
1. BUSS PÅ FÄRD

Åt vilket håll kör bussen (höger eller vänster)? 
Högertrafik gäller.
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2. SEX GLAS

Du skall ordna det så att vartannat glas är tomt och vartannat 
innehåller lika mycket juice. Glasen skall fortfarande stå på 
rad som på bilden. Du får bara vidröra ett glas.
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3.  ETT  TUSEN

Skriv 1 0 0 0 med en penna på ett papper utan att lyfta pennan.

1 0 0 0
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4. TETRAEDER

Kan Du bygga en tetraeder av de två bitarna?

EXP
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5. FÅNGAD KVADRAT
Kan Du ta loss kvadraten från krysset?

EXP

5



Fem personer

6. FÖRDELA ÄPPLEN

Varje person får ett äpple.
Efteråt finns det ett äpple kvar i korgen. 
Hur kommer det sig?

Fem äpplen
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Välj snabbt ett av de sex korten och lägg det på minnet. 

7. SPELKORT

Kortet Du valde finns inte med nedan. Hur kan det komma sig?
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8. KORTVAL

Korten har en bokstav på en sida och en siffra på den andra 
sidan. Regel: Om det är en vokal på en sida, är det en jämn 
siffra på den andra sidan.
Vilket (vilka) kort måste Du vända på för att bevisa att regeln 
är sann?  

8



9. BILTUR
Kalle kör förbi en busshållplats med tre personer som han 
känner. Det finns bara plats för en passagerare i bilen. Vad 
gör han så att alla blir nöjda?

Sjuk mormor, 
behöver sjukhus

Bästa vännen JohanFästmö

9



10. SAX OCH VIKNINGAR
Tillverka pappret nedan och lägg det på bordet. Endast 
ett A4-papper, klippningar och vikningar är tillåtna.

Cirka 90o mot bordet

Bord

EXP
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11. ÅSNA
Flytta en tändsticka så att Du får en exakt likadan åsna. 

EXP
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12. VILKEN SKALL BORT?

Vilken av de fem figurerna nedan är annorlunda än de 
fyra andra figurerna?
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13. TITTANDE

Per (gift)
Karl (ogift)Karin

Per (gift) tittar på Karin, som tittar på Karl (ogift)
Tittar en gift person på en ogift person? Motivera.

A) Ja B) Nej C) Kan inte bestämmas
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14. HÄSTAR OCH RYTTARE
Placera ryttarna så att de samtidigt sitter korrekt på var sin 
häst. Bitarna skall ligga plant på bordet. Inga vikningar eller 
andra trick får förekomma.

EXP
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15. FREDAG
En man rider in i en stad på fredag kl 16. Han stannar en natt 
och rider sedan vidare på fredag kl 8. Hur är detta möjligt?
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16. TEKANNOR
Tekannan A rymmer max ½ liter vatten. Hur mycket vatten 
ungefär kan man maximalt ha i kanna B? 
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17. HATTPROBLEM

1 2 3

Fem hattar ligger på en hylla enligt nedan. Tre personer får var 
sin hatt på huvudet utan att veta vilken hatt. Personerna står på 
rad, kan bara se framåt och får ej tala med varandra. Man frågar 
dom, om dom vet om dom har en blå eller röd hatt på sig. 
Person 1: Tyst
Person 2: Tyst
Person 3: Jag vet!
Hur kan person 3 veta färgen på sin hatt?

Personerna ser denna hylla före, 
men inte efter dom fått hattarna. 17



Utan att lyfta pennan, dra tre räta linjer som passerar var och 
en av de nio cirklarna endast en gång. 

18. NIO CIRKLAR
EXP
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19.  T-PUSSLET

Bygg bokstaven T med de fyra bitarna. Man får vända 
bitarna upp-och-ner.

EXP
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20. MUNKEN OCH BERGET
En munk går upp till toppen av ett berg på en stig. Han startar
kl 8 och är uppe kl 20. Nästa dag kl 8 börjar han gå tillbaka på 
samma stig och är nere redan kl 16. Det går att bevisa att han 
under nerfärden någon gång måste vara på samma plats, som han 
var dagen innan, vid samma klockslag. Hur är detta möjligt?
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21. TRE LAMPOR

Tre lampor finns i ett stängt rum. Strömbrytarna till lamporna 
finns i ett annat stängt rum. Hur kan man ta reda på till vilka 
lampor brytarna går? Man får besöka rummen bara en gång.

1 2 3
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22. LJUSET PÅ VÄGGEN
Du skall fästa ett ljus på väggen, tända det och se till att 
stearinet inte droppar på golvet. Endast hjälpmedlen nedan 
får användas.
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23. TORNET I HANOI

Skivorna till vänster skall flyttas en och en så att tornet till 
slut hamnar på den högra pinnen. Du får inte någon gång ha 
en större skiva över en mindre skiva. Vad är det minsta 
antalet flytt Du behöver göra?

EXP
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24. MONTY HALL-PROBLEMET

Bakom en dörr finns en bil. Bakom de andra två dörrarna 
finns en get. Du kan vinna bilen. Du pekar på en dörr, där Du 
gissar att bilen finns. En person, som vet var bilen finns, 
öppnar nu en dörr, där det finns en get. Bör Du nu ändra Ditt 
val för att öka sannolikheten att vinna bilen?
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25. LAXSTJÄRT

Försök att separera den gröna och den blå delen.

EXP
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26. FINSK RAKET

”Raketen” i hålet skall flyga upp i luften utan att Du vidrör 
något. Hur gör Du?

EXP
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27. VIKTPROBLEM

8 av de 9 mynten har samma vikt. Ett mynt är lättare än 
de övriga. Hur många vägningar måste Du göra med 
balansvågen (utan vikter) för att hitta det lätta myntet?
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28. SCHACKBRÄDE

Två hörnrutor har tagits bort från ett schackbräde, så att 62 
rutor kvarstår, se bilden. Dominobrickor (31 stycken), med 
storlek 2 x 1 schackbrädrutor, skall läggas ut så att de 
täcker hela schackbrädet. Diskutera problemet.
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29. EN FLASKAS VOLYM

Hur kan Du få reda på flaskans volym genom att 
bara mäta med en linjal?
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30. SLIPSPROBLEM
Herr Gul, Grön och Blå bär slipsar med gul, grön och blå 
färg. Herr Gul säger: ”Har ni märkt att vi alla har slipsar 
med annan färg än våra namn?” Mannen med grön slips 
säger då: ”Ja, det är sant”. 
Vilken färg har de tre herrarna på sina slipsar?
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31. KAKBITAR

En mjuk pepparkaka skall delas i åtta lika bitar med raka tre 
snitt. Hur skär man?
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32. PARAPLY

Fyra barn står under ett mycket litet paraply. Ingen blir våt. 
Hur kan det komma sig?
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33. FLYGPLAN

En man ramlar ur ett flygplan. Han har ingen fallskärm, men 
överlever med bara några små skrapsår. Hur kommer det sig?
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34. FÅGLAR PÅ EN TRÅD

Fåglarna tittar längs tråden. Om det är oändligt många fåglar, 
hur många procent av fåglarna kommer då att betraktas av 
endast en granne? 34



35. UPP-OCH-NED

På ett papper står det:
BED OCH ARBETA

Sett genom en cylindrisk lins 
vänds de röda bokstäverna men 
inte de blå. Hur kommer det 
sig?

Dricksglas på fot
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36. BRINNANDE REP

Varje rep brinner upp på exakt en timme (dock inte i jämn 
fart). Hur kan man mäta upp 45 minuter med de två repen?
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37. PAPPERSKUB

Gör en kub genom att vika pappersremsan ett antal gånger.

EXP
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38. TVÅ BARN-1

En mamma har två barn. Ett av dom är en flicka. Vad är 
sannolikheten att också det andra barnet är en flicka?
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39. TVÅ BARN-2

Detta är en svårare variant av problem ”38. TVÅ 
BARN-1”.
En mamma har två barn. Åtminstone ett av dom är en 
flicka född på en tisdag. Vad är sannolikheten att också 
det andra barnet är en flicka?
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40. MEDICIN

Förbättring Ingen förbättring
Behandling 200 75

Ingen behandling 50 15

En medicin testades med nedanstående resultat.
Siffrorna anger antal personer.

Var behandlingen effektiv?  Svara ja eller nej.
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41. HOTELLRÄKNING
Tre personer checkar in på ett gemensamt hotellrum för 3000 SEK. 
De betalar 1000 SEK vardera. Portieren upptäcker senare att rummet 
bara kostar 2500 SEK så han skickar springpojken med 500 SEK till 
gästerna. Springpojken ger varje gäst 100 SEK och stoppar de 
resterande 500-300 = 200 SEK i sin ficka. Varje gäst har således 
betalat 900 SEK, dvs tillsammans 2700 SEK. Tillsammans med de 
200 SEK springpojken behöll blir detta 2900 SEK. Vart tog de 100 
SEK vägen?

