 
Figur 2, Babyloniska siffror 
 
Denna bild visar de första 59 siffrorna i det babyloniska ____, efter 60 började man att skriva 
med ett viss mellanrum som visade på att man skulle multiplicera med 60. T.ex. 
 
 

 
Figur 3, talet 64 i Babyloniska siffror. 
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Detta läses som . Nästa mellanrum skulle ge n*606460*460*1 01 =+ 3 osv. 

Basen 60 
Babylonien hade en unik matematik, de räknade med 60 som bas. Detta må ses som en 
komplicerad och dumt sätt att räkna, men det skulle nog de tycka om vårat system med. Det 
finns faktiskt några fördelar med att ha 60 som bas jämfört med att ha basen 10. Om vi jämför 
basen 60 med basen 10 så finner vi dessa fördelar och nackdelar: 
 
Fördelar med basen 60 

• Är jämnt delbart med siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 och 60 medans basen 
10 endast är delbart med talen 1, 2, 5 och 10, detta bidrar till att man kan få mer exakta 
bråktal med basen 60. 

• Stora tal kan skrivas med mindre siffror t.ex. så är 450 i basen 10 som är lika med 7,3 i 
basen 60. På detta sätt kan långa tal skrivas som små och korta om man gör om de till 
basen 60. 

 
Nackdelar med basen 60 

• Kräver mer tid vid beräkning. 
• Kan ge mer siffersymboler än vad basen 10 ger. 

 
Basen 60 lever kvar i nutiden genom klockan, man kan räkna ut hur många sekunder som har 
gått genom att räkna om tiden, t.ex. vid klockslaget 11:35:20 så har det gått 

 sekunder. 41720602060356011 012 =⋅+⋅+⋅

Varför just basen 60? Olika hypoteser. 
Att babylonierna använde sig av just basen 60 har många undrat över, det finns inga bevis på 
varför men det finns vissa mer kända hypoteser till detta. 

1. Babylonierna var innan uppdelat i olika folkgrupper som räknade med olika baser, 
d.v.s. baserna 5 (handens 5 fingrar) och basen 12 (förutom tummen så är alla andra 
fingrar uppdelade i 3 delar, d.v.s. 4 fingrar * 3 delar = 12) och att man sedan kom 
överens om den minsta gemensamma faktor som är 60. 

2. Basen 60 föredrogs då man hade många jämt delbara siffror. 
3. Basen 60 kommer från att den viktigaste viktenheten för silver – mina – uppdelades i 

60 siklar. Siklar var mynt av antingen guld eller silver som hade en speciell vikt och 
användes som pengar. 

 

Babyloniens matematik 
Babylonierna var skickliga på ekvationer och kunde lösa ekvationer av 1:a grad med upp till 5 
obekanta, man kunde även lösa andragradsekvationer samt vissa tredjegrads. Man har funnit 
att babylonierna omkring år 2000 f.Kr. kunde lösa uppgifter av samma typ som Pythagoras 
sats, detta framgås av flera kilskriftstexter. Ett exempel av dessa problem är: En balk med 
längden 0;30 står (lodrätt) invid en vägg. Balkens övre ända glider ner 0;06. Hur långt från 
väggen glider den undre ändan? I dagens tecken skrift svaret som 

18;0)06;030;0()30;0( 22 =−+=x  
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Grekland och antiken  
Den grekiska påverkan i matematiken började kring 500 f.Kr. Det var grekerna som började 
med att bevisa och komma upp med satser för matematiken, innan var det mesta regler som 
man lärde sig utantill utan några bevis. Vi kan dela upp greklands matematiska historia i tre 
olika tidsperioder, dessa är: 
 

 Klassisk tid (ca 500-338 f.Kr.) 
 Hellenistisk tid (338- ca 30 f.Kr.) 
 Romersk tid (ca 30 f.Kr. -395 e.Kr.) 

 
Av dessa perioder kan man säga att det var under den Hellenistiska tiden som greklands 
matematik nådde sin höjdpunkt med matematiker som Euklides, Archimedes och Apollonios. 
Det var även under denna period som staden Alexandria bildades och blev ett viktigt 
kulturcentrum varifrån grekisk kunskap spreds över hela Orienten. 

Greklands siffror under antiken 
Under antiken fanns två talbeteckningssystem. Dessa var den attiska och det joniska systemet. 
Av dessa var den attiska den äldsta och gick ut på att vissa bokstäver kunde kombineras för att 
få det önskade talet, här nedan ses det attiska talbeteckningssystemet. 
 

