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Numerisk Monty Hall 

Skrevet av: Heine H. Ness 
 
Vi har sett på et klassisk statistikkproblem som heter Monty Hall og hvordan dette kan løses med både 
programmering og matte.  

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

 

Introduksjon 
Monty Hall var vert for TV-programmet “Let’s 
make a deal”. Programmet går ut på at det er tre 
dører i studio og bak en av dem er det en gevinst. 
Deltakeren får velge en av de tre dørene. 
Gevinsten var ofte en bil og bak de to andre 
dørene var det geiter. Når deltakeren har valgt 
en dør, åpner Monty Hall en av de to 
gjenværende dørene og der står det alltid en 
geit. Deltakeren blir deretter spurt om han eller 
hun ville bytte dør eller stå ved sitt originale valg. 
 

Motivasjon 
Det matematiske Monty Hall problemet går ut på 
å finne sannsynligheten til at det lønner seg å 
bytte dør eller stå ved det originale valget. I 1990 
presenterte Marilyn von Savant løsningen på 
problemet [1,2]. Løsningen hennes ble dårlig 
mottatt av mange, deriblant flere professorer 
innen matematikk. Savant mente at den beste 
løsningen på problemet var å bytte dør, og at det 
å bytte gir 66% sjanse for suksess. Professorene 
derimot mente at det var 50% sjanse for å velge 
riktig dør [1].  
 

Hypotese 
I denne rapporten vil vi vise hvorfor Savant 
hadde rett. Både ved å bruke datamaskin og med 
et enkelt matematisk argument. 
 

Teori 
 
Sannsynlighet 
Sannsynligheten noteres gjerne som P, og den er 
definert som antall ønskelige utfall (A) delt på 
totalt antall utfall (B). 
 

                                    𝑷 =
𝑨

𝑩
                                  (1) 

 
For å finne prosentandelen av sannsynligheten 
multipliserer vi P med 100.  
 

                    𝑷 ∗ 𝟏𝟎𝟎 =
𝑨

𝑩
∗ 𝟏𝟎𝟎 = %                  (2) 

 

Programmering 
I programmering kan vi ofte importere pakker fra 
andre steder inn i koden. En pakke er en annen 
kode som noen har skrevet tidligere og som har 
en funksjon vi ønsker å bruke. I stedet for å 
programmere alt fra bunnen av, kan vi heller 
importere en ferdig pakke for å spare tid. 
 
Datamaskinens styrke ligger i at den kan gjøre 
relativt enkle beregninger utrolig mange ganger 
etter hverandre på relativt kort tid. Når vi ønsker 
at et program skal gjøre et sett kommandoer 
flere ganger, er det vanlig å lage en løkke som 
forteller hvor mange ganger kommandoen skal 
gjennomføres. 
 

Gjennomføring 
Vi skal bruke to metoder for å finne en løsning på 
problemet. Den første løsningen er en numerisk 
metode. Der ser vi på hva som skjer når 
programmet gjennomfører tusentalls scenarioer 
av Monty Hall problemet og hvilket valg som 
flest ganger gir gevinst. Den andre metoden er et 
matematisk argument. 
 

Numerisk metode 
Programmet er delt inn i to hoveddeler: Del 1 ser 
på tilfellet hvor deltageren blir værende ved sitt 
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første valg. Del 2 er for tilfellet hvor deltageren 
alltid bytter dør. 
 
Både del 1 og del 2 simulerer like mange tilfeller 
av Monty Hall problemet. N er en liste over antall 
tilfeller for hver runde. Hvert tall i listen N kalles 
et element og tilsvarer antallet tilfeller som vi 
ønsker å kjøre i en runde. Vi bruker n forskjellige 
runder med forskjellig antall tilfeller for hver n. I 
vårt program er n = 10 og N = [10, 50, 100, 500, 
1000, 5000, 10000, 50000, 100000, 500000]. 
 
Vi har også definert en liste D = [0,1,2] hvor hver 
av tallene representerer en av dørene. Starten av 
programmet er vist i figur 1. 
 
import numpy.random as rd 

 

n = 10 

N = [10,50,100,500,1000,5000,10000, 

50000,100000,500000] 

D = [0,1,2] 

 

for l in range (n): 

Figur 1: Koden til starten av programmet hvor vi har 
definert de variablene vi trenger. 