3 x 900 = 2700 SEK200 SEK
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42. KEDJA

Man vill tillverka en rund länk av de fyra kedjorna ovan. Vad 
är det minsta antalet klippningar man då måste göra?
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43. MYNT I FLASKA

Hur får Du ut myntet ur flaskan utan att ta ur korken 
eller slå sönder flaskan?
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44. FRUKTLÅDOR

APELSINER ÄPPLENÄPPLEN
APELSINER

De tre etiketterna har blivit omkastade på de oöppnade 
lådorna och sitter således på fel låda. Välj en låda och, 
utan att titta, ta upp en godtycklig frukt. Sedan kan Du 
sätta rätt etikett på alla lådorna. Från vilken låda måste 
Du ta frukten för att lösa problemet?
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45. KVINNA PÅ SJÖ

En kvinna går på vattnet över en sjö. Hur är det möjligt?
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46. TVÅ DÖRRAR

En man befinner sig i ett rum. Han kan bara komma ut genom 
två dörrar. Den ena dörren leder till en drake som sprutar eld. 
Den andra dörren går till en eld, som kommer från att solljus 
koncentreras med en stort förstoringsglas. Går han ut genom 
en av dörrarna så bränns han ihjäl. Hur skall han kunna 
komma ut levande? Inga hjälpmedel finns.
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Dra en linje från A till B så snabbt som möjligt.

A

B

47. LABYRINT
EXP
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48. KAKOR

Varje låda innehåller tre kakor. Hilda åt upp alla kakorna i en 
låda. Utan att vidröra någon av kakorna ordnade hon det så 
att var och en av de tre lådorna återigen innehöll tre kakor. 
Inga extra kakor införskaffades. Hur gjorde hon?
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49. BRUNNSLOCK

Varför har nästan alla brunnslock en cirkulär form? Skulle 
det inte gå lika bra med t ex fyrkantiga eller trekantiga  lock? 
Ange tre skäl varför detta inte är lika bra som rund form.
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50. KÖ

Hans står bakom Greta och samtidigt står Greta bakom 
Hans. Hur är detta möjligt?

50



51. FASTER ELLER MOSTER

Kalle vill besöka faster eller moster varje tisdag. Bussar går var 
tionde minut till moster och var tionde minut till faster. Varannan 
buss går till faster, varannan buss går till moster. Kalle går ner till 
hållplatsen utan att titta på klockan, så att slumpen skall avgöra 
vart han åker. Ändå kommer han fyra gånger så ofta till moster 
som till faster. Hur kommer det sig? 51



52. FALL GENOM FÖNSTER

Gustav tittar genom ett smutsigt fönster på 26:e våningen. 
Han öppnar fönstret och råkar ramla genom ramen. Efter 
fallet landar han helt oskadd. Hur kommer det sig?
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53. TUMÖR

Man kan förstöra en tumör med strålning. Tyvärr förstör 
strålningen då också vävnaden på vägen till och från 
tumören. Sänker man strålningens styrka dör inte tumören. 
Hur kan man lösa problemet?
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54. TALSERIE
Karl:  2, 4, 8
Anna: Du dubblar
Karl: Inte min regel. 4, 9, 25
Anna: Vet ej
Karl: 5, 12, 32
Anna: Vet ej. Är 3, 6, 17 OK?
Karl: Ja, den följer min regel
Anna: Man jag hittar inte 
regeln!!

Vilken regel använder Karl?

Karl: Jag säger talserier till Dig 
och Du skall fundera ut, vilken 
regel som jag alltid använder för 
alla serier.
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55. SKOKÖP

Två mammor med var sitt barn köper skor. Alla köper 
ett par skor, men det blir tillsammans bara tre par. Hur 
kommer det sig?

55



56. ÅLDER

År 2001 är en kvinna 35 år. År 2006 fyller hon 30 år. 
Hur är det möjligt?
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57. HÄST MED KEDJA

En häst befinner sig 24 meter från en höstack. Kedjan kring 
hästens hals är 3 meter lång. Hästen kan ändå nå höstacken. 
Hur är detta möjligt?

24 meter 
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58. FOTBOLL

En pojke sparkar till en fotboll, som flyger iväg. Efter tre meter 
vänder bollen och kommer tillbaka. Hur kan det hända? Det 
finns inga föremål (person, målbur,…) i närheten.
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59. BUSSTUR

Du kör en buss från Göteborgs Central till Heden. Vid start 
finns 12 personer ombord. Vid första stopp går det på 5 
personer. Vid andra stopp går det på 1 person och 2 personer 
går av. Efter 12 minuter är bussen framme. Vad heter 
bussföraren?
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60. REMBRANDT-TAVLOR

Endast en person har rätt. Vem?

”Lennart har minst fyra tavlor”

”Lennart har mindre än fyra tavlor”

”Lennart har minst en tavla”

Peter

Edvin

Henry

Hur många tavlor av Rembrandt har Lennart?
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16 06 68 88 xx 98

61. BILPARKERING

Vilket nummer har bilen parkerat på?
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62. SYMBOLER

Fortsätt serien ovan i rätt ordning med de tre symbolerna:
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Flytta på två mynt så att de 9 mynten bildar en kvadrat.

EXP

63. KVADRAT
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64. TVÅ REP

En person skall knyta ihop två rep som hänger i taket. Han 
når dock inte båda repen samtidigt, se bilden. Hur gör han?
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65. TAL

Vilka egenskaper har dessa fyra tal gemensamt, 
som inga andra tal har?

4 8 11 12
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66. CIRKELPROBLEM

Hur lång är linjen x i förhållande till radien R?
Inga räkningar eller mätningar behöver göras.

R

X
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67. SKATTKISTOR

En kista innehåller en skatt, de två andra är tomma.
Endast en text är sann. Vilken kista innehåller skatten 
och vilken text är sann?

Tom

A

Tom

B

Skatt i B

C
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68. ÄPPELTRÄD

På ett träd växte ett visst antal äpplen. Det blåste svagt. Efter en 
stund fanns inga äpplen kvar på trädet och inga äpplen låg på 
marken. Ingen hade tagit äpplena och de hade inte blåst bort. 
Vad hade hänt? Den ordagranna formuleringen här är viktig!
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69. TRE BARN

Ålder 1       Ålder 2 Ålder 3         Summa     

Kvinnan säger till mannen: ”Jag 
har tre barn. Produkten av deras 
åldrar är 36. Summan är lika med 
mitt husnummer”. Mannen räknar 
ut tabellen här bredvid, men han 
kan inte få fram barnens åldrar. 
Kvinnan säger: ”Nu måste jag gå 
in till mitt äldsta barn, som är 
sjukt”. Mannen säger: ”Nu vet jag 
deras åldrar!” Hur gamla är 
barnen?
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70. KAKDELNING

Dela tårtan med fyra raka vertikala snitt, så att varje del 
innehåller en jordgubbe (2 lösningar finns).
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71. TENNISBOLLAR

Arrangera de fyra tennisbollarna så det är samma avstånd 
mellan två godtyckliga bollar. 
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72. NYCKEL

Johan och och hans mindre bror Karl kan inte nå nyckeln 
ovanför dörren, även om Karl står på Johans axlar. Hur kan 
dom lösa problemet? Inga föremål får användas.
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En boll har ramlat ner i ett hål. En pojke kan inte nå bollen. 
Hålet är krokigt så han kan inte använda en käpp. Finns det 
något lätt sätt att lösa problemet?

73. BOLL I HÅL
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74. TUNNA

Man vill fylla en tunna (utan lock) till hälften med vatten. Man 
har inga hjälpmedel (litermått, mätsticka, el dyl). Hur gör man?
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75. MAN I RUM

Ett rum har inga fönster eller dörrar. Taket och golvet består 
av ½ meter tjock betong. En man i rummet kan dock lämna 
rummet på några sekunder. Ange en eller flera möjligheter.
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76. HISSPROBLEM

En person bor på tionde våningen. Varje dag åker han ner med 
hissen till marknivån. När han kommer tillbaka åker han upp till 
sjätte våningen och går sedan upp till tionde våningen. Varför 
gör han så, då han inte tycker om att gå i trappor?
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77. HÅL I GOLVET

Man har en bräda med måtten 3 x 6. Dela brädan i två lika 
delar, som tillsammans exakt täcker ett hål i golvet med 
måtten 2 x 9.

HÅL2

9
BRÄDA3

6

EXP
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78. DAMSPEL
I spelet Dam använder man ett schackbräde med 8 x 8 rutor. 
Det får normalt plats 64 cirkulära marker på brädet. Det är 
emellertid möjligt att få in ytterligare 4 marker på brädet. 
Hur gör man då?
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79. RULLANDE MYNT

Rulla det övre myntet på det undre myntet som bilden 
visar. Det undre myntet skall ligga stilla. När övre myntet 
är tillbaka hur många varv har det då snurrat runt?
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80. ÅSNEGÅNG

En åsna går exakt lika långt varje dag. Två av hennes 
fötter går 20 km och de två andra fötterna går 21 km. 
Åsnan är normal. Vad händer?
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81. BETANDE FÅR

Ett får är bundet som på bilden. Repet löper genom en ring 
fäst vid fåret. Det betade området blir då en ellips. Om 
man istället vill att det betade området skall bli en kvadrat, 
hur kan man då binda fåret?
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En bonde säljer vete och korn. En person vill köpa bondens korn. 
Hur kan bonden hälla över enbart sitt korn i köparens säck? 
Ingen andra föremål än de två säckarna får användas.

Vete

Korn

?

Bondens säck.
Köparens säck.

Säcken hopsnörpt 
med snöre.

Snöre stänger 
säcken.

