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Kasta n tärningar 
Här är ett enkelt litet program där man väljer hur 
många tärningar man vill kasta och sedan visas 
resultatet i varje kast och totalsumman. 

Så här ser programmet ut: 

 

För att kunna köra programmet så måste man alltså 
mata in ett värde för argumentet, dvs man skriver t.ex. 
tärningskast(2) för att kasta två tärningar. 

Man kan läsa mer om argument i 10 minutes of code-
aktiviteterna som finns på TI:s svenska sidor. 

Argument eller parametrar hos ett program behandlas i 
kapitel 1, Övninbg 2 i 10 minutes of Code-aktviteterna. 

 

Vidare förekommer här en For…EndFor-sats. Det finns 
tre grundläggande loopar i TI-Nspire TI-Basic: For, 
While, och Loop. En loopstruktur ger ett program 
förmåga att processa en uppsättning av satser om och 

om igen, t.ex. som här upprepning över en sekvens av 
värden.  

For-Loopen behandlas i kapitel 4 Övnings 1 i 10 
minutes of Code-aktviteterna 

 

Vi har också ett räkneverk, b:=b+a, som gör att man vid 
programkörning kan se de framslumpade enskilda tär- 
ningskasten och inte bara summan. 

Ett resultat efter två tärningskast: 

 

Efter tre tärningskast: 
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På sid 3 har vi sedan ”fångat in” summan (variabeln b) 
för körningar av programmet. Kör programmet ett 
antal gånger och titta sedan på listan. 

 

Problem 2 
Här tittar vi lite mer på simuleringar av tärningskast 
och jämför med de exakta sannolikheterna. Placera 
markören i någon av kolumnerna för slumptal och 
tryck upprepade gånger Ctrl r och observera hur 
det övre diagrammet uppdateras. 

Låt eleverna nu simulera kast med tre tärningar och 
titta på summan. Diskutera med dem vilken summa 
(summor) som har störst sannolikhet? 

 

 

Så här kan det bli med tre tärningar! Diskutera vad som 
händer när man gör en simulering av kast med ett stort 
antal tärningar. 

 

 

Här har vi utnyttjat TI-Nspire´s CAS-motor för att 
beräkna de exakta sannolikheterna för olika summor. 
Titta på det gulmarkerade uttrycket. Det som står som 
x-potens är summan och framför står sannolikheten.  

comDenom betyder gemensam nämnare. 

Pröva också med uttrycket 
32 3 4 5 6

expand
6

x x x x x x  + + + + +     
  

för att beräkna sannolikheterna för olika summor vid 
kast med tre tärningar. 

 


