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Lärarhandledning
”Räkna tärningar”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I den här övningen får eleverna bekanta sig närmare med statistik, sannolikhet, tabeller 
och diagram. Eleverna kommer att få utföra ett experiment som går ut på att kasta två 
tärningar och föra statistik över resultaten för att se vilken summa som förekommer 
flest gånger. Spelat Yatzy och kastat tärning har nog de flesta gjort någon gång, men 
har ni någonsin funderat på hur stor chans det är att få olika kombinationer av siffror på 
tärningen?

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Sannolikhet och statistik och Samband och förändring:

• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt 
material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 
slumpmässiga försök.

• Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i 
tabeller och diagram.

• Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla 
undersökningar.

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1–3 under rubriken Sannolikhet 
och statistik men rekommenderas framförallt för elever i årskurs 4–6.

Material
Varje grupp behöver två tärningar, rutat papper, penna och linjal. Det behövs även en 
utskrift per grupp av tabellen och diagrammet som ni finner längst bak i denna pdf.

#BEPPEMATIK

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_p%C3%A5_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_fr%C3%A5n_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_p%C3%A5_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_fr%C3%A5n_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Enkel_kombinatorik_i_konkreta_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Tabeller_och_diagram_f%C3%B6r_att_beskriva_resultat_fr%C3%A5n_unders%C3%B6kningar
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_f%C3%B6r_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_unders%C3%B6kningar
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_f%C3%B6r_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_unders%C3%B6kningar
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Instruktioner

Börja med att ställa frågan ”Om jag kastar två tärningar samtidigt, vilken summa tror 
ni att tärningarna kommer att visa?” Diskutera med eleverna och lyssna på hur de 
resonerar. Berätta för dem att det faktiskt går att ta reda på vilken summa som har 
störst chans (sannolikhet) att uppkomma på ett enkelt sätt, nämligen med hjälp av ett 
statistiskt experiment. 

Övningen går ut på att kasta två tärningar 108 (!) gånger och föra statistik över 
summan för respektive kast i en tabell. Till sin hjälp i övningen har eleverna tabell- och 
diagrammallarna som ni finner längst bak i denna pdf. Förklara för eleverna hur tabellen 
fungerar innan de sätter igång att kasta tärningar och anteckna resultaten. Vid varje 
kast antecknar eleverna vilken summa de fick genom att dra ett streck i mittenkolumnen 
på rätt rad. När de har dragit alla 108 strecken ska de räkna hur många streck som finns 
på varje rad och föra in talen de räknar fram i den högra kolumnen. Eleverna kan turas 
om att kasta tärningarna och utföra experimentet i helklass eller så kan eleverna delas in 
i grupper och göra egna experiment.

När tabellen är klar ska resultaten överföras till ett stapeldiagram för att lättare kunna 
se vilken summa som har förekommit flest gånger i experimentet. Förklara för dem 
hur diagrammet fungerar och vad x- och y-axeln står för. När eleverna är klara med 
stapeldiagrammet ska de berätta vilket resultat de har kommit fram till:

• Vilken summa är det störst chans att få när två tärningar kastas? Enligt deras egna 
försök, såklart.

• Diskutera resultaten med eleverna. Varför tror de att det blir så?

Gör om experimentet flera gånger i helklass eller låt grupperna jämföra resultaten från 
sina experiment. Frågor att diskutera kan vara:

• Blev det samma resultat eller skiljer sig någonting åt? Varför är det så? 

• Har eleverna kastat tärningarna tillräckligt många gånger för att kunna lita på sina 
resultat?

• Hur många kast är egentligen rimligt att kasta för att resultaten ska kännas rimliga 
och säkra?