82. SÄLJA KORN
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83. KISTFÖRSÄNDELSE

Du vill skicka en kista innehållande värdefulla saker till 
Din vän. Problemet är hur Din vän skall kunna  låsa upp 
kistan. Att skicka en nyckel separat är för riskfullt. Kan 
Du finna en säker metod?
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84. POKERSPEL

En polispatrull rusade in i ett hus för att arrestera en misstänkt 
mördare vid namn Johan. I huset fanns fyra personer, vilka 
spelade poker vid tillfället. Det var en snickare, en lastbils-
chaufför, en mekaniker samt en brandman. Utan tvekan 
arresterades brandmannen. Hur kunde polisen veta att det var 
rätt person? Kläderna avslöjade inte honom.
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85. TVÄTTA  ANSIKTET

En vind blåste så att en av de två pojkarna blev smutsig i 
ansiktet, medan den andre förblev ren. Men det var den rena 
pojken som sprang in och tvättade sig, vilket den andra inte 
gjorde. Hur kan man förklara det egendomliga beteendet?
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86. HEMLIG LÖN

Tio tonåringar har sommarjobbat. Dom vill gärna veta vad 
medellönen för dom tio var utan att avslöja sin egen lön. 
Hur kan dom fixa detta med endast en miniräknare?
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87. RÄTTEGÅNG

Du döms i en rättegång. Domaren säger:
”Du kan säga en mening till Ditt försvar.
Om Du ljuger blir Du hängd.
Om Du säger sanningen blir Du skjuten.”
Säg något så att domaren inte kan hålla sitt ord.
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88. FYRKANT

Hur kan Du dela en kvadrat i tre delar med exakt lika stora ytor?
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89. PILOTER

Färgblinda  piloter var inte tillåtna i USA före 
1941. Men plötsligt blev dom de mest populära 
pilotkandidaterna. Varför?
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90. BORGMÄSTARE

En borgmästare i en stad har en bror som heter John. John 
påstår dock att han inte har några bröder. Hur går detta ihop?
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91. GRYTA

Det finns någonting som inte får plats i en gryta, hur 
stor grytan än är. Vad är det?
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92. RYSK ROULETTE

Du spelar rysk roulette med mig och vi börjar med två kulor i 
cylindern som på bilden. Jag skjuter mot mitt huvud först och 
överlever. Bör Du snurra magasinet innan Du sedan skjuter?
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93. FLYGANDE BI

60 km/tim 90 km/tim150 km

120 km/tim

Ett bi startar vid den gröna pricken och flyger fram och åter 
mellan de två mötande tågen. Hur långt har biet flugit när 
tågen kolliderar? Inga omfattande räkningar behövs.
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94. MEDELHASTIGHET

Du börjar köra Din bil mellan två städer i 80 km/tim. Efter 
halva vägen blir det fel på bilen och Du kör sedan bara 
med 40 km/tim. Vad blir medelhastigheten?
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95.  KANTARELLER

Det växer kantareller på den cirkulära ön och ett sällskap 
vill ta sig dit. Vattnet kring ön är 10 meter brett. 
Sällskapet har med sig två plankor, tyvärr vardera 1/3 
meter för korta. Hur kan sällskapet komma över till ön? 
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96. FÖNSTER

En hyresgäst ville fördubbla ytan på ett fönster, så att det 
skulle släppa in mer ljus. Det tyckte värden var OK, men 
gästen fick inte ändra på fönstrets höjd och bredd. Det 
klarade hyresgästen. Hur ser fönstret ut och hur gick det till?
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97.  DELAD ÄNG

Man ville dela en äng i två delar med lika stor yta. Det går 
faktiskt att göra detta med en enda rät linje. Kan Du det?

EXP

2
2

1

1

11

1

2

2

1
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Johan befinner sig i ett mörkt rum, där det finns en 
öppen spis med ved, en fotogenlampa och ett 
stearinljus. Inga av dessa tre är tända. Mannen har 
bara en tändsticka. Vad bör han tända först?

98.  TVEKSAM TÄNDNING

98



Oskar och Johan spelar varje dag hela året ”Udda eller jämnt”. 
Dom tar vardera ett godtyckligt antal tändstickor i sin hand från 
en hög på bordet, som varje gång innehåller ett godtyckligt antal 
stickor. De gissar sedan om den andre har ett udda eller jämnt 
antal stickor i sin hand. Oskar gissar alltid på ett jämnt antal, 
medan Johan alltid gissar på ett udda antal. Vem har vid årets 
slut vunnit de flesta gångerna?

99.  UDDA ELLER JÄMNT
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En österländsk furste ägde 20 säckar guldmynt, med olika 
antal mynt i varje säck. En angivare hade berättat att någon 
filat av ett gram guld från varje mynt i en viss säck. Vad är 
det minsta antalet vägningar med en balansvåg och vikter 
som behövs för att avgöra vilken säck som innehåller de 
avfilade mynten?

100.  HITTA  SÄCKEN

100



101.  POJKAR OCH FLICKOR

40 flickor 40 pojkar

Först 10 pojkar

Sedan 10 barn

I en buss finns 40 flickor, i en annan buss 40 pojkar. 10 pojkar 
går över till flickorna. Chauffören ber 10 barn (pojkar och 
flickor) i flickbussen att gå till pojkbussen, så att det blir 40/40 
igen. På vilken buss finns det då flest ”fel” passagerare?

101



102. FÖRSVINNANE ÄGG
EXP

1

1

2

2

När bit 1 och 2 på övre bilden byter plats försvinner 
ett ägg!  Förklaring? 102



103. SPINDEL I LÅDA

En spindel sitter i ett hörn inne i en kubisk papplåda utan 
lock. I motsatt hörn sitter en fluga. Vilken är den kortaste 
väg som spindeln kan krypa för att fånga flugan? Inga 
räkningar skall göras.

103



104. FEM APELSINER

Mannen skall dela ut fem apelsiner till fyra barn så att ingen 
får mer än den andre. Hur bär han sig åt?
Obs, den exakta formuleringen ovan är avgörande.

104



105. MYSTISK GÄST

En man beställde på en restaurant in fläsk och bruna bönor, men 
lämnade bönorna. Av desserten åt han vispgrädden men lämnade 
hallonen. Han drack inte kaffet men åt två wienerbröd. Kyparen 
sa. ”Jag förstår att ni är anställd vid polisen”. ”Det stämmer”, sa 
den okända gästen. Hur kunde kyparen gissa gästens yrke?

105



106. HUR MÅNGA KATTER?

I ett kvadratiskt rum sitter en katt i varje hörn. På varje 
svans sitter en katt och varje katt har tre katter framför sig. 
Vad är det minsta antalet katter som kan finnas i rummet? 

106



107. GIRAFF

Vad är det för konstigt med bilden?
107



108. BOKMAL

Tre böcker står i en bokhylla. De är alla 50 mm tjocka, pärmen 
inräknad. Pärmarna är 2 mm tjocka. En mal startar på första sidan 
i band 1. När den hunnit till mitten av band 3 avlivas malen. Hur 
lång väg har malen då avverkat? Svaret är inte 123 mm.

1 2 3

108



109. DYNAMO

Man ville förse en gammaldags cykel med belysning. 
Strömmen alstras så att en dynamos hjul snurrar genom 
kontakt med ett cykelhjul. Är det bäst att placera dynamon 
på fram- eller bakhjulet?

Dynamo
Lampa

Gammal cykel

Modern cykel

109



110. SITTPLATS

Pojken säger till tomten: ”Nu skall jag gå och sätta mig 
på en plats där Du aldrig kan sitta.” Vad tänkte pojken på?

110



111. MOTORSTOPP

Motorstopp på havet. En pojke måste simma för att be om 
hjälp. Bertil får välja ett mynt av två ur Adams mössa. Adam 
säger att ett är från år 2000 och ett är från år 2010. Om Bertil 
drar myntet från år 2000 måste han simma. Bertil observerar 
att Adam fuskar och har två mynt som båda är från år 2000. 
Bertil vill dock inte säga det. Hur gör han?

111



112. KUB

Du tillverkar en ogenomskinlig kub av den storlek Du 
önskar. Var ställer Du Dig för att se hela kuben (t ex de 
fyra hörnen) samtidigt?

112



113. MÄTA PÅ EN LÅDA

Man vill mäta avståndet mellan två motsatta hörn på en 
stängd låda, t ex mellan de två röda punkterna i figuren. 
Inga beräkningar skall utföras. Hur kan man göra detta? 

EXP

113



114. FÖRDELA MYNT

Man vill fördela de tio mynten i de tre glasen så att varje 
glas innehåller ett udda antal mynt.

114



115. INTUITION

Det ligger ett rep på marken runt hela jorden. Man vill höja 
repet en meter över marken runt hela klotet. Gissa hur mycket 
man då måste förlänga repet.

A:   6 m B:   6 km C:   60 mil
115



116. FYRA BARN

Marias mamma har fyra barn. Det första barnet heter 
April, det andra heter Maj, det tredje heter Juni. Vad 
heter det fjärde barnet?

116



117. ROSENS KRONBLAD
2

8

14

0

4

4

Fem tärningar kastas. Hitta den regel 
som ger siffrorna till höger. 
Observera problemets namn! 

117



118. SKOGSBRAND

En brand bröt ut på västsidan av en ö. P g a stark vind 
förflyttade sig elden snabbt åt öster. En man hade ingen 
möjlighet att släcka elden. Han skulle dö om han inte 
vidtog någon åtgärd. Förslag?

