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Tre til fire timer med intro til sandsynlighedsregning i 8. klassetrin 

Forløbet er udarbejdet og brugt i 8. klassetrin. Eleverne har derfor arbejdet med sandsynlighedsregning 

tidligere, og har viden om sandsynlighedsbegrebet, multiplikationsprincippet, multiplikationsprincippet, 

tælletræ og chancetræ som modeller til beskrivelse af et praktisk eksperiment. 

Afledte (nedbrudte) læringsmål for forløbet 

Eleverne udvikler meningsfulde sammenhænge i forhold til begreberne ( faglige pointer): 

Modellering med sandsynlighedsregning, sandsynlighed (p) er et tal i intervallet [0..1], at  

sandsynlighed (p) + fiasko(q) = 1, ( p + q = 1), der dan omskrives til p=1-q, undersøgende matematik, det 

statistiske - og det teoretiske sandsynlighedsbegreb, observation, hyppighed, frekvens, summeret frekvens, 

ventetidsformlen og matematisk argumentation for denne,  chancetræ, additionsprincip og 

multiplikationsprincip, de store tals lov, simulering af eksperiment med regneark, 

regnearksfunktionerne: Hvis, Tæl.Hvis, Slump(), Heltal(), Eller( ) 

Lektionsbeskrivelse: 

1. lektion 

Intro 

En snak om ludo og chancen for at slå en ”sekser”, når man har flere forsøg. Helt præcist: Hvor stor er 

chancen for ar få en ”sekser”, i  et forsøg, i løbet af to forsøg, i løbet af tre forsøg. 

Elevernes bringes hurtigt til at se, at sandsynligheden ikke er 1/6, 2/6, 3/6, da sandsynligheden for at få en 

sekser i seks forsøg så ville være  6/6, og sandsynligheden for at få en ”sekser” i 7 forsøg ville være 7/6, 

hvilket er mere end 100%. Modellen må derfor kasseres. 

Det statistiske sandsynlighedsbegreb 

Lad eleverne undersøge sammenhængen gennem en praktisk undersøgelse. 

Der kan udleveres en terning til hver af klassens elever. Eleverne tegner et skema som herunder og 

registrerer, hvor mange gange de må kaste en terning før der komme en ”sekser”. 

Fælles optælling på tavlen, samt udregning af frekvenser og summerede frekvenser. Bed eleverne om at 

argumentere for rimeligheden i af de fundne værdier for hændelserne. 

Det færdige skema kan have denne form: 

x observation 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 

H(x) hyppighed 18 19 11 6 12 9 7 3 4 6 

f(x) frekvens 16% 17% 10% 5% 11% 8% 6% 3% 4% 5% 

F(x) sum frek. 16% 34% 44% 49% 60% 68% 75% 77% 81% 86% 
Observationen 4 står for observationen ”sekser” kommer første gang i  i 4. kast”  

Gennem samtale med eleverne er det muligt at, eleverne vil formulere ønsket om at beregne 

sandsynlighederne. Lad dette være overgangen til arbejdet med udvikling af en matematisk model - den 

teoretiske sandsynlighed. 
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Det teoretiske sandsynlighedsbegreb 

 Chancetræet præsenteres 

Et chancetræ består af grene og blade. I dette 

chancetræ har bladene tilknyttet hændelserne 

en ”sekser” ( 6) og en ”ikke-sekser”( 6 (med streg over) ) 

Grenene er tilknyttet en sandsynlighed for 

hændelserne. Her hhv. 1/6 og 5/6. De forskellige 

niveauer repræsenterer første kast, andet kast, 

tredje kast,….. 

Af tegningen fremgår, at sandsynligheden  

p(1. kast bliver en sekser) = 1/6 

samt at 

q(1. kast bliver ikke en sekser) = 5/6 

p(sekseren kommer i 2. kast) = 5/6  * 1/6 

(jævnføre multiplikationsprincippet)   

p(Sekseren kommer i 3. kast) = 5/6  * 5/6  * 1/6 

p(Sekseren kommer i 4. kast) = 5/6  * 5/6  *5/6  * 1/6 

p(En sekser i løbet af 4 kast) = 5/6 + 5/6  * 1/6 + 5/6  * 5/6  *5/6  * 1/6 + = 5/6  * 5/6  *5/6  * 1/6 

(jævnføre additionsprincippet) 

Dette kan gøres nemmere! 

 

2. lektion 

Modelbygning 

Fiaskoen til hændelsen ”En sekser i løbet af 4 kast” er hændelsen ”ingen sekser i fire kast” 

Fisakoen q(ingen sekser i fire kast) = (5/6)^4 (multiplikationsprincippet) 

Da p = 1 - q , så må p( En sekser i løbet af 4 kast) = 1 - (5/6)4 . 

Den generelle formel må da kunne udtrykkes:  

p(en sekser i løbet af n kast) = 1 - qn 

Denne formel kaldes også ”Ventetidsformlen”. Overvej det hensigtsmæssige i denne formels navn. 
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Eleverne opfordres til at beregne de enkelte sandsynligheder og indføre disse i skemate fra før og 

sammenligne resultaterne. 

Eleverne kan evt. bruge tabel-funktionen på lommeregneren TI-30. 

 

x observation 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 

H(x) hyppighed 18 19 11 6 12 9 7 3 4 6 

f(x) frekvens 16% 17% 10% 5% 11% 8% 6% 3% 4% 5% 

F(x) sum frek. 16% 34% 44% 49% 60% 68% 75% 77% 81% 86% 

F(x) sum frek. 

beregnet 
17% 31% 42% 52% 60% 67% 72% 77% 81% 84% 

 

De store tals lov 

Denne lov omhandler det forhold, at virkeligheden kun opfører sig som teorien, hvis der gennemføres 

mange eksperimenter.  

Simulering med regneark 

Med dette regneark er det muligt at simulerer et antal kast med en terning indtil der kommer en ”sekser”. 

Regnearket sammenholder den statistiske sandsynlighed med den teoretiske sandsynlighed. Da der ved 

tast <F9> udføres 10 nye eksperimenter er det muligt at simulere de store tals lov. 

Regnearket indeholder celler, der refererer til sig selv. Derfor er regnearket sat til kun at beregne én gang 

ved tryk på <F9>-tasten.  Eks erimentet kan ”nulstilles” ved at skrive 0 i celle:i1, <Enter>, <F9>, skriv 0 i 

celle:i1, <Enter>, <F9>, 

3. lektion  

Opfordre evt. eleverne til at ændre regnearket, således, at der simuleres med en otte-sidet terning.  Inden 

da må regnearkets opbygning forklares for eleverne.  Herunder regnearksfunktionerne: Hvis, Tæl.Hvis, 

Slump(), Heltal() og Eller( ) 


