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Sammendrag. Dette lille notatet gir en matematisk rettferdiggjørelse av forme-
len for betinget sannsynlighet ut i fra tolkningen at sannsynlighet til et fenomen
er grensen av dens relativ hyppighet i forsøk under like betingelser. Notatet
er såkalt kursorisk pensum. Det vil si at det forventes at dere leser igjennom
notatet, men dere blir ikke testet i detaljene på noen av kursets eksamener. Vi
antar her at leseren kjenner det matematiske grensebegrepet lim, og henviser
til enhver matematisk begynnerbok eller Wikipediasiden
http://en.wikipedia.org/wiki/Limit_of_a_sequence hvis dette ikke er kjent
fra før.

Anta vi har gitt to hendelser A og B, hvor P(B) > 0. Vi skal her rettferdiggjøre

formelen

P(A|B) =
P(A ∩ B)

P(B)

litt mer enn vi gjorde i forelesningen. I forelesningen så vi på noen konkrete tilfeller

hvor vi hadde god intuisjon om hva P(A|B) må være, og så at intuisjonen vår

stemte med formelen over. En slik rettferdiggjørelse fungerer �nt pedagogisk, men

kan være lite tilfredsstillende og holder ikke for å stole på formelen i mer kompliserte

sammenhenger hvor man ikke lenger klarer å holde oversikten over hva P(A|B) burde

være.

Formelen for betinget sannsynlighet har to vanlige rettferdiggjørelser. Den ene

er basert på et veldig direkte telleargument som bruker tolkningen av sannsynlighet

som grensen for relative frekvenser, og den andre bruker subjektiv sannsynlighet

og det såkalte �Dutch book�-argumentet. Siden vi ikke har hatt noe om subjektiv

sannsynlighet skal vi bare se på det første argumentet.

Jeg minner derfor om de�nisjonen av sannsynlighet som grenser av relative

frekvenser : Man antar gitt en type forsøk som kan gjentas under like betingelser

så mange ganger man vil. La oss skrive Rn(B) for den relative frekvensen av ganger

B skjer av n forsøk totalt, dvs

Rn(B) =
Antall utfall som passer med beskrivelsen B

n
.

De�nisjonen av sannsynlighet som grensen av relative frekvenser er da at

P(B) = lim
n→∞ Rn(B). (1)

Tilsvarende lar vi Rn(A ∩ B) være den relative frekvensen av ganger både A og B

skjer av n forsøk totalt, dvs

Rn(A ∩ B) =
Antall utfall som passer både med A og B

n
.

og vet at

P(A ∩ B) = lim
n→∞ Rn(A ∩ B). (2)
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Betinget sannsynlighet P(A|B) tolkes som hva sannsynligheten for A er, gitt vi

vet at B skjer. Dette leder oss til å de�nere P(A|B) som grensen av den relative

frekvensen hvor A skjer av forsøkene hvor B også skjer. Det vil si at

P(A|B) = lim
n→∞ Rn(A|B) (3)

hvor Rn(A|B) er den relative frekvensen hvor A skjer av forsøkene hvor B også

skjer, når man i alt har n forsøk til rådighet.

Her kommer altså n inn på en litt komplisert måte. Man antar gitt n forsøk, så

tar man vekk alle forsøkene som ikke passer til beskrivelsen B. Da står man igjen

med Rn(B)×n antall forsøk. Så teller man hvor mange av disse resterende utfallene

som passer til beskrivelsen A, og man har

Rn(A|B) =
Antall av de n utfallene som er i A, gitt at de også er i B

Antall av de n utfallene som er i B
. (4)

Vi har lyst til å vise at

P(A|B) =
P(A ∩ B)

P(B)
,

som ut i fra likning (1) og (2) vil si at vi ønsker å vise

P(A|B) =
limn→∞ Rn(A ∩ B)

limn→∞ Rn(B)
.

Siden vi har lim både over og under i brøken, og siden vi vet at grensene involvert

�nnes, er dette det samme som at

P(A|B) = lim
n→∞ Rn(A ∩ B)

Rn(B)
. (5)

Det er to observasjoner som trengs for å vise likning (5), nemlig

i. antall utfall som er i B er lik Rn(B)× n (som vi allerede har nevnt)

ii. antall utfall som er i A, gitt at også B skjer er lik antall utfall hvor både A og

B skjer, altså Rn(A ∩ B) × n. Dette er siden antall utfall som både er i A og

B er en annen måte å telle alle observasjonene som er i A etter man har tatt

vekk alle som ikke er i B. (Det å telle ting på to forskjellige måter er ofte veldig

nyttig.)

Hvis vi setter disse to observasjonene inn i formel (4) får vi

Rn(A|B) =
Rn(A ∩ B)× n

Rn(B)× n
.

Stryker man n mot n, får man

Rn(A|B) =
Rn(A ∩ B)

Rn(B)
. (6)

Dette viser at likning (5) er sann, siden vi vet fra likning (3) at

P(A|B) = lim
n→∞ Rn(A|B)

og vi kan derfor sette inn hva vi vet at Rn(A|B) er fra likning (6) og få akkurat

P(A|B) = lim
n→∞ Rn(A ∩ B)

Rn(B)
.

Altså har vi vist formelen

P(A|B) =
P(A ∩ B)

P(B)
.
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