118



119. FLICKOR

En mamma har två flickor som är ”lika som bär”. Den 
ena föddes 5 minuter efter den andra. Flickorna är dock 
inte tvillingar. Hur kan det komma sig?

119



120. MYNT GENOM HÅL

Uppgiften är att få myntet igenom hålet i pappret, 
trots att hålet är mindre än myntet.

EXP

120



121. KLOCKOR

Om man håller i en klockas skaft och skakar så avger 
klockan en ton. De två klockorna på bilden ljuder med 
något olika frekvens. Hur kan det komma sig? Båda 
väger lika mycket och har en identisk slagmekanism.

EXP

121



122. STÄNGD ASK

Uppgiften är att öppna asken. Inga hjälpmedel är tillåtna 
(utom fingrarna).

EXP

122



123. TAVLAN

Tavlans namn är ”Visslaren”. Varför heter den så? 
Ledning: Vad står det på tavlan?

123



124. ORDSPRÅK

Kan Du läsa de två ordspråken?
124



125. TIMGLAS

Ett timglas ligger på botten av en vattenfylld cylinder. Efter en 
stund (≈1/2 minut) stiger timglaset ”av sig självt” upp till ytan. 
Vad händer? 

125



126. BÖJDA SPIKAR

Kan Du ta isär spikarna och sätta ihop dom igen? 

EXP

126



127. SIFFERKOD

Kom på systemet ovan och ta fram vilken 
siffra som svarar mot 2581.

8809=6
7111=0
2172=0
6666=4
1111=0
3213=0
7662=2
9313=1
0000=4
2222=0
3333=0

5555=0
8193=3
8096=5
1012=1
7777=0
9999=4
7756=1
6855=3
9881=5
5531=0
2581=?
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128. HOPPANDE GRODOR

Grodorna med olika färg skall byta plats. En groda kan hoppa 
framåt till en tom sten intill. En groda kan också hoppa framåt över 
en annan groda med annan färg. Hitta minsta möjliga antal hopp.

EXP

128



129. VARM RING

Om man värmer en metallstång blir den längre. 
Vad händer med en metallring när den värms? 

129



130. SÅGA I PLATTA

Kan Du med tre raka sågningar få ut åtta lika bitar ur 
den kvadratiska träplattan? Plattan är mycket tunn, så 
”horisontella” sågningar är inte aktuella.

130



131. FRIHETEN

En dörr går till ett fängelse, den andra till friheten. Männen vet 
vilken dörr som är vilken. En ljuger, en säger sanningen. Du 
kan ställa endast en fråga till en av männen innan Du väljer 
dörren till friheten. Vilken fråga?

131



Två affärer ligger mittemot varandra på en väg och de säljer 
samma saker. Ändock finns det ingen konkurrens mellan dom. 
Hur kommer det sig? 

132. AFFÄRER

132



133. HÄNGBRON

Du
1 min

Professor
10 min

Lab.ass.
2 min

Johan
5 min De fyra personerna måste passera 

bron på 17 minuter, annars blir dom 
tagna av zombier som är på väg. 
Högst två personer kan gå till-
sammans. Det är natt och det finns 
bara en lykta. Tiderna anger hur 
fort en person kan passera bron.133



134. EULERS VÄG

Är det möjligt att passera genom varje dörr exakt en gång?

EXP

134



135. ÄPPLE

Vilket av de 12 äpplena är en logo för ett känt datorföretag?
135



136. PILLER

En ensam blind man har två blåa och två röda piller. Han 
måste ta exakt ett rött och ett blått piller annars dör han. 
Han kan inte detektera någon skillnad på pillren och kan 
inte dela dom. Hur gör han?

136



137. SAKNAD KVADRAT

Efter det att man flyttat om 
de fyra bitarna i den övre 
triangeln, saknas en bit i den 
undre triangeln! Båda triang-
larna har höjden 5 rutor och 
basen 13 rutor. Hur är detta 
möjligt?

EXP

137



138. TRE HUS

Varje hus skall förses med gas, vatten och elektricitet. 
Ledningarna får inte korsa varandra. Det går att lösa problemet!

138



139. SOCKOR

I en låda finns ett 40 vita och 60 svarta sockor. Hur många 
sockor måste Du ta ur lådan (utan att titta) för att vara säker 
på att Du fått ett par med lika sockor?

139



140. FALLANDE TAVLA

Häng tavlan på väggen med med hjälp av snöret och spikarna. 
Om en spik dras ut så skall tavlan ramla.

EXP

140



141. FRISÖRER

I en liten stad, där alla klipper sig, finns bara två frisörer. 
En frisör har mycket välklippt hår, den andre har inte så 
fin frisyr. Vilken frisör skulle Du vilja bli klippt av?

141



142. BOLLAR

Ovan ser Du bollar för 1. golf, 2. tennis, 3. baseball, 
4. bowling och 5. basket. Det finns en tanke bakom den 
ordning dom nämns här. Vad är den?

1 2

3

4 5
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143. BESMAN

Med en besman kan man väga föremål. När besmanen 
balanserar avläser man handtagets läge vid pilen. Vid 
vägningen på bilden avlästes 3.5 på skalan.  Men fisk-
handlaren hade sagt att fisken vägde 1.5 kg. Var ligger felet?

143



144. SNIGELKULA

En rund mässingskula läggs i en ränna. Kulan rullar 
mycket sakta hela vägen nedåt, mycket långsammare än 
en normal metallkula skulle rulla. Hur är denna mässings-
kula konstruerad?

EXP

144



145. VATTENSTRÅLAR

Ofta ser man i fysikböcker ovanstående figur. Vatten sprutar 
ut ur hål i en cylinder. Vad är det som är fel i figuren?

145



146. RÖKPIPA

Konstnären René Magritte blev berömd för ovanstående 
tavla ” Bildernas opålitlighet”. Texten lyder ”Detta är inte 
en pipa”. Vad menar Magritte med detta?

146



147. VALSAR

Ett granitblock rullar på två valsar med omkretsen en meter. 
Hur långt har blocket flyttat sig relativt marken när valsarna 
har rullat runt ett varv?

147



148. BILDGÅTA

Vad är detta? Föreslå så många tolkningar som möjligt.

148



149. TÄNKANDE KATT

Katten är fundersam. Det är något underligt på bilden. Vad?
149



150. TÄNK PÅ ETT TAL

Talen 1-63 finns fördelade på 6 kort. Välj ett av talen. Lämna 
de kort som innehåller talet till handledaren. Han kan direkt 
säga vilket tal Du tänkt på. Hur går det till?

EXP

150



151. BUNDEN HUND

En hund är bunden vid ett träd med en 3 meter lång 
kedja. En boll ligger 5 meter bort från hunden. Hur 
kan hunden nå bollen?

3 m

151



152. PILAR

Flytta om de fyra pilarna så att Du ser fem 
lika stora pilar.

EXP

152



153. MYNT PÅ RAD

Kan Du skapa två rader med fem mynt i varje rad 
genom att flytta ett mynt?

153



154. KLOT I TUNNEL

En lång tunnel har kvadratisk form med sidan 20 meter. 
En klot (diameter nästan 20 meter) rullar i tunneln. En 
man kan inte springa ifrån klotet och fruktar för sitt liv. 
Hur kan han rädda sig?

154



155. EFTERRÄTT

På hur många sätt kan Du servera två efterrätter på två fat? 
Observera den exakta formuleringen.

155



156. FRUKTER

Du vill köpa en banan, ett äpple och en apelsin. Vad kostar 
de tillsammans?  Inga långa räkningar behövs; Du löser 
problemet med en enkel huvudräkning.

14.50 SEK 13.00 SEK 13.00 SEK

156



157. SAMMA FÖDELSEDAG

Hur många personer skall det vara i en grupp för att det 
skall vara 50% sannolikhet att två personer har samma 
födelsedag (datum, ej år)? Om Du finner det svårt att räkna 
ut, gissa antalet personer:

A: 23     B: 98     C: 183
157



158. FÅNGENS DILEMMA

Fången har ett rep som endast räcker 
halvvägs ner till marken. Han delar 
repet på mitten, knyter ihop två ändar 
och firar sig ned. Hur är detta möjligt?

158



159. HUSDJUR

Ett land har ungefär 100 miljoner innevånare. Ett hushåll 
har i medel 1.9 husdjur. Om man multiplicerar tillsammans 
antalet husdjur i varje hushåll, vilket tal får man då?

159



160. MATTE MED TÄNDSTICKOR

Kan Du flytta en tändsticka ovan så att ekvationen
ovan blir korrekt? 

5 - 8 = 3

160



161. SLAGSKEPP

Flytta 4 skepp så att Du får 5 raka rader med 4 skepp i varje rad.

161



162. ÖLDRICKANDE

En sida på korten visar en persons ålder. Den andra sidan visar 
vad samma person dricker. Vilka kort måste Du vända för att 
kolla regeln: ”För att dricka alkohol måste man vara över 21 år”?

17 23

162



163. SNIGEL

En snigel kryper uppför en fönsterruta. Han startar längst ned på 
den 1.2 meter höga rutan. Varje dag kryper snigeln 3 dm uppåt, 
men halkar under natten ner 2 dm. Hur många dagar tar det för 
snigeln att komma längst upp på rutan?