 
Den   første   kommandoen   import   num- 
py.random as rd forteller programmet at vi skal 
benytte en pakke som kan generere tilfeldige 
tall. Kommandoen for l in range(n) definerer 
starten på en løkke. Løkkens oppgave er å 
fortelle datamaskinen at alle de linjene med 
kommandoer som kommer etter, skal 
gjennomføres et visst antall ganger. Hver runde 
kalles en iterasjon. range(n) forteller antallet 
ganger løkken skal gjennomføres som i dette 
tilfellet er n. Etter at alle iterasjonene er fullført 
går programmet videre til å utføre den neste 
kommandoen som kommer etter siste 
inntrykket i løkken. l kalles en løpende variabel. 
Den øker med én hver gang løkken starter på 
nytt. Her teller l fra null til n. 

 

Del 1 produserer to tilfeldige tall som kan 
være 0,1 eller 2 altså et av tallene i D. Det 
ene tallet har vi kalt Win og det andre Valg. 
Win tilsvarer døren med en bil gjemt bak, og 
Valg den døren som velges av deltageren 
først. I del 1 er det ikke nødvendig å simulere 
at Monty Hall åpner en dør eller at 
deltakeren tar et nytt valg.  

Programmet sammenlikner verdiene av Valg 

og Win, hver gang de er like lagres dette i 
variabelen Bli. 

Kommandoen for å sammenlikne de to 
tallene skjer i en if løkke som vist i figur 2. 

 
if Valg == Win: 

  Bli += 1.0 

Figur 2: if løkken til del 1.  

 
Etter en runde i if løkken, regnes 
sannsynligheten for gevinst. N[l] forteller at 
vi vil bruke den l’te elementet i N. For hele 
del 1 se figur 3. 
 
for i in range (N[l]): 

  Win = rd.randint (0,3)  

  Valg = rd. randint (0,3) 

 

  if Valg == Win: 

    Bli += 1.0 

SjanseForWinBli = 100∗(Bli/N[l]) 

Figur 3: Del 1 av koden. 

 
Del 2 starter på samme måte som del 1 med 
å produsere to tilfeldige tall fra D som vi kaller 
Valg og Win. 
 
Programmet simulerer at Monty Hall åpner en 
dør som viser en geit. Vi identifiserer denne 
tredje døren ved hjelp av en løkke som vist i figur 
4. 
 
for j in D: 

  if j != Valg and j !=  Win:Open = j 

Figur 4: Del av koden som velger en dør som tidligere ikke 
er valgt. 

 
j er da den døren som hverken deltakeren 
har valgt (Valg) eller inneholder en bil (Win). 
Deretter regnes sannsynligheten for gevinst 
og lagres i SjanseForWinBytt. Til slutt ber vi 
programmet om å skrive ut resultatet for 
hver runde. Se tabell 1. Hele del 2 er vist i 
figur 5. 
 
for i in range (N[l]): 

  Win = rd.randint(0,3)  

  Valg = rd.randint(0,3) 

 

  for j in D: 

    if j != Valg and j != Win: 

      Open = j 

 

  for k in D: 

    if k != Valg and k != Open: 

      NyttValg = k 
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    if NyttValg == Win:  

      Bytt += 1.0 

SjanseForWinBytt =100∗(Bytt/N[l]) 

Figur 5: Hele koden for del 2. 

 
Tabell 1: Sannsynlighet for å velge rett dør med antall 
runder. 

Runder (N) Bli (%) Bytt (%) 

10 30.00 50.00 
50 24.00 72.00 
100 46.00 69.00 
500 31.20 66.40 
1000 34.60 66.30 
5000 33.78 67.38 
10000 33.56 67.48 
50000 33.02 66.68 
100000 33.01 66.66 
500000 33.38 66.63 

 

Matematisk argument 
Ved å se på problemet fra et rent matematisk 
perspektiv har vi tre dører som hver har 1/3 
sjanse for å gjemme bilen. Vi har også 2/3 
sjanse for å velge en dør med en geit. Ved å 
sette opp et skjema over mulige utfall som vist 
i tabell 2, ser vi fra søylen over de mulige utfall 
ved å beholde valgt dør, at vi effektivt vil vinne 
1 av de tre mulig utfallene mot 2 av 3 mulige 
ved å bytte dør. 
 
