
 

Opdage 
sandsynligheder 

 

Relevant blueprint 
Knucklebone terninger 

Beskrivelse 
Når du har lavet Knucklebone 

terningerne med en 3D-printer, 

skal du introducere begreberne 

sandsynlighed gennem leg. 

Læringsmål 1: Opdagelsen af terningerne med 

knogler 

2: Sandsynligheder og spillet 

3: Sandsynlighedsregning 

Relateret(e) fag i læreplanen 
Matematik (sandsynligheder) 

Forudsætninger/forberedende 
foranstaltninger for lærere  

Print Knucklebone-terningerne 

Forudsætninger/forberedende 
foranstaltninger for eleverne 

Begrebet sandsynligheder 

Elevernes alder Fra 10 

Varighed 
 

1 time 

Sværhedsgrad 
 

Medium 

 

 

 



 
Trin for trin beskrivelse af opgaven  

Step 1 Opdagelsen af Knucklebone terningerne 

Læreren forklarer, hvad dette spil er. En knogle er en lille knogle. Talus 

er en ledknogle ( på dansk: ankel rulleben ), der findes i fodrodsknoglen 

i carpus (håndledsskelet) på bagbenene hos får og geder. 

 

 

I antikken brugte grækerne og romerne disse knogler til terningespil, 

hvor de forsøgte at opnå bestemte kombinationer.  

En kno har fire forskellige sider:  

- Af de to bredere sider er den ene konveks og den anden konkav.  

- Af de to smallere sider er den ene flad og den anden bøjet.  

Fladerne fik tildelt værdier, og der blev indgået væddemål om summen 

af tallene på de resulterende flader: 

- Den flade flade side "planum" er 1 værd, 

- Den konkave flade (hule) "supinum" er 3 værd, 

- Den konvekse flade (bule) "pronum" er 4 værd, 

Den snoede flade "tortuosum" er 6 værd.The numbers 2 and 5 are not 

used. 

 

 

 



 
 

 

Det moderne spil er helt anderledes. Det består af 5 knoer af metal 

eller plastik, hvoraf den ene er malet rød, kaldet faderen. 

Step 2 Proba og spillet 

Bemærk, at summen af værdierne på de modsatte sider altid er 7, som 

det er tilfældet med de nuværende terninger med kubiske terninger.  

Desuden er valget af værdierne på fladerne baseret på den 

observation, at smalle flader sjældnere kommer frem end brede flader; 

når man kaster en Knucklebone, kommer tallene 1 og 6 sjældnere frem 

end tallene 3 og 4. 

Historiske spilleregler  

I det gamle spil blev der normalt kastet fire knoer på samme tid eller en 

efter en.  

Romerne kaldte det Venus, og den mest fordelagtige sammensætning 

af knogler var, når alle fire knogler var på forskellige sider; i det værste 

tilfælde, der blev kaldt Canis (latin for hund), var de alle på den smalle 

flade side (gribesiden).  

Læreren sammensætter grupper på 3 eller 4 elever.  

Eleverne får 30 brikker og skiftes til at foretage 100 på hinanden 

følgende kast.  

Spil 1  

- Eleverne skiftes til at kaste fire knogler på samme tid  

- Hvis han får et venusskud, tager spilleren den fælles pulje - Hvis dette 

ikke er tilfældet, hælder han/hun i den fælles krukke det beløb, der 



 
svarer til summen af de tal, der svarer til de opnåede ansigter 

(Tortuosum = 6, Pronum = 4, Supinum = 3, Planum = 1).  

Resultaterne af de 100 på hinanden følgende kast opsummeres 

derefter ved at notere:      

- Antallet af spillede spil i forhold til den opnåede ansigtstype   

- det gennemsnitlige antal kast for at opnå et Venusskud  

Eleverne diskuterer og analyserer deres resultater.  

Step 3 Beregning af sandsynligheder 

Knucklebone er en knogle, der ikke er naturligt symmetrisk. Hvis man 

kaster den og noterer sig, hvilket ansigt man får, er det ikke muligt at få 

en af de fire sider af knoglen i dette tilfældige eksperiment.  

Eksperimentet viser, at hvis p1, p2, p3 og p4 er sandsynlighederne for 

efter kastet at få henholdsvis ansigterne Pronum, Supinum, Planum og 

Tortuosum, så er: p1 = p2 

p3 = p4  

p1 = 4p3.  

 

Det er fire gange mindre sandsynligt, at den flade flade og den snoede 

flade fremkommer som et resultat efter et kast end de brede flader. 

Hvad kan man sige om summen? 

p1 + p2 + p3 + p4?  

Udlede værdierne for p1, p2, p3, p4. 



 
>> Der kastes en knogle. For et første kast er universet af muligheder 

følgende Ω = {1, 2, 3, 4}.  

 

Sandsynlighedsloven, Σpi = 1, tillader os at skrive: p1 + p2 + p3 + p4 = 1  

 

Ved hjælp af ovenstående eksperimentelle resultater finder vi: 2p1 + 

2p3 = 1  

2p1 + 2 (p1/4) = 1  

 

Derfor, p1 = p2 = 2/5  

p3 = p4 = 1/10  

 

Matematiske spørgsmål, der kan stilles til eleverne 

a) Hvor mange muligheder har vi efter et enkelt kast med en enkelt 

knojern?  

Efter ét kast har vi 2/5 sandsynlighed for at få Pronum- og Supinum-

fladerne, altså en 4 eller en 3, og 1/10 Planum- og Tortuosum-fladerne, 

altså en 6 eller en 1 

For at gå videre: Spil ved at kaste 4 terninger ! 

a) Overvej begivenheden A: at få et ulige tal  

Hvad er sandsynligheden for denne begivenhed?  



 
b) Overvej begivenhed B: få et supinum eller et pronum. Hvad er 

sandsynligheden for denne begivenhed?  

Assessment activities 
 
Lærerne kan stille følgende spørgsmål for at evaluere aktiviteten: 

Hvad er sandsynligheden? 

Er hændelserne for at få en af de fire sider af knogler i dette 
eksperiment ligeværdige? 

 

 

 

 