1.2 meter

163



164. BOMBPLAN

Bombluckorna öppnades på ett flygande bombplan, men inga 
bomber fälldes. Vad var orsaken? Bomberna var korrekt 
monterade och all mekanism fungerade som den skulle. 

164



165. SIMULTANFÖRMÅGA

Dra snabbt linjer mellan alla cirklar utan att lyfta pennan. 
Alternera siffror och bokstäver.  Siffrorna i fallande ordning, 
bokstäverna enligt alfabetet. Alltså: 7-A-6-B-5-C…
Varför är det så svårt? Mät gärna tiden.

EXP

165



166. HEURISTISK MEDVETENHET 

Antag att följande två satser är sanna:
1. Alla djur med fyra ben är håriga.
2. Alla hårlösa katter har fyra ben.

Vi påstår att följande då gäller: Hårlösa katter har hår.
Är detta ett logiskt resonemang? 

166



167. LINDA-PROBLEMET

Linda är en smart utåtriktad 31-årig kvinna. Hon 
är singel och har högskoleexamen i filosofi. Som 
student var hon engagerad i diskriminerings-
frågor, social rättvisa och deltog i demonstrationer 
mot kärnkraft. 

Vilket av följande påståenden är mest sannolikt:
A. Linda är banktjänsteman.
B. Linda är banktjänsteman och aktiv i en 
feministisk organisation.

167



168. VANDRANDE FLUGA

Bandet ovan har 12 kvadrater på varje sida. Det klistrades 
ihop till en ring och lades på ett bord. En fluga kröp runt på 
bandet längs den streckade linjen. När flugan kom tillbaka 
hade den passerat alla de 24 kvadraterna utan att ha krupit 
över kanten på remsan. Hur är detta möjligt?

168



169. HANDSKAKNINGAR

Vid  en middag var fyra personer närvarande. Alla 
hälsade på alla.  Hur många handskakningar blev det?

169



170. FÖRBJUDEN TRAFIK

En lastbilschaufför svängde in på en gata där biltrafik 
var förbjuden. Polisen stoppade inte honom. Varför?

170



171. PANORAMAPUSSEL

Pusslet föreställer ett landskap med 16 bitar. Om man byter två 
bitar med varandra får man fortfarande ett landskap. Om ett 
sådant byte tar två sekunder hur länge får man då hålla på för 
lägga alla möjliga landskap? Räkna inte, försök bara uppskatta 
svaret.
A: 1 timma B: 1 dag C: 1 år D: 1000 år E: 1 miljon år

171



172. KORSA ÅN

Mannen skall korsa ån med räven, geten och kålhuvudet. 
Båten rymmer bara mannen och ett föremål till. Räven 
vill äta upp geten och geten vill äta upp kålhuvudet. Hur 
skall dom alla komma över ån?

172



173. GAMMAL KLOCKA

Den gamla klockan har stannat. Mannen bor ensligt och 
vet inte vad tiden är. Han beger sig till en vän ”för att ta 
reda på vad klockan är”, så att han sedan kan starta sin 
klocka korrekt. Resan tar exakt lika lång tid i båda rikt-
ningarna. Hur klarar han detta projekt? 173



174. SEKRETERARENS  DOTTER

En kvinna besökte en banktjänsteman, som sa att kvinnan 
kunde lämna sin dotter hos sekreteraren under mötet. När 
kvinnan efter mötet gick sa sekreteraren till sin kollega: 
”Det här barnet är min dotter” Hur förhöll det sig?

174



175. SCHACKSPEL

Två män spelade fem schackpartier. Varje man vann ett 
visst antal partier och förlorade samma antal partier. Det 
var inga oavgjorda partier (remi). Hur kunde det vara så?

175



176. TIMGLAS

Tid för tömning: 11 minuter     7 minuter

Johan skall koka potatis i 15 minuter och önskar mäta tiden med 
de två timglasen ovan. Ange en lösning (det finns minst två).

176



177. PENGAR

Karl har två mynt som tillsammans utgör 15 svenska kronor. 
Det ena myntet är inte en femkrona. Vilka är Karls mynt?

177



178. OSYNLIG VANDRARE

En man gick en fredagseftermiddag till fots genom centrala 
London från Buckingham Palace till Harrods utan att 
någon såg honom. Det var klart väder. Hur gick det till?

178



179. RESTAURANT LUIGI’S

Luigi’s är en utmärkt restaurant med gott rykte. En dag 
blev emellertid alla lunchgästerna magsjuka sedan de ätit. 
Det var inget fel på det som serverades. Vad hände?

179



180. HOTELLGÄSTER

Andersson och Johansson var inbokade på vart sitt rum på 
samma hotell. Andersson sov gott, men Johansson kunde 
inte alls somna. Johansson ringde Andersson och somnade 
sedan direkt. Vad hände?

Johansson Andersson

180



181. ÅTTA MYNT

Uppgiften är att flytta två mynt så att var och en av de åtta 
mynten berör tre andra mynt.   

181



182. GAMMALT MYNT

En arkeolog hittade vid en utgrävning år 1989 ett 
romersk mynt i Rom med Julius Caesars bild på. Det var 
daterat år 21 f. Kr.  En annan arkeolog var säker på att  
myntet var en förfalskning. Hur kunde han veta det?

182



183. PÅ ZOO

På ett zoo finns ett visst antal giraffer och ett visst annat antal 
strutsar. Tillsammans har djuren 30 ögon och 44 ben. Hur 
många giraffer och strutsar finns det tillsammans? Svaret kan 
anges direkt med en enkel huvudräkning.

183



184. SNABB LÖPARE

En löpare är så snabb att han kan släcka lampan i taket 
och sedan springa de tre metrarna till sängen och 
komma fram innan det blir mörkt. Hur går det till?

184



185. SYSTRAR

I en familj finns 4 bröder. Varje broder har en syster. 
Hur många systrar finns det i familjen?

185



186. BÅTPROBLEM

När åsnan backat en meter hur långt har då båten rört sig?
A: En meter B: Mindre är en meter C: Mer än en meter

186



187. BAKLÄNGES

Ett tåg kör framåt med en hastighet av 40 km/tim. Det finns 
vissa delar på tåget som då rör sig baklänges relativt marken. 
Var sitter dom?

187



188. SEPARERING

Använd tre kvadrater så att alla djur skiljs åt och är för sig själva.

EXP

188



189. RULLA UPPFÖR

Kulor som läggs nedtill på en bana tycks rulla uppför 
banan. Hur är det möjligt? Inga magneter, trådar eller 
andra dolda hjälpmedel finns.

189



190. DELA TUNNA

Ett sätt att dela tunnan i fyra identiska delar visas här. 
Kan Du hitta ett annat sätt?

190



191. BOLLTRÄ MED BOLL

110 SEK

Ett slagträ och en boll kostar tillsammans 110 SEK. 
Slagträet kostar 100 SEK mer än bollen. Hur mycket 
kostar bollen? 

191



192. MASKINER

Det tar 5 minuter för 5 maskiner att tillverka 5 produkter. Hur 
lång tid tar det för 100 maskiner att tillverka 100 produkter?

192



193. NÄCKROSBLAD

I en damm växer det näckrosblad, vars antal fördubblas 
varje dag. Efter 48 dagar är dammen helt full. Hur 
många dagar tar det innan halva dammen är fylld?

193



194. OLYDIG ASK

En trollkarl visar att man kan få en tändsticksask att stå på 
kant genom att långsamt lyfta upp den med ett finger. Men 
när en åskådare skall göra detsamma går det inte: asken tippar 
alltid över. Asken är tom och inte preparerad på något sätt.

EXP

194



195. KULFÅNGARE

Två kulor ligger i var sin grop i ett träblock, som på bilden. 
Uppgiften är att få båda kulorna att samtidigt ligga stabilt i 
var sin grop längre ut. 

EXP

195



196. APERTIF

Två apertifglas, som vardera rymmer 15 cl, är fyllda till 
80% höjd. Man häller över all apertif från ena glaset i det 
andra glaset. Uppskatta hur mycket apertif som då rinner ut 
ur det glas man fyller på.

196



197. BRIDGEPARTI

Erik blir avbruten av ett telefonsamtal när han delar ut kort för 
ett bridgeparti (4 spelare, 13 kort vardera). När han åter-
kommer har han glömt hur långt han kommit i utdelningen. 
Hur kan han fortsätta att dela ut korten utan att räkna dom?

197



198. DELA LAND

I Nils testamente står det att hans ägor skall delas i två 
lika stora areor mellan de två sönerna. Men marken är 
oregelbunden så det är inte praktiskt möjligt att göra en 
sådan delning. Hur löser de detta?

198



199. VÄNDA MYNT

En man med ögonbindel sitter vid ett bord med 20 mynt. 10 av 
mynten har en viss sida upp och de andra 10 har den andra sidan 
upp. Mannen kan dock inte känna detta eftersom han har 
handskar på sig. Han skall skapa två högar med 10 mynt i varje 
hög. I en grupp finns då ett antal med en viss sida upp och ett 
annat antal med den andra sidan upp. Dessa antal skall vara 
samma i de två grupperna. Hur gör han? 199



200. GODIS

Olof har 5 gula och 5 röda vingummin. Mamma säger att 
Olof skall bjuda bror Erik på ett vingummi. Olof gillar mest 
dom gula, men mamma säger att Erik skall få välja. 
Mamman ger Olof två fat att fördela de 10 vingummina på. 
Erik får välja höger eller vänster tallrik bakom Olofs rygg. 
Hur skall Olof göra fördelningen på tallrikarna för att 
maximera chansen att Erik inte får ett gult vingummi.
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201. TOLV TÄNDSTICKOR

De 12 tändstickorna innesluter en yta på nio enheter. Kan 
Du flytta stickorna så att en sluten yta på fyra enheter 
bildas. Inga tricks får användas, som att t ex lägga stickor 
på varandra.