Tabell 2: Mulige utfall ved Monty Hall. 

Skjult 
bak valgt 

dør: 

Skjult 
bak dør 

som 
åpnes av 
Monty 
Hall: 

Utfall 
ved å 

beholde 
1. valg: 

Utfall 
ved å 
bytte 
dør: 

Bil Geit 1 
eller 2 

Vinn Tap 

Geit 1 Geit 2 Tap Vinn 
Geit 2 Geit 1 Tap Vinn 

 

Diskusjon 
Fra resultatene til den numeriske metoden i 
tabell 1, er sjansen for å vinne ved å ikke endre 
dør rundt 33% (1/3) sjanse. Samtidig er sjansen 
for å vinne ved å bytte dør, nærmere 66% (2/3) 
sjanse. Dette viser gjennom numerisk metode 
at Savant hadde rett.  
 
Vi kommer også til den samme konklusjonen ved 
å resonnere gjennom et matematisk argument. 

For at professorene skulle hatt rett i at det er 
50% sjanse for å vinne bilen, måtte deltakeren ha 
valget dør for første gang etter at Monty Hall 
åpnet døren og ikke før. 
 
Det er mulig å bli enda mer overbevist om at det 
er rett å bytte dør ved å utvide spillet til 1000 
dører, en bil og 999 geiter. Du velger først en dør, 
Monty Hall åpner så 997 dører med geiter slik at 
det bare er en uåpnet dør igjen i tillegg til den du 
først valgte. Ville du da ha byttet dør…? 
 

Konklusjon 
I denne oppgaven ser vi styrken til numeriske 
metoder for å løse statistiske problemer. Den 
komplimenterer det matematiske argumentet 
og gir en god simulering av problemet.  
 

Til videre forskning 
Finnes det andre tv programmer hvor vi kan 
finne sannsynlighet for å vinne med statistikk? 
Kan du finne en annen måte å bevise eller 
motbevise Savants løsning? 
 

Referanser 
[1] priceonomics.com/the-time-everyone-corrected-
the-worlds-smartest/ (18.09.2016) 
[2] no.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall-problemet 
(18.09.2016) 
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Vedlegg Programmet ble skrevet i python 2.7.6. 
import numpy.random as rd 

 

n = 10 # Lengden til N 

#De forskjellig antall omganger som skal simuleres 

N = [10,50,100,500,1000,5000,10000,50000,100000,500000] 

#Dørene 0,1 og 2 i stede for 1,2 og 3. 

D = [0,1,2] 

 

#Hoveddel som forteller hvilke av antallene i N som kjøres 

for l in range(n): 

  Bli = 0 

  Bytt = 0 

  #Del 1, Velger å ikke bytte dør 

  for i in range(N[l]): 

    Win = rd.randint(0,3) #Vinnertall 

    Valg = rd.randint(0,3) #Valgt tall 

 

    if Valg == Win: #Likhets test for vinn 

      Bli += 1.0 #Regstrer antall vinn 

  SjanseForWinBli = 100*(Bli/N[l]) #Prosent sjanse for å vinne 

  

 

  #Del 2, velger å bytte dør 

  for i in range(N[l]): 

    Win = rd.randint(0,3) #Vinnertall 

    Valg = rd.randint(0,3) #Valgt dør 

   

    for j in D: #Valg av dør som vises 

      if j != Valg and j != Win: #Velger bort uønskede dører 

        Open = j #Valgt dør 

 

    for k in D:#Dør som byttes til 

      if k != Valg and k != Open: #Velger bort uønskede dører 

        NyttValg = k #Valgt dør 

 

    if NyttValg == Win:#Likhets test for vinn 

      Bytt += 1.0 #Regstrer antall vinn 

SjanseForWinBytt = 100*(Bytt/N[l]) #Prosent sjanse for å vinne 

 

Print 'Antall omganger:', N[l],'\n', 'Bli:', SjanseForWinBli,'\n', 'Bytt:', 

SjanseForWinBytt 

 


