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Fraktaler	

En fraktal brukar man beskriva som en geometrisk figur som består av mindre kopior av sig själv. 
Den ”upprepar sig själv” på ett sådant sätt att varje liten del av figuren är en komplett kopia av 
den ursprungliga figuren. Bilder av fraktaler kan vara otroligt komplicerade, vackra och 
färgsprakande. I aktiviteterna som beskrivs här ska du titta lite närmare på hur man utifrån enkla 
regler och konstruktioner kan skapa just fraktaler. 

Fraktaler	á	la	Helge	von	Koch	
Niels Fabian Helge von Koch (1870-1924) var en svensk 
matematiker som arbetade med många olika grenar inom 
matematiken. Mest känd, i alla fall för den breda allmänheten, är 
han för sitt arbete med fraktaler. Kanske har du hör talas om Koch-
kurvan och Koch-snöflingan? Kanske att du känner igen dem när du 
ser dem! Du ska nu titta närmare på just Koch-kurvan och Koch-
snöflingan för att se hur de är uppbyggda och titta på några 
egenskaper hos dem. 

         

        Figur 1. Helge von Koch1  

Koch-kurvan		
Ersätt varje linjesegment (varje rakt sträck) med fyra linjesegment som figuren visar: 

Regel (Koch-kurvan): 
 

 

 

 
 

è 
 

 
Mer utförligt gör man följande steg: 

Steg 1. Utgå ifrån ett rakt linjestycke 
(ett linjesegment).  

Steg 2. Dela in linjesegmentet i tre 
lika stora delar.  

Steg 3. Ersätt det mellersta 
linjesegmentet med en liksidig 
triangel (och, om du vill, sudda ut 
det basen i denna triangel). 

 

Steg 4. Börja om med Steg 1 för vart och ett av de linjesegment som figuren nu har (i 
figuren från Steg 3 ovan är dessa 4 stycken) och upprepa detta förfarande om och om 
igen – detta ger oss Koch-kurvan! I praktiken slutar man när linjesegmenten blir så 
korta att det inte går längre (det blir för smått för att kunna rita in fler trianglar). 

                                                             
1 Helge von Kock. (u.å.) Hämtad 20 april 2016 från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helge_von_Koch.jpg  
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Aktivitet 1: Hur lång är Koch-kurvan? 
Du ska nu använda regeln ovan för att rita och skapa en Koch-kurva. Använd det utdelade 
”punktpappret” som hjälp när du ritar. På pappret finns dels utritat ett linjesegment och punkter 
som delar detta i tre lika stora delar (se Figur 2 nedan), och dels punkter för att underlätta att 
använda regeln upprepade gånger. 

 

Figur 2. Pappret med första linjesegmentet för konstruktion av Koch-kurvan och den liksidiga 
triangeln som är utgångspunkten för konstruktion av Koch-snöflingan. 

 
Fyll i tabellen nedan allteftersom du arbetar. För att du ska slippa hålla på och mäta hur lång 
Kock-kurvan exakt med graderad linjal så bestämmer vi att linjesegmentet vi startar med är en 
längdenhet (1 l.e.). Fundera på… 

• … om du kan upptäcka några mönster i tabellen? 

• … hur lång kurvan är efter att regeln använts 5 gånger? 10 gånger? 

• … hur lång Koch-kurvan egentligen är…? 

 

Koch-kurvan 

Antalet gånger 
regeln använts 

Antalet linjesegment 
i figuren 

Längden av ett 
linjesegment (l.e.) 

Total längd på kurvan  
(l.e.) 

0 1 1 1 
    
    
    
    
    

 



Aktivitet: Fraktaler  Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper 
Arbetsblad  Jonas Bergman Ärlebäck 
Version 2016-04-20  MAI, LiU 

 
Aktivitet 1*: Koch-snöflingan 
Om man använder regeln för Koch-kurvan på sidorna i en liksidig triangel så får man en figur 
som kallas Koch-snöflingan. Prova att använda regeln för Koch-kurvan på den liksidiga triangeln 
som finns på det utdelade ”punktpappret” (se Figur 2 ovan). För att du på samma sätt som 
tidigare ska slippa behöva hålla på och mäta hur lång Kock-kurvan exakt med graderad linjal så 
bestämmer vi att sidorna i den liksidiga triangeln är en längdenhet (1 l.e.). Fundera på… 

• … hur lång den kurva som utgör Koch-snöflingan (omkretsen) blir? 