EXP
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202. FEM DELAR

Hur skall  Du lägga de fem stickorna på skärbrädan så att 
Du får maximalt antal delar? 

202



203. TA BORT ZEBROR

Kommuner i Sverige tar nu bort många 
övergångsställen. Vad är motiveringen?
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204. STYCKA TOMT

En tomt skall styckas i 8 lotter med exakt lika 
form (dock inte som L:et ovan). Hur går det till?

2

2

1

1

EXP
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205. BYGGA BROAR

Bygg en bro mellan glasen med de tre knivarna utan 
att röra vid glasen.

EXP
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206. UNIKT TAL

Det niosiffriga talet ovan är unikt; det finns inga andra 
tal som uppfyller regeln för konstruktionen av talet. 
Hur är talet uppbyggt?

1 5 4 9 6 7 3 2 8
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207. STEKAR

Det tar 10 minuter att grilla en stek, 5 minuter på varje sida. 
Det får plats två stekar på grillen samtidigt. Vad är den 
kortaste tiden för att grilla tre stekar och hur gör man?

207



208. ADDITION

En elev påstod att han fått lära sig att 11 + 2 = 1. 
I vilket sammanhang var det?

11 + 2 = 1

208



209. VÄGA KULOR

Vilka kulor skall Du lägga i den tomma vågskålen för balans? 
Inga omfattande beräkningar behövs, bara lite enkla 
resonemang.

209



210. KNÄCKEBRÖD

Man vill stapla knäckebröd så att de når ut så långt som 
möjligt till höger utan att de ramlar. Hur gör man detta på 
ett enkelt sätt?

210



211. HÖNAN OCH ÄGGET

”Hönan och ägget” är ett känt filosofiskt dilemma: ”Vad kom 
först, hönan eller ägget”. Men är det egentligen ett dilemma? 
Tänk på den exakta formuleringen och lös problemet!

211



212. ELLIPS

Mannen behöver studera en ellips. Hur kan han ordna det 
utan att använda datorn, pennan, passaren eller linjalen?

Ellips

212



213. MATTA PÅ MATTA

Två mattor, 2x2 respektive 1x1 meter, har lagts så att ett hörn 
på den stora mattan ligger på den lilla mattans mittpunkt 
(godtycklig vinkel). Hur många procent av den lilla mattans 
döljs? Inga räkningar behövs. 213



214. KONSTVERK

Hur kan man bygga detta konstverk med 15 dominobrickor? 
Man skall bara lägga dit brickorna, inte använda andra hjälp-
medel som t ex lim.

EXP

214



215. ORDNINGSLOGIK

Vilket djur skall ersätta frågetecknet?
215



216. PARALLELLOGRAM

Hur många raka sågsnitt krävs för att förvandla 
parallellogrammen till en rektangel?

EXP

216



217. SVÄRD

Krigarna har dragit sina svärd. Men det är något som 
inte stämmer. Vad?

217



218. NYCKLPIGOR

Herr Nyckelpiga träffar fröken Nyckelpiga på ett blad.
”Jag är en pojke” säger den svartprickiga nyckelpigan.
”Jag är en flicka” säger den gulprickiga nyckelpigan.
Minst en av dom ljuger.  Vilken av Herr och Fröken 
Nyckelpiga är svartprickig respektive gulprickig?

218



219. ÄTA RIS

Kinesiska män äter mer ris är japanska män. Förklaring?

219



220. I BAREN

En man ber en bartender om ett glas vatten. Bartendern 
drar sin pistol, osäkrar den och siktar på mannen. Mannen 
väntar ett ögonblick, säger ”tack så mycket” och går ut. 
Vad hände?

220



221. DIAMANTPUSSLET

Kan Du sätta ihop de två bitarna till vänster så att de bildar 
”diamanten” till höger?

EXP

221



222. EKVATION
Uppenbarligen är ekvationen nedan inte giltig: 

Genom att flytta ett streck kan Du dock få en ekvation 
som är korrekt.

III = III + III

222



223. FÅNGEN KULA

En kula är inlåst som på bilden. Hur kan Du befria kulan?

EXP

223



224. VAR ÄR GLASET?

Ibland tycker Du att det övre glaset står upp-och ned på 
brickan. Ibland tycker Du att det ligger ner med överdelen 
på brickan. Detta fenomen kallas optisk illusion. Du kan 
faktiskt också se glaset på ett tredje ställe. Vilket är det? 224



225. FLYTPROBLEM

Fyra kulor flyter på olika höjd i ett rör med vätska. 
Olika densitet? När man vänder på röret flyter kulorna 
på ungefär samma sätt! Vad händer?

EXP
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226. INLÅST TÄRNING

En tärning ligger i en låda. Hur man än skakar lådan kan 
man inte få tärningen att vända sig och visa en annan 
sida. En trollkonstnär klarar dock lätt att få tärningen att 
visa en förutbestämd sida. Hur gör han? 

226



227. TORVTORKNING

Herr Karlsson har grävt upp ett torvstycke som väger 
10 kg. Det har en vattenhalt av 90%. När stycket har 
torkat till 80% vattenhalt, vad väger stycket då?

227



228. ILLUSION

Man observerar ett rör 45 grader uppifrån. Det ser ut att 
vara kvadratiskt. I en spegel tycks dock röret vara cirkulärt. 
Hur kan detta komma sig?  
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229. PÅ VÄG TILL STAN

En bonde på väg till stan mötte mötte sju 
gummor. Varje gumma hade en säck med sju 
katter. Hur många var på väg till stan?

229



230. KVADRAT

Flytta en sticka så att en kvadrat bildas!

230



231. BALANS

Kan Du får de sex spikarna att alla samtidigt 
balansera på spiken i brädan?

EXP
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232. GRÖNLAND

Vilken var världens största ö innan man upptäckte Grönland?
232



233. RUNDA KVADRAT-TRIANGELN

Finns det en kropp som kan föras genom de tre hålen ovan?
Den skall då i ett visst läge täcka hela hålet. Titta inte i 
påsen innan Du funderat en stund.

EXP
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234. GÖMD HÄST

Bilden föreställer en hund. Kan Du ta bort ett streck så att 
Du får en häst?

234



235. KORSA FLOD

Två män gick ner till en flod. Där fanns en båt som bara 
kunde transportera en person åt gången. Båda männen 
kunde ändå korsa floden med båten. Hur bar de sig åt?

235



236. LÄSANDE FLICKA

En flicka läste i en bok i ett helt mörkt rum. 
Hur var detta möjligt?

236



237. ”SVART” RÖR

Snören går igenom ett rör enligt bilden. Försök att fundera 
ut hur det ser ut inne i röret genom att dra i snörena.

EXP
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238. TUNG TVÄTTMASKIN

Tvättmaskiner kan innehålla stora vikter i betong för att 
balansera t ex en motor och därmed dämpa skakningar. Ett 
forskningsteam har kommit på en enkel lösning för att 
reducera maskinens vikt med en tredjedel (med bibehållen 
nivå på skakningen), och därmed minska utsläpp av 
växthusgaser i samband med transporten. Hur gjorde dom?

Be
ton
g
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239. ÄTA ÄGG

En pojke åt ett ägg varje dag. Han hade inga hönor 
hemma. Han köpte, lånade, stal eller hittade aldrig 
hönsägg. Hur är detta möjligt?

239



240. FRITT FALL

Fysikläraren förklarade att ett mynt faller fortare än ett papper.
Eleven Kalle kommenterade att han kunde ordna så att de föll 
lika fort. Hur gjorde han?
PS. Han släppte inte myntet och pappret i vakuum.

240



241. GÖMD KATT

En katt gömmer sig i en av många lådor som står på rad. 
Varje natt går den över till en närliggande låda. Varje 
morgon skall Du öppna en låda för försöka hitta katten. 
Vilken strategi skall Du ha för att säkert hitta katten så 
småningom? Försök först med 3 lådor, sedan med 4 lådor.

241



242. SPRÅK

Det var 100 personer på ett party. Av dem talade 90 
spanska, 80 italienska och 75 mandarin. Hur många 
personer minst talade alla tre språken?

242



243. HÄSTSKO

Kan Du dela denna hästsko med två raka linjer så att 
Du får 6 separata delar utan att flytta några delar?

243



244. KVADRATER

Flytta 3 stickor så att 3 lika kvadrater bildas.

EXP
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245. H-PUSSEL

Du kan bygga ett H med de 6 blåa bitarna. Men hur 
bygger Du ett H med alla sju bitarna? Här måste 
Du verkligen ”tänka utanför boxen”.

EXP
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246. SLAGTRÄ

Tyngdpunkt

Ett slagträ kapas vid tyngdpunkten. Vilken av de 
två bitarna är tyngst? Eller väger dom lika?
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247. RIDA KAMEL

En schejk sa till sina två söner att dom skulle tävla om 
arvet. Den vars kamel som kommer fram sist till en 
viss stad skulle få hela arvet. Sönerna bad en vis man 
om råd. Sedan kastade dom sig på kamelerna och red 
så fort dom kunde. Vad hade den vise mannen sagt?

