
En lektion i sannolikhetslära vid tärningskast med 
hjälp av programmering 
 
 

1. Kasta 20 kast med två tärningar och anteckna antalet utfall av de olika summorna i 

tabellen nedan.  

Summa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Antal 
utfall 

           

 
 

2. Hur många olika summor kan man få med två sexsidiga tärningar? 

3. Vilken summa var den vanligast förekommande? 

4. Gå in på följande länk: https://repl.it/@robato_se/Tarningskast 

Du ska med hjälp av programmet simulera tärningskast. Börja med att trycka på “Run”. 

 

  

https://repl.it/@robato_se/Tarningskast


Då frågar programmet hur många kast du vill köra. Du skriver svaret i den vita rutan. 

 

a ) Simulera 100 kast genom att skriva in 100 i den vita rutan.  

Anteckna resultatet i tabellen nedan.  

 

Summa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Antal 
utfall 

           

 
 

b)  Simulera 1000 kast genom att skriva in 1000 i den vita rutan.  

Anteckna resultatet i tabellen nedan. 

Summa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Antal 
utfall 

           

 
c)  Simulera 10000 kast genom att skriva in 10000 i den vita rutan.  

Anteckna resultat i tabellen nedan. 

Summa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Antal 
utfall 

           

 



 

5. Vilket är det vanligast förekommande resultat? Kan du förklara varför? 

6. Varför blir resultatet aldrig ett? 

7. Om du jämför med en kompis, varför har ni inte lika många sjuor? 

8. Du har två tärningar i olika färger, exempelvis röd och grön. 

a) Anta att du slår en etta med den gröna tärningen. På hur många olika sätt kan du 

kombinera den gröna ettan med resultatet från den röda tärningen? 

b) Anta att du slår en tvåa med den gröna tärningen. På hur många olika sätt kan du 

kombinera den gröna tvåan med resultatet från den röda tärningen? 

c) Anta att du slår en trea med den gröna tärningen. På hur många olika sätt kan du 

kombinera den gröna trean med resultatet från den röda tärningen? 

d) Hur många möjliga utfall finns det vid kast med två sexsidiga tärningar?  

9. Hur många procent av dina tärningskast fick summan  

a) sju 

b) sex 

c) tolv 

d) mindre än fyra 

e) större än tio  

10. Hur stämmer dina svar i fråga 9 överens med den teoretiska sannolikheten att få 

respektive utfall? 


