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Når har du bursdag? 

av: Erik Fagerås Skaar 
 

Det er alltid noen i klassen som har bursdag på samme dato. Med 365 dager i året og 20-30 
elever i en klasse, skulle man tro det var nok dager å ta av til at dette ikke skjedde.  I denne 
oppgaven skal vi se på hvordan man kan bruke programmeringen til å finne sannsynligheten 
for at to stykker i en gruppe har bursdag på samme dag. 
 

Biologi Kjemi Fysikk Elektronikk Informatikk Matematikk 
○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ●●●○○ ●●●●○ 

Introduksjon 
Når det kommer til forskning, så finnes det 
forskjellige grunner til å undersøke ting. Noen 
ganger håper man på å få resultater som kan 
revolusjonere verden. Andre ganger, som denne, 
er man bare ute etter å finne ut av noe som man 
lurer på. Problemstillingen i denne oppgaven er 
så kjent at det blir kalt for ”The birthday 
problem” [1].  

 
Hensikt 
Sannsynligheten for at to personer har 
bursdag på samme dag er større enn man 
tror. Målet med oppgaven er å finne en 
formel for denne sannsynligheten og å 
implementere den i et program.  
 
Gjennomføring 
Hva trenger du for å gjøre forsøket selv?  
En PC som har installert Python (Jeg har brukt 
Python 2.7.9). 
 
Jeg kommer til å ta det for gitt at leseren kan 
programmere. En grei introduksjon til å lære seg 
python kan du finne på Codecademy eller ved et 
googlesøk [2]. 
 
Det finnes flere måter å takle dette problemet 
på, jeg har valgt en. Jeg skal gå gjennom teorien 
og tankene bak forenklingene som jeg har valgt 
å bruke. Videre skal jeg implementere det i et 
python-script.  
 
Forenklingene til problemstillingen:  

 

 Jeg går ut ifra at det er en jevnt fordelt 
sannsynlighet for at et barn blir født på 
alle dagene i året.  

 Jeg går ut ifra at det er 365 dager.  

 Modellen tar ikke hensyn til at det blir 
født tvillinger, som på en måte er under 
den første forenklingen.  

 
Det er to måter å regne sannsynligheten for om 
noen av de har bursdag på samme dag.  

- Enten kan du regne ut sannsynligheten 
for at flere har bursdag på samme dag  

- Eller du kan regne ut sannsynligheten for 
at  ingen har bursdag på samme dag.   

La oss si at vi har barn a, b og c. Da må man for 
det første alternativet regne ut sannsynligheten 
for at: a har bursdag med b, a har bursdag med 
c, b har bursdag med c eller alle har bursdag på 
samme dag. Mens for det andre alternativet så 
er det bare et regnestykke.  
 
I tilfelle med de tre barna (a, b og c), så har 
person a lov til å ha bursdag på hvilken som helst 

dag (
365

365
).  Person b har ikke lov til å ha bursdag 

på samme dag som a, men ellers alle dagene 

(
364

365
). Person c har ikke lov til å ha bursdag på 

samme dag som a eller c, men ellers alle dagene 

(
363

365
). For totalsannsynligheten ganger vi de tre 

brøkene sammen, 
365

365

364

365

363

365
.  

 
Generelt for n personer vil vi få en brøk som ser 
slik ut: 
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365 ∙ 364 ∙ 363 ∙ 362 ∙ 361 … ∙ (365 − 𝑛)

365 ∙ 365 ∙ 365 ∙ 365 ∙ 365 … ∙ 365
        (1) 

 
Dette kan skrives som en kort formel.  Legg 
merke til at under brøkstreken står 365 n ganger. 
Dermed skriver vi nevneren som 365n. I telleren 
ser vi at tallene synker fra 365 til 365-n. Dette 

kan en skrive som 
365!

(365−𝑛)!
. ”!” leses som fakultet 

[3]. Dette gir oss det samlede uttrykket i likning 
(2):  
 

                     
365!

365𝑛 (365 − 𝑛)!
                                (2) 

 
Hvis vi tar helheten minus sannsynligheten for at 
ingen har bursdag på samme dag, får vi 
sannsynligheten for at noen har bursdag på 
samme dag 
 

1 − 
365!

365𝑛 (365 − 𝑛)!
                                      (3) 

 
Jeg implementerte denne likningen i et program 
og fikk raskt en feilmelding. Hvis du kjører kode-
snipp 1, så får du en feil melding som ser slik ut:  
 
Traceback (most recent call last): 

  File "<stdin>", line 1, in <module> 

OverflowError: long int too large to 

convert to float 

 
Kode-snipp 1 

import math as math 

print 

(math.factorial(365)/float(math.factoria

l(365-30)*365**30)) 

 
Dette skyldes at PC’en ikke greier å gjøre så store 
tall om til kommatall. En kan jobbe seg rundt 
slike problemer på flere måter. En kan la være å 
bruke float funksjonen og istedenfor bare gange 
tallet over eller under brøkstrekken med 1.0, 
men dette tar lang tid. Den måten jeg valgte å 
gjøre det på var å bytte ut formelen min med 

hver enkelt sannsynlighet og gange de sammen i 
en for loop.  Resultatet ble programmet som du 
ser i kode-snipp 2 under. Programmet har 
formelen implementert, skriver ut til terminalen 
og lager et plott av resultatet.  
 

Resultat og diskusjon 
Under ser du grafen programmet 
produserte. Sannsynligheten for at noen har 
bursdag på samme dag i en klasse på 20-30 
personer er 40-70%. Det som er veldig 
interessant er hvor fort det steg til tilnærmet 
lik 100%. Allerede på 70 personer er 
sannsynligheten 99.9%. Python på PC-en min 
har en nøyaktighet på 10 desimaler. Når en 
kommer til 135 personer runder python 
svaret opp til 100%. 
 