 
Figur 4, De 5 bokstäverna och dess betydelse 
 
Här kan påpeka att en 1:a skrev som ett rakt streck, |. 
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Figur 5, några tal i attiska 
 
Det joniska systemet som kom till senare under antiken använde sig av det grekiska alfabetet 
som siffror. Du kan se det i figur 5. 
 

 
Figur 6, joniska siffror 
 
Detta system var additivt, d.v.s. om du skulle skriva 762 så skrev du ΨΞΒ = 700 + 60 + 2 = 
762. Om du skulle skriva 1000 tal skrev man det med en ’ (apostrof) som visade att man 
skulle gångra med tusen. På detta sätt kunde man skriva 8762 som ’HΨΞΒ = 8*1000 + 700 + 
60 + 2 = 8762. 
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Thales (Θαλής) 
Thales (Θαλής) var den förste grekiska matematikern. Han levde 
kring 624-548 f Kr i Miletos. Han hade den Joniska skolan i Miletos, 
Asiens västkust. De geometriska satser som tillskrivas Thales är : 

• Varje vinkel, som är inskriven i en halvcirkel är rät 
• En cirkel halveras av sin diameter 
• Basvinklarna i en likbent triangel är lika stora 
• Vertikalvinklar är lika stora 
• Om två vinklar och ena sida i en triangel är lika stora med var 

sin av två vinklar och en lika belägen sida i en annan triangel, 
så är trianglarna kongruenta 

Pythagoras (Πυθαγόρας) 
Pythagoras levde också kring 500 f Kr. Han studerade i Joniska skolan, Thales, och sedan 
skapade en egen ”pytagoréerna” i Kroton, i nuvarande Syditalien. Hans lärjungar kallas 
pythagoréer. 
Pythagoras hade under sin livstid besökt både Babylonien, 
Persien och Egypten, det kan tänkas att det var från dessa 
resor som Pythagoras fick kunskapen om matematik som 
ännu inte hade bevisats. Som tidigare sagt använde sig 
babylonierna av ”Pythagoras sats” vilket fick sitt namn av 
Pythagoras då han lyckades bevisa denna teori som 
fortfarande används idag. 
Andra verk av Pythagoras är: 

• Figurativa tal  
o Triangeltalen 

2
)1(...321 +

=++++=
nnntn  

o Kvadrattalen 
 2)12(...531 nnsn =−++++=

o Pentagonaltalen 

2
)13()23(...741 −

=−++++=
nnnpn  

 
• Pythagoreiska tripplar 

Pythagoriska tripplar kallas tre heltal som uppfyller villkoren .  222 zyx =+
• Perfekta tal och vänskapliga tal 

Ett positivt heltal m sägs vara perfekt, om summan av dess divisioner, exklusive talet 
själv är lika med m. I Euklides Elementa bok IX finns satsen: Om är ett primtal, 
så är talet perfekt. 

12 −n

)12(2 1 −= − nnm
 

• Inkommensurabilitet 
Två sträckor sägs vara inkommensurabla om det inte finns någon gemensam 
enhetslängd som bägge är heltalsmultiplar av, dvs. om kvoten mellan sträckornas 
längder är ett irrationellt tal. 
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• Gyllene snittet (φ) 
Det förhållande som erhålls när en sträcka delas i en längre del a och en kortare del b 
så hela sträckan a+b förhåller sig till a som a förhåller sig till b. 

 
 

 

Platon (Πλάτων) 
 
Platon föddes i Athen 427 f Kr. och han var grekisk filosof, matematiker 
och författare. Platon hade studerat tillsammans med Euklides. Han 
grundade Platon Akademien i Athen år 387f Kr. som hade största 
inflyttande inom tidens vetenskap och filosofi.  
 

 

Zenon (Ζήνων) 
Zenon från Elea levde kring 400-talet f Kr och tillhörde pythagoréerna. Han representerade 
den eleaniska skolan.  Han är mest känd för sina fyra 
paradoxer. De tre fösta är: 

1. Tudelningen: rörelsen är omöjlig, ty allt som rör sig 
måste först nå mitten av sina bana, innan det kan nå 
slutet, men innan det har nått mitten, måste det först nå 
fjärdedelen osv. Alltså kan rörelsen inte påbörjas. 