247



248. ARG HUND

Johan kan inte återvända till sin bil p g a den aggressiva 
hunden, som följer Johans minsta rörelse och når fram till 
bilens dörrar. Hur kan Johan lösa problemet?

248



249. TYST PAPEGOJA

En person köper en papegoja. Försäljaren 
garanterar att ”papegojan repeterar allt den 
hör”. När personen kommer hem säger 
papegojan dock ingenting. Hur hänger 
detta ihop?

249



250. TVÅ TÅG OCH EN BRO

Två tåg passerar en bro med samma hastighet. Det 
tar mycket längre tid för det ena tåget än det andra 
tåget att passera bron. Varför?

250



251. VATTENTANKAR

Vilken tank fylls först? Vi antar att tank 1 töms lika 
fort som den fylls.

251



252. HALVLITERMÅTT

Detta 500 ml-bägare av mjukplast har en smart funktion. Vilken?
252



253. FÖRGIFTAT ÄPPLE

Hustrun bjuder sin man på ett äpple, men han 
tackar nej. Då klyver hon ett äpple, äter upp ena 
halvan själv och bjuder maken på andra halvan. 
Maken äter upp halvan och dör. Vad hände?

253



254. TVÅ PILLER

En seriemördare kidnappade folk och lät dom välja ett av 
två piller och svälja det. Mördaren svalde sedan de andra 
pillret. Varje gång dog offret medan mördaren överlevde. 
Hur kom det sig?

254



255. LIKHETER

Vad har dessa två bilder gemensamt?
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256. KONSTIGT FOTO

Vad är det för konstigt med denna bild?
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257. BENSINMÄRKE

Denna skylt har Du sett många gånger. 
Men vilken av de två är korrekt?
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258. PRYL

Vad är detta för pryl? Du har använt funktionen 
många gånger.
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259. HOPPA

En penna ligger på golvet. Flera personer ombedes 
hoppa över pennan. Ingen kan. Varför?

259



260. ÄPPELSTÖLD

En av tre pojkar stal ett äpple i skolan.
Endast en pojke talar sanning. Vem stal äpplet? 

Olle tog det Inte jag     Inte jag     

JOHAN               OLLE                  PER

260



261. STULET ARMBAND

Fru Andersson rapporterade till polisen att hennes 
armband blivit stulet vid ett inbrott. Polisen såg 
dock inga tecken på inbrott, utom det söndriga 
fönstret. Fru Andersson arresterades. Varför? 261



262. RYMNING

Björn måste rymma från fängelset inom två dagar 
annars dör han. Han når inte fönstret. Han hinner 
inte gräva en tunnel. Hur gör han?

262



263. KOSSOR

Bonden hade tjudrat 24 kor med långa linor. Han såg 6 
av dom från var och ett av de 4 fönstren. En natt stals 
hälften av korna. Bonden märke dock inte detta. Varför?

Sett uppifrån

263



264. NIM

Du spelar NIM med en person. 
Ni tar växelvis ett antal stickor 
från en vågrät rad. Du vinner om 
Du tvingar personen att ta sista 
stickan. Hur fortsätter Du spelet?

Start Din tur
264



265. CIRKLAR PÅ KVADRAT
Hur många cirklar behöver Du minst för att 
täcka kvadraten? Cirkelns diameter = 
kvadratens sida. Cirklarna får överlappa 
varandra.
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266. BOMB

En kraftig bomb exploderar ett par meter från en 
person. Personen blir dock inte det minsta skadad. 
Hur kommer det sig?

266



267. DELA PINNAR

Per ville ha kortare spaghetti, så han bröt varje pinne 
i två delar med godtyckliga längder. Vad blev medel-
längden hos dom korta pinnarna?

267



268. TIO KRONOR

Nio enkronor ligger i en ram.
Hur får Du dit den tionde kronan?

EXP
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269. DUELL

En tysk och en fransman köper resebiljett till platsen där de 
skall duellera. Fransmannen köper en tur-och-retur-biljett, 
tysken köper en enkel biljett. Fransmannen: ”Aha, ni är rädd 
att inte komma tillbaka”. Tysken: ”Inte alls. Jag………” 
Vad sa tysken? 269



270. FEM SYSTRAR

Fem systrar är upptagna:
Anna läser en bok
Elsa lagar mat
Linnea spelar schack
Maja tvättar
Vad gör den femte systern?

270



Två norrmän och två svenskar åkte tåg tillsammans. Norrmännen 
köpte var sin tågbiljett, men svenskarna köpte bara en biljett 
tillsammans. Svenskarna låste in sig på toaletten och visade 
biljetten genom dörrspringan för konduktören. På hemvägen ville 
norrmännen göra som svenskarna, köpte bara en biljett och låste 
in sig på toaletten. Svenskarna köpte dock ingen biljett alls! Nu 
lurade svenskarna norrmännen. Hur?

271. TÅGHISTORIA

271



272. ADDITION

Lägg 1000 till 40
Lägg till 1000
Lägg till 30
Lägg till 1000
Lägg till 20
Lägg till 1000
Lägg till 10

Räkna högt. Vad blir svaret?

272



273. TVÅ RÄCKER
Genom att bara vidröra två brickor skall man förändra 
den vänstra figuren till den högra. Lite okonventionell 
måste man vara….

273



274. KANALEN

Ett fartyg passerar en dal mellan två sjöar på en kanal. 
Bron tål en extra belastning på max 5000 ton. Fartyget 
vägen 8000 ton. Varför låter man det passera?

274



275. TREDJE MANEN

Två män vid vägkanten hade 2 respektive 3 bröd. De 
delade dessa 5 bröd broderligt mellan sig själva och en 
förbipasserande tredje man, som betalade 5 kronor. 
Hur skulle pengarna fördelas mellan de två männen?

275



276. TORNUR

Ett tornur behöver 30 sekunder för att slå klockan 6. Hur 
lång tid behöver det för att slå klockan 12?

276



277. FIMPAR

Oskar kan tillverka en cigarett från 10 fimpar. Han hittade 
en dag 100 fimpar. Hur många cigaretter blev det?

277



278. PROMENAD

Direktör Karlsson blir varje dag hämtad kl 17 vid 
järnvägsstationen av sin chaufför. En dag kom han dock 
redan kl 16 och promenerade för att möta bilen. Han 
kom hem 20 minuter tidigare än vanligt. Hur länge hade 
direktören promenerat?
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279. ARBETSMINNE

Maria är 24 år gammal. Hon är dubbelt så gammal som 
Anna var, när Maria var lika gammal som Anna är nu. 
Här gäller det att hålla många bollar samtidigt i luften.
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280. VANDRAREN

En vandrare kommer till en 4-vägskorsning, där vägvisarna 
har blåst ner. Hur skall han hitta vägen till dit han skall?

280



281. HAMNARBETARE

12 arbetare skall bära 12 lådor från en båt in i 
ett lagerskjul, vilket tar 20 minuter. Hur lång tid 
behöver 6 man för detta arbete?
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282. BRON

Med hjälp av loket A skall vagnarna B och C byta 
plats. Loket kan inte passera under bron 3, vilket 
vagnarna kan. Hur gör man?

282



283. REBUS 1

Vad betyder denna rebus?
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284. HÅRRESANDE

”Jag kan slå vad om att det i Sverige finns två personer 
med precis lika många hårstrån på huvudet”, sa kamrer 
Klurén. ” Det tror jag visst inte”, sa fröken Johansson.
Vem hade rätt?
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285. BRUNNSPROBLEM 

Vattenledningar skall dras från hus till brunn: A-a, B-b, C-c.
Ledningarna får inte korsa varandra.

A B C

c
b

a
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286. METSPÖ

En man tilläts inte ta med ett 2.5 meter långt metspö på 
bussen. Maximal längd för föremål var 2 meter. Mannen 
återkom efter en stund och då var det inga problem. Vad 
hade han gjort? Spöet var exakt detsamma, inte hoptryckt, 
inte böjt eller dylikt.
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287. DJUR

Vilket av de sju djuren ovan hör inte hemma i sällskapet?
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288. TRÄDPLANTERING

10 träd skall planteras i 5 rader med 4 träd i varje rad.  
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289. LADA

Det är något på bilden som inte stämmer. Vad är det?

289



290. SUBTRAKTION

Hur många gånger kan man subtrahera 10 från 100?
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291. KOLLISIONSKURS

Två tåg passerar en viss station på samma spår kl 6:52 
i motsatta riktningar. Varför kolliderar inte tågen?
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292. TJUR

Bilden ovan föreställer en tjur. Men titta noga, 
den föreställer också något helt annat.

292



293. SMUGGLARE

En person passerar varje dag en gräns mellan två länder med 
en påse sand på cykeln. Tullpersonalen kollade personen och 
påsen noga, men kunde inte finna att han smugglade något, 
vilket han dock gjorde. Vad smugglade han?
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294. PLÅNBOK

En trollkonstnär visar en ”plånbok” med en sedel fastsatt 
som på bilden. Han stänger och öppnar plånboken snabbt 
(≈ 1 sekund) och sedeln har då flyttats till under de två 
korsade banden. Hur går det till?
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295. KAFFEKASK

Karl vill ha brännvin i kaffet, ”kaffekask”. Han säger: 
”Lägg ett mynt i muggen, fyll på med kaffe tills jag inte 
ser myntet, fyll sedan på brännvin tills jag ser myntet”. 
Hur mycket brännvin behövs?
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296. YTBROBLEM

Hur stor del av kvadraten utgör de gröna kvadraterna?

