
Buffons nåleproblem

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Mål med aktiviteten

Krydser nålen?

Buffons nåleproblem omhandler spørgsmålet:

Hvis vi kaster en nål på et gulv af brædder 
med samme bredde, hvad er da 
sandsynligheden for at nålen lander på to 
gulvbrædder?

• At introducere eleverne til sandsynlighedsregning i 1.g
• At vise eleverne forskellige måder at løse et problem på i 

matematikken
• At bestemme ! eksperimentelt
• At  ”anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske 

modeller til beskrivelse af data fra andre fagområder og 
foretage simuleringer” 

• At ”anvende matematiske værktøjsprogrammer til 
eksperimenter og begrebsudvikling samt 
symbolbehandling og problemløsning”

Eleverne arbejdede i grupper på 2 eller 3 hvor de:

• Undersøgte problemet eksperimentelt
• Benyttede NetLogo til at kaste med flere millioner nåle
• Rettede i koden for at få de rigtige svar

Kreditering
NetLogo-modellen og undervisningsmaterialet er udviklet af 
Jakob Gaarde Knorborg, Viborg Gymnasium og HF, i 
forbindelse med deltagelse i udviklingsprojektet 
Computational Thinking i Matematik og Naturfag i skoleåret 
‘18/’19. Projektet køres i samarbejde mellem Danske Science 
Gymnasier og Center for Computational Thinking & Design, 
Aarhus Universitet. 

Elevernes rettelser
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Rettet
Forkertto throw

set nkast nkast + 1
create-needles 1
[
set xcor ((random-float 28) - 14)
set ycor ((random-float 28) - 14)
set heading random 360
hide-turtle
pen-down
set startcolor pcolor
forward l
set endcolor pcolor
if (startcolor != endcolor) 
[

set nkryds nkryds + 1
]

]
end

Bliver nålen for lang kan den krydse hele vejen over et 
gulvbræt uden at koden opdager det. De dygtigste elever 
opdager det selv, når de laver simuleringen.

Ved at tilføje et lille skridt på halvvejen kan eleverne rette 
koden og få de forventede svar. 

Udfordringer

• Overgangen fra legende eksperimenter til stille arbejde 
ved computeren kan være svær.

• Der var for få lavthængende frugter i koden – kun de 
dygtigste elever havde overskuddet til at rette fejlen i 
koden. Det ville hjælpe, hvis der var flere simple ting, der 
skulle ændres i koden.

• Sandsynlighedsregning er svært.