 
2. Akilles och sköldpadda: Akilles försöker springa ifatt 

en sköldpadda som startar en bit framför honom. För att 
nå sköldpadda måste Akilles först springa till den 
punkt, där sköldpadda startade. Under tiden har 
sköldpaddan gått ett stycke framåt. Nu måste Akilles nå 
denna punkt, men under tiden har sköldpaddan återigen 
rört sig ett stycke framåt osv. Alltså kommer Akilles 
aldrig att hinna upp sköldpaddan. 

 
3. Den vilande pilen: En pil som rör sig befinner sig i varje ögonblick antingen i vila 

eller inte i vila. Om ögonblicket är odelbart, kan pilen inte röra sig, ty om den gjorde 
det skulle ögonblicket genast delas. Men tiden består av ögonblick. Eftersom pilen inte 
kan befinna sig i rörelse i något ögonblick, kan den överhuvudtaget inte röra sig. 

 
4. Den rörliga leden: Paradoxen med de rörliga leden är ett argument för rörelses 

omöjlighet. Argumentet förutsätter att det finns entiteter som är i princip odelbara. För 
att rörelse ska vara möjlig måste det som rör sig sträcka sig över en i princip odelbar 
volym, vilket är omöjligt. 

 
Zenon skrev dessa paradoxer för att vissa hur lätt man kan dra löjliga slutsatser av de 
konkurrerande systemens lärosatser. Det var också ett varnade exempel för matematikerna att 
ett gränsvärdesbevis bör granskas innan den anses trovärdig. 
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Eudoxos (Εύδοξος) 
 
Evdoxos föddes kring 408 f Kr i Knidos, Mindre Asiens västkust. Han 
anslöt sig till Platons Akademi i Athen, men några år senare återvände han 
till Knidos och bildade Eudoxos skolan. Han är mest känd för definitionen 
på proportionalitet mellan storheter av samma slag, där man undviker 
irrationella tal även om förhållandet mellan storheterna är irrationellt.  
 
 

Euklides (Ευκλίδης) 
Euklides levde kring 300 f Kr i Alexandria. Han studerade i Platons 
Akademi i Athen, och sedan återvände han till Alexandria och öppnade ett 
universitet som kallades Museion. Euklides berömda verk är Elementa, 
Stoixeia, som är en samling av all den kända dåtidens geometri. Elementa 
består av 13 kapitel som kallas ”böcker” och är den äldsta kvarlevande 
verket från antikens verk. 

• Bok I-VI: Plangeometri 
• Bok VII-IX: Aritmetik (talteori) 
• Bok X: Inkommensurabla storheter  
• Bok XI-XIII: Rymdgeometri 

 

Arkimedes (Αρχιμήδης) 
Arkimedes var född år 287 f Kr i Sicilien. Han var elev till Euklides 
lärjungar i Alexandria, men han verkade resten av sitt liv i hans hemstad. 
Arkimedes mördades år 212 f Kr. Arkimedes viktigaste verk är: 

• Om plana figurens jämvikt: bestämning av tyngdpunkten hos vissa 
plana figurer samt hävstångslagen  

• Om flytande kroppar: ”Arkimedes princip”  
• Sandräknaren: hur man kan skriva upp ett tal, som är större än 

antalet sandkorn i universum 
• Om mätning av cirkeln: arean av en cirkel = arean av den 

rätvinkliga triangeln vars kateter är cirkelns omkrets och radie, uppskattning av π 
• Om sfären och cylindern:  

o Varje sfär är fyra gånger den kon, vars bas är lika med en storcirkel i sfären 
och vars höjd är lika med sfärens radie 

o Cylindern med basen lika med en storcirkel i sfären och höjden lika med 

diametern är 
2
11 gånger sfären 

o Sfärens area är fyra gånger arean av dess storcirkel 

• Parabelns kvadratur: area av en parabelsegment = 
3
4 gånger av den triangel, som har 

segmentets korda till bas och segmentets höjd (vinkelrät mot korda) till höjd 
• Om konoider och sfäroider:  

o två ellipser förhåller sig till varandra som rektanglarna på deras axlar  
o volymerna av ett antal rotationskroppar, som uppkommer då segment av 

koniska sektioner roterar kring sina axlar 
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• Om spiraler: Undersökningar av Arkimedes spiral, som uppkommer då en punkt med 
likformig hastighet rör sig längs en stråle, samtidigt som strålen med likformig 
vinkelhastighet vrider sig kring sin begynnelsepunkt & spiralens tangent bestämdes  

• Metoden: hur Arkimedes resonerade när han härledde sina formler rörande ytor och 
volymer 

 