Konklusjon 
Resultatet sier jo seg selv her. Jeg har en 
tabell og graf som viser sannsynligheten for 
at noen har bursdag på samme dag ved et 
gitt antall personer. Det interessant og kult, 
men jeg tror at den virkelige læren her er å 
innse at intuiteten vår er et 
bergeningsverktøy og at generelt greier den 
å løse problemer svært bra. Men av og til tar 
den en skikkelig skivebom og det er viktig at 
du da er tilstede for å stillespørsmålstegn 
ved det ”den” sier. 
 
Referanser 
[1] en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem 
(17.09.2016) 
[2] www.codecademy.com/learn/python 
(17.09.2016) 
[3] https://no.wikipedia.org/wiki/ 
Fakultet_(matematikk) (17.09.2016) 
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Kode 

from matplotlib.pyplot import * 

 

def bursdag(x): 

  summen = 1 

  for k in range(int(x)): 

    summen = summen * ((365-k)/365.0) 

  return 100-(summen*100) 

 

sannsynlighet = [] 

for i in range(0,136): 

  sannsynlighet.append(bursdag(i)) 

 

# Skriv ut til Terminalen 

for i in range(0,len(sannsynlighet)):  

  print i,sannsynlighet[i] 

 

sannsynlighet_10 = [] 

x_sannsynlighet_10 = [] 

for i in range(0,len(sannsynlighet),10): 

  sannsynlighet_10.append(sannsynlighet[i]) 

  x_sannsynlighet_10.append(i) 
 

#Lag en graf 

grid("on") 

plot(sannsynlighet) 

plot(x_sannsynlighet_10,sannsynlighet_10,"ro") 

title("Sannsynligheten for at noen har bursdag samme dag") 

xlabel("Antall personer") 

ylabel("%") 

 

 
Figur 1. Grafisk fremstilling av sannsynligheten for at flere har bursdag samme dag 
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Tabell 1. Numerisk fremstilling av sannsynligheten for at flere har bursdag samme dag 

 
 

	

1	
	

	
0	0	

1	0.0	

2	0.27397260274	

3	0.820416588478	

4	1.63559124666	

5	2.71355736998	

6	4.04624836491	

7	5.6235703096	

8	7.43352923517	

9	9.46238338892	

10	11.6948177711	

11	14.1141378322	

12	16.7024788838	

13	19.4410275232	

14	22.3102512005	

15	25.2901319764	

16	28.3604005253	

17	31.5007665297	

18	34.6911417872	

19	37.9118526032	

20	41.1438383581	

21	44.3688335165	

22	47.5695307663	

23	50.7297234324	

24	53.8344257915	

25	56.8699703969	

26	59.8240820136	

27	62.6859282263	

28	65.4461472342	

29	68.0968537478	

30	70.6316242719	

31	73.0454633729	

32	75.334752785	

33	77.4971854176	

34	79.531686462	

35	81.4383238875	

36	83.218210638	

37	84.8734008216	

38	86.4067821082	

39	87.8219664367	

40	89.1231809818	

41	90.3151611482	

42	91.4030471562	

43	92.3922855656	

44	93.2885368551	

45	94.0975899466	

46	94.8252843367	

47	95.4774402833	

48	96.0597972879	

49	96.5779609323	

50	97.0373579578	

51	97.4431993334	

52	97.8004509334	

53	98.1138113484	

54	98.3876962759	

55	98.6262288816	

56	98.8332354885	

57	99.0122459341	

58	99.1664979389	

59	99.2989448418	

60	99.4122660865	

61	99.5088798805	

62	99.5909574895	

63	99.6604386831	

64	99.7190478967	

65	99.7683107312	

66	99.809570464	

67	99.8440042979	

68	99.8726391254	

69	99.8963666308	

70	99.9159575965	

71	99.9320753177	

72	99.9452880641	

73	99.9560805556	

74	99.9648644445	

75	99.9719878174	

76	99.9777437453	

77	99.9823779244	

78	99.9860954581	

79	99.9890668397	

80	99.9914331949	

81	99.9933108508	

82	99.9947952922	

83	99.995964569	

84	99.9968822149	

85	99.9975997326	

86	99.998158699	

87	99.9985925398	

88	99.9989280166	

89	99.9991864674	

90	99.9993848356	

91	99.99953652	

92	99.9996520725	

93	99.9997397693	

94	99.9998060747	

95	99.9998560171	

96	99.9998934921	

97	99.9999215051	

98	99.9999423654	

99	99.9999578399	

100	99.9999692751	

101	99.9999776929	

102	99.9999838655	

103	99.9999883743	

104	99.999991655	

105	99.9999940328	

106	99.9999957494	

107	99.9999969838	

108	99.999997868	

109	99.9999984988	

110	99.9999989471	

111	99.9999992644	

112	99.9999994881	

113	99.9999996452	

114	99.999999755	

115	99.9999998315	

116	99.9999998846	

117	99.9999999213	

118	99.9999999465	

119	99.9999999638	

120	99.9999999756	

121	99.9999999836	

122	99.9999999891	

123	99.9999999927	

124	99.9999999952	

125	99.9999999968	

126	99.9999999979	

127	99.9999999986	

128	99.9999999991	

129	99.9999999994	

130	99.9999999996	

131	99.9999999998	

132	99.9999999998	

133	99.9999999999	

134	99.9999999999	

135	100.0	

	