• … hur stor arean blir som Koch-snöflingan omsluter? 
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”Koch-kvadrat-kurvan”	
En variant på Koch-kurvan från aktiviteten 1 ovan är att istället använda följande regel för att 
skapa en fraktal:  

Regel (”Koch-kvadrat-kurvan”): 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

è  

 
Mer utförligt gör man följande steg: 

Steg 1. Utgå ifrån ett rakt linjestycke 
(ett linjesegment).  

Steg 2. Dela in linjesegmentet i fyra 
lika stora delar.  

Steg 3. Ersätt de två mellersta 
linjesegmenten med två kvadrater. 
Kvadraternas sidor ska vara samma 
som längden av linjesegmenten (de 
fyra). Den första kvadraten ska 
placeras ”på” det ursprungliga 
linjesegmentet och den andra 
kvadraten ”under” (och, om du vill, 
radera/sudda ut basen respektive 
”taket” i endera kvadraten). 

 

Steg 4. Börja om med Steg 1 för vart och ett av de linjesegment som figuren nu har (i 
figuren från Steg 3 är dessa åtta stycken), och fortsätt att upprepa detta förfarande om 
och om igen – detta ger oss ”Koch-kvadrat-kurvan”! Även i fallet med Kock-kvadrat-
kurvan så slutar man i praktiken när linjesegmenten blir så korta att det inte går längre 
(det blir för smått för att kunna rita in fler trianglar). 
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Aktivitet 2: Hur lång är ”Koch-kvadrat-kurvan”? 
Du ska nu använda regeln ovan för att skapa och rita en ”Koch-kvadrat-kurva”. Använd det 
utdelade rutpapperet (gärna som utskrivet A3) som hjälp när du ritar (se Figur 3 nedan). 

 

Figur 2. Pappret med första linjesegmentet för konstruktion av 
”Koch-kvadrar-kurvan” och Cantormängden. 

 
Fyll i tabellen nedan allteftersom du arbetar och låt som tidigare säga att längden på 
linjesegmentet som du startar med vara en längdenhet (1 l.e.). Fundera på… 

• … om du kan upptäcka några mönster i tabellen? 

• … hur lång kurvan är efter att regeln använts 5 gånger? 10 gånger? 

• … hur lång ”Koch-kvadrat-kurvan” egentligen är…? 

 

”Koch-kvadrat-kurvan” 

Antalet gånger 
regeln använts 

Antalet linjesegment 
i figuren 

Längden av ett 
linjesegment (l.e.) 

Total längd på kurvan 

0 1 1 1 
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Cantormängden	
En annan fraktal får man om istället använder regeln:  

Regel (Cantormängden): 
 

 
 

 
 

è 

 
 

 

 
Mer utförligt gör man följande steg: 

Steg 1. Utgå ifrån ett rakt linjestycke 
(ett linjesegment). 

 

      

Steg 2. Dela in linjesegmentet i tre 
lika stora delar. 

           

Steg 3. Radera mittensegmentet.       
Steg 4. Börja om med Steg 1 för vart och ett av de linjesegment som figuren nu har (i 
figuren från Steg 3 är dessa två stycken), och fortsätt att upprepa detta förfarande – 
detta ger oss Cantormängden! 

 
Aktivitet 3: Hur ”lång” är Cantormängden? 
Du ska nu använda regeln ovan för att skapa och rita Cantormängden. Använd det utdelade 
rutpapperet (A3) som hjälp när du ritar (se Figur 3 ovan). Fyll i tabellen nedan allteftersom du 
arbetar och låt som tidigare säga att längden på linjesegmentet som du startar med vara en 
längdenhet (1 l.e.). Fundera på… 

• … om du kan upptäcka några mönster i tabellen? 

• … hur ”lång” är Cantormängden efter att regeln använts 5 gånger? 10 gånger? 

• … hur ”lång” Cantormängden egentligen är…? 

 

Cantormängden 

Antalet gånger 
regeln använts 

Antalet linjesegment 
i figuren 

Längden av ett 
linjesegment (l.e.) 

Total längd på kurvan 

0 1 1 1 
    
    
    
    
    

 

Länkar	till	sidor	där	man	kan	experimentera	med	fraktaler	
http://www.shodor.org/master/fractal/software/Snowflake.html 
http://sciencevsmagic.net/fractal/#0060,0090,1,1,0,0,1 
 