Apollonios (Απολλόνιος) 
Apollonios föddes kring år 260 f.Kr. och levde till kring 190 f.Kr. Han 
föddes i en stad vid namn Perga i södra delen av Mindre Asien. Sen 
ung flyttade han till Alexandria där han studerade matematik och fick 
lära sig av Euklides lärjungar som då var lärare. 
Han var känd för sina satser när det gäller koniska sektioner som gick 
ut på att se vilka former man fick när man skär ett dubbelkorn med ett 
plan, ur detta hittar man de numera välkända formerna ellipser (härmed 
även cirkeln), paraboler och hyperboler. Han skrev ner sina kunskaper 
i 8 böcker som sammanlagt innehåller 487 satser. Av dessa 8 böcker finns 4 kvar i 
ursprungsspråket grekiska, 3 finns i arabiska och den sista har gått förlorad. 
 

 
Figur 7, former skapade av att dra ett plant plan över två kuber. 
 

Ptolemaios (Πτολεμαίος) 
 
Ptolomaios levde och verkade i Alexandria omkring 150 e.Kr. 
Ptolomaios är mest känd för sitt verk Syntaxis Mathematica (Almagest) 
som innehöll astronomiska modeller men tog även upp de matematiska 
hjälpmedel som behövs i astronomin, härmed även trigonometri. I denna 
bok kan man finna kordatabeller som visar på hur stor kordan blir vid en 
bestämd vinkel om radien för cirkeln är 60. Dessa kommer senare att bli 
omgjorda till det vi nu känner som sinus och sinustabeller. 
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Indisk och arabisk matematik under medeltiden. 
 

Indisk matematik 
Den indiska matematiken kan man spåra upp till 2000 f.Kr. men någon matematisk aktivitet 
kan man inte finna förrän ungefär 800 f.Kr. Matematiken i Indien bestod av en massa regler 
utan visning av bevis. Man kan påvisa att Indien har fått en viss inflytande av den grekiska 
matematiken men då man inte kunde ta över det systematiska tänkandet så började man att 
utveckla matematiken på sitt eget sätt. 
 
Under 800 f.Kr – 1200 e.Kr cirkulerade två skriftserier runt Indien, dessa var ”Sulvasutra och 
Siddhanta” och bestod av 3 respektive 5 versioner med endast delvis kända författare. 
Dessa två skrifter var inte renodlig matematik utan de var skrifter som innehöll matematiska 
regler. 
 
Sulvasutra (”regler för repsträckning”) var en skrift som visade på hur man skulle konstruera 
altaren, i denna skrift kan man finna geometriska regler så som hur man omvandlar en 
rektangel till en lika stor kvadratisk area, detta finner man även i Euklides ”Elementa, bok II”. 
Utöver detta finner man även vissa pytagoreiska tripplar så som (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17), 
(12,35,37) etc. Dessa användes för at konstruera räta vinklar. Genom att sträcka repen i 
längderna 3,4 och 5 kan man få räta vinklar, det är från detta man har fått benämningen 
”repsträckning”. 
 
Siddhanta skrifterna behandlade i huvudsak astronomi och matematiska problem och tros ha 
funnits under 300 och 400 talet e.Kr. Denna skrifts period varade under 300 – 1200 e.Kr. och 
var Indiens matematiska blomstringstid. 
 
Indierna använde sig av irrationella tal ganska fritt och skapade regler för kvadratiska 
irrationaliteter av typen ba + , irrationella tal behandlades på samma sätt som vanliga tal. 
Även här fanns inga bevis för reglerna och man definierade inte irrationell, på detta vis fanns 
det inta eftertankar vid användning av irrationella tal. På detta vis skilde sig indierna från 
grekerna då grekerna undvek irrationella tal helt. 
 
När det gäller algebran var indierna ganska utvecklade, man skapade symboler för vissa 
storheter och räkneoperationer. Man behandlade även ekvationer med fler än en okänd och 
kallade det första okända talet för ”okänd” och de därpå kallades för ”svart”, ”blå”, ”gul” etc. 
Indierna insåg att andragradsekvationer hade två lösningar men undvek komplexa rötter. 
Däremot accepterades såväl negativa tal som kvadratrötter som lösningar. Brahmagupta (född 
598 e.Kr.) bör sannolikt ha varit den förste som arbetade med negativa svar och härledde 
regler för dem. Dock så tog det tid för dessa att bli bemötta. Ännu på 1100-talet, när Bhaskara 
(född 1114 e.Kr) löste ekvationen  och fick rötterna 450452 =− xx 50=x  och 5−=x , skrev 
han: ”Det andra värdet bör inte tas som lösning, ty det är inadekvat; folk godkänner inte 
negativa lösningar”. 
 