296



297. APOR

Aporna skall byta plats så de kommer i omvänd ordning: 
E,D,C,B,A. Man får bara byta två apor åt gången. Kan Du 
göra det med två byten och med tre byten?

297



298. FEM CIRKLAR

Uppgiften är att placera de fyra korten på bordet så att 
endast fyra cirklar syns på varje kort.

EXP
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299. RULLANDE VAGN

En vagn med vatten i står på lutande plan, se bild A. Om 
vagnen rullar fritt nedför planet, står då vattnet som på 
bild A, B eller C?

299



300. SKRÄPPOST

Olas skräpostfilter förutsäger om ett email är skräppost eller 
inte. Filtret är 98% säkert. 1% av Olas email är skräppost. 
Vad är sannolikheten att filtret korrekt förutsäger skräppost?

300



301. TANDKRÄM

En student på 50-talet lovade ett företag, som tillverkade 
tandkräm, att företaget mycket enkelt kunde öka sin vinst 
med ungefär 40 %, om det följde hans råd. Studenten begärde 
100 000 $ för förslaget. Han fick pengarna och företaget 
ökade sin vinst med 40%. Vad var hemligheten? 301



302. CHARLES DARWIN

Charles Darwin sa:
”Det är inte de starkaste som överlever, inte heller de mest 
intelligenta, utan de som är mest mottagliga för ------------.”
Vad var det sista ordet?
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303. SEX LITER

Hur kan man från en flod hämta upp 6 liter vatten då man har 
två kärl som rymmer 9 respektive 4 liter?

9 LITER
4 LITER

303



Rulla ett A4-papper dels längs långsidan, dels längs 
kortsidan, se figur. Vilken variant har störst volym? Gör 
ingen räkning utan försök med en kvalitativ gissning.

304. CYLINDRAR

304



305. SKOR

Damen säger. ”Men, Johan, har Du tappat en sko?”
Johan säger: ”Nej, det har jag inte, jag har….”
Vad sa Johan?

Sko
Barfota
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306. TENNIS

Anna och Bertil spelar tennis. För en serve är sannolik-
heten 60% att Anna vinner. Vad är sannolikheten att 
Anna vinner ett game (7 bollar), dvs vinner minst 4 av 
de 7 servrarna? Mindre, lika med eller mer än 60% ?
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307. TRE KORT

Du har tre kort:
Kort 1 är blått på båda sidor
Kort 2 är blått på den ena sidan och rött på den andra sidan.
Kort 3 är rött på båda sidor.
Du drar ett av korten ur en påse. Utan att titta på kortet lägger 
Du det på ett bord. Övre sidan är blå. Vad är sannolikheten att 
undre sidan också är blå?

Undersida

1 2 3
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308. BAND
En pappersremsa, bild 1, har klistrats ihop till en 
ring, se bild 2. Innan klistringen vreds remsan ½ 
varv. Man klipper sedan runt bandet, som visas på 
bild 2. Vad får man då? A, B eller C?  Efter att ha 
funderat på problemet, kan Du pröva att göra 
klippningen.

2

1

A B C

EXP
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309. TEGELSTENAR

?

?

Bilden visar sex staplade tegelstenar (rektanglar), var och en 
men en omkrets på 60 cm. Hur lång är omkretsen runt alla 
stenarna (blå linjen)? Man vet inte hur stora de vågräta 
förskjutningarna mellan lagren är. Man kan räkna ut svaret 
algebraiskt, men här skall Du få fram svaret på ett annat sätt.
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310. MITT I PRICK

En cowboy hängde upp sin hatt, satte en bindel för ögonen, 
gick hundra meter bort och sköt ett hål rakt igenom hatten. 
Hur kunde han vara så pricksäker?

310



311. KAFFE OCH TE

En bägare är fylld med kaffe. En annan likadan bägare är 
fylld med lika mycket mjölk, bild 1. Man tar en sked mjölk 
och häller det i kaffet, bild 2. Sedan tar man en sked från 
kaffe/mjölk-blandningen och häller det i mjölken, bild 3. 
Är det nu mer mjölk i kaffet än kaffe i mjölken?

1 2 3
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312. GÅ I REGN

En barhuvad man promenerade i regnet. Han hade inget att 
skyla sig med och kom hem genomvåt. Inte ett hårstrå på 
hans huvud var dock vått. Hur kom det sig?

312



313. SVÄNGA BIL

När en bil svänger är då framhjulen parallella?
313



314. KNYTA KNUT

Håll ena ändan av ett rep i högerhanden och samtidigt 
den andra ändan i vänsterhanden. Utan att släppa, gör 
knuten ovan.

EXP
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315. TRE GLAS

Man har 3 glas. Ett rymmer 8 dl och är fullt med saft. De 
två andra på 5 dl och 3 dl är tomma. Man vill nu dela upp 
de 8 dl i 4 + 4 dl enligt bilden genom ett antal hällningar. 
Hur gör man?

8 5 3 8 5 3

8 0 0 4 4 0Glasets innehåll:

Glasets volym:

315



316. TRÄNGSEL

Placera in de 4 T:na i kvadraten så att de inte över-
lappar varandra. Kvadraten är den minsta möjliga som 
kan rymma T:na.

EXP
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317. KLOCKAN

Klockan ovan har roterats, så vi vet inte direkt var siffrorna 
finns. Men man kan lista ut det. Rotera klockan till normalt 
läge (kl 12 uppåt) och bestäm tiden. 

317



318. YTA

Hur stor del av kvadraten utgör den gröna ytan? 
Inga räkningar skall göras. Endast en enkel mani-
pulation behövs.

1

1
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319. PENGASPEL

Du och Din motspelare placerar växelvis ett mynt på det 
cirkulära bordet. Den av er som placerar det sista myntet på 
bordet vinner. Mynten får inte överlappa eller gå över kanten. 
Det finns ett sätt så att Du alltid vinner om Du börjar. Vilket?319



320. KATTPROBLEM

En mus är till att börja med innanför dörr 4, men byter sedan 
till en närliggande dörr varje dag (50% höger/vänster). Om 
musen kommer till dörr 1 eller 7 blir den uppäten av en katt. 
Hur många dagar överlever musen i medel? Om Du tycker 
det är svårt att räkna ut svaret, gissa.

50%50%

1 2 3 4 5 6 7

320



321. MÅNGA RUM

Ett hus består av 6 x 8 = 48 rum. En person kan passera 
rummen från entrén E till utgången U. Personen får bara 
välja den norra eller östra dörren i varje rum. Ett exempel 
visas, där personen passerar 13 rum. Genom att ta en annan 
väg, hur många rum kan då personen passera som mest?

E

U
Norr

Öster
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322. KASTA FLASKA

Sedan 2016 har det varit populärt att kasta iväg en flaska 
så att den blir stående rakt upp. Man har då lite grann 
vatten i flaskan. Varför?

322



323. ÄPPLET

Det står ett antal personer i ett rum. De kan alla se hela 
rummet och varandra. Var kan man lägga ett äpple så att 
alla utom en person kan se det ?

323



324. SNABBT BESLUT

Åtta kuber är arrangerade på tre sätt. Vilket av arrange-
mangen har störst yta? Räkna inte, titta bara på figurerna 
och Du inser det på några sekunder. Eller?

11 2 3   
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325. SMUTSIGA FÖTTER

- ”Varsågod och kom in”.
- ”Nej tack, jag är så smutsig om fötterna”.
- ”Det gör ingenting, behåll skorna på så -----”
Fortsätt meningen.

325



326. GLAS MED SOCKERBIT

På ett bord finns ett upp och ner-vänt dricksglas 
och en sockerbit. Hur kan Du får sockerbiten 
under glaset utan att vidröra glaset?
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327. TRE MYNT

Hur får Du bort 2-kronan från mitten utan att röra den?
327



328. SKIVAD BANAN

Man kan få fram bananer som är skivade innan dom är 
skalade. Ingenting syns på utsidan som antyder att dom 
varit öppnade. Hur fungerar det?

328



329. MYNTFLYTT

En flicka har ett mynt i varje hand. Hur kan hon få 
båda mynten i en hand samtidigt? Armarna hålls hela 
tiden utsträckta.

329



330. TRE HATTAR

Tre personer A, B och C har var sin hatt med ett nummer på. 
Ett nummer är summan av de andra två, till exempel L=M+N. 
Varje person kan se de två andras nummer. Personerna skall 
identifiera sitt nummer. Vad är B:s och C:s nummer?

N
M

L

A C

B
Person A: Vet ej
Person B: Vet ej
Person C: Vet ej
Person A: Mitt nummer är 50
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331. TORN UPP OCH NER

Flytta 4 stickor så att ”tornet” vänds upp och ner.

EXP
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332. SYMMETRIBROTT

1. Vik pappret längs den gröna linjen så att den vänstra delen 
kommer ovanpå den högra, bild 1.
2. Vik pappret längs den gröna linjen så att den övre delen 
kommer ovanpå den nedre, bild 2.
3. Vik upp den bakre delen, bild 3.
4. Vik den övre delen åt vänster, bild 4.
5. Färgerna har bytt plats