Underlag för pedagoger att få djupare förståelse för varför vissa summor är 
vanligare än andra:

När vi kastar två tärningar finns det ett visst antal kombinationer som kan uppstå och 
summan av dessa kombinationer blir olika beroende på vad tärningarna visar. Nedan 
följer en lista över alla möjliga kombinationer och dess summa:
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Notera att alla kombinationer utom 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 och 6+6 ska räknas 
dubbelt eftersom de olika sifferkombinationerna kan dyka upp på olika sätt på de två 
tärningarna. För att tydliggöra kan vi titta på ett exempel för summorna två och tre. 
Samma tankesätt är sedan överförbart även till högre summor för att förstå varför till 
exempel kombinationen 3+3 inte räknas dubbelt. Säg att du har två tärningar, en röd 
och en blå. Om då slår båda tärningarna skulle du kunna få summan tre på två olika sätt, 
antingen genom att blå=1 och röd=2 eller genom att blå=2 och röd=1. Vill du istället ha 
summan två så finns det endast ett sätt att få denna på: genom att slå blå=1 och röd=1. 
Till skillnad från då tärningarna visar olika siffror så spelar det i det exemplet ingen roll 
vilken siffra som visas på vilken tärning eftersom båda visar samma siffra. Det leder till 
att det totalt finns 36 olika kombinationer. Vi kan även räkna ut antalet kombinationer 
med hjälp av multiplikationsprincipen, nämligen 6*6=36. Vi ställer upp följande tabell för 
att lättare se hur ofta de olika summorna uppkommer:

1+1 = 2
1+2 = 3
1+3 = 4
1+4 = 5
1+5 = 6
1+6 = 7

2+2 = 4
2+3 = 5
2+4 = 6
2+5 = 7
2+6 = 8

3+3 = 6
3+4 = 7
3+5 = 8
3+6 = 9

4+4 = 8
4+5 = 9
4+6 = 10

5+5 = 10
5+6 = 11

6+6 = 12

Summa av siffrorna 
på tärningarna

Antal möjliga 
kombinationer för 
att få summan

Ungefärlig procentuell 
sannolikhet för summan
(antal kombinationer för summan/
totalt 36 möjliga kombinationer)

2 1 3%

3 2 6%

4 3 8%

5 4 11%

6 5 14%

7 6 17%

8 5 14%

9 4 11%

10 3 8%

11 2 6%

12 1 3%
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Som ni ser finns det flest kombinationer som ger summan 7 och det är därför störst 
sannolikhet att kasta summan 7 med två tärningar. Eleverna bör få ett resultat som 
liknar den procentuella fördelningen i tabellen, men med slumpen som faktor kan alla 
möjliga diagram uppkomma.

Förslag på utveckling av övningen

Experimentet kan göras svårare genom att låta eleverna själva skapa den tabell och 
det diagram som de ska använda för att presentera sina resultat. Ni kan även använda 
fler tärningar för att öka svårighetsgraden eller kanske undersöka vad som händer om 
siffrorna på tärningarna multipliceras eller subtraheras istället för adderas.

Ni kan även låta eleverna utföra liknande undersökningar fast utan tärningar. Be 
eleverna att undersöka någonting som de vill ha svar på, till exempel om alla i klassen 
gillar köttbullar, och sedan redovisa sina resultat. Endast fantasin sätter gränser så ut 
och undersök!

Fortsätt gärna att diskutera sannolikhet med barnen. Har de någonsin spelat ett spel 
där det pratas om chanser, odds eller där slumpen på något sätt är en faktor? Det går 
nämligen att med hjälp av kunskap inom sannolikhetslära öka sina chanser att vinna i 
olika spel! Ta till exempel spelet ”Sänka skepp”, där ska spelarna placera ut skepp och 
sedan gissa var på spelplanen motspelarens skepp gömmer sig. Både vid utplacering 
och gissning av skeppen finns det taktiska sannolikhetsmässiga drag, men såklart spelar 
även slumpen och turen roll. Vad är elevernas taktik när de spelar Sänka skepp och hur 
skulle du som pedagog tänka? Finns det någon bästa taktik för spelet, eller avgörs allt 
på slump i slutändan?

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och 
filma gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/rakna-tarningar eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

http://www.matteboken.se/beppematik/rakna-tarningar
http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
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