Det mest innovativa indierna har bidragit är sinus. Ptolemaios gjorde kordatabeller under 
antiken, Aryabhata (född 476 e.Kr.) övergick i sin bok ”aryabhatiya” till att göra tabeller över 
halva kordan som kallades jiva. När denna bok sedan översattes till arabiska så stavade 
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araberna istället det som jiba och sedan när boken översattes till latin under 1100-talet, råkade 
man läsa jaib som betyder vik och på latinska skrev man det som sinus. Det är på detta sett vi 
nu säger sinus. 

Arabisk matematik 
Araberna som uppkom i stort sett med islams utbredning kom att expandera stort och snabbt 
efter Muhammeds död 632 e.Kr. Redan 750 e.Kr. hade de erövrat mellanöstern, nordafrikan 
och större delen av Spanien. Det uppstod senare två kulturella centra, dessa var Cordoba i 
väster samt Bagdad i öster. I Bagdad inrättades en vetenskaplig akademi, ett bibliotek och ett 
astronomiskt observatorium. Hit inbjöds vetenskapsmän från både väst och öst. 
 
Arabernas största påverkan på matematiken var att de översatte verk från Indien och 
Grekland. T.ex. kan nämnas Euklides ”Elementa” och Ptolemaios ”Syntaxis Mathematica”. 
Det sistnämnda verket är mest känd som det arabiska namnet ”Almagest”. Det är genom detta 
som flera verk har räddats och hållits vid liv åt eftervärden. 
 
Förutom detta har inte araberna bidragit till stora utvecklingar eller påverkan av matematiken. 
Den största påverkan kan nog vara att ordet Algebra kommer från araberna, det var när man 
skulle översätta al-Khwarizmi:s bok ”al-Jabr wa’l muqabala” till latin och fick namnet ”Ludus 
algebrae et almucgrabalaeque” som sedan förkortades till Algebra, som man började använda 
ordet Algebra. Denna bok behandlade första och andra grads ekvationer. 

Medeltiden (500-1500) 
Medeltiden kan delas upp i två delar som är: 

• Äldre medeltiden (500-1000) 
• Högmedeltiden (1000-1500) 

 
Under äldre medeltiden hände inte mycket för matematiken speciellt i Västeuropa där man 
mer tänkte på den andliga delen (kyrkan, religion etc.) och inte mycket på den materiella 
delen. Det enda man kan se som angick matematiken var att minst en munk i klostren var 
tvungen att kunna matematik för att kunna bestämma påsken och andra högtider, detta hade 
Karl den store bestämt. 
 
Under högmedeltiden började matematiken att igen sätta fart då man började översätta 
antikens böcker till Latin. De flesta av dessa böcker översattes från arabiska då man hade fått 
tag i kopior som hade översätts till arabiska några hundra år tidigare, detta var även fallet för 
Euklides bok Elementa. Man kan även nämna att det var under 1100 talet som man började 
använda ”sinus” när man råkade översätta en bok i arabiska fel som i sin tur även var 
felstavad. Sinus betyder i latinska ”vik” och det ursprungliga ordet var indiska ordet jiva som 
betydde halva kordan (korda = I geometrin en sträcka som förenar två punkter på en kurva 
eller yta, En sekant är den räta linjen som bestäms av en korda). 
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Fibonacci 
Leonardo från Pisa (1180 – 1250), även kallad Fibonacci (Bonaccios 
son) var en köpman som även färdades till Orienten där han kom i 
kontakt med indoarabiska siffrorna som han sen använde sig av vid 
skapande av sin bok ”Liber abaci” (Abakus-boken) år 1202. Denna bok 
var i främsta del avsedd som lärobok i praktisk räkning men innehöll 
även en del problem i underhållningssyfte. 
Utav dessa problem är den mest kända utan tvekan ”Kaninproblemet” 
som lydde: 
Hur många par av kaniner kan ett enda par producera under ett år, om varje par föder ett 
nytt par varje månad, som blir produktivt från och med andra månaden? 
 
Detta ger oss de så kallade Fibonacci följden: 
  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … , 
Där nästa tal är summan av de två inannliggande talen. 
 
Hä må man även nämna att förhållandet mellan två på varandra följande tal i följden närmar 
sig värdet 2/)15( −  ju längre fram man går i följden, detta tal känner vi som det gyllene 
snittet.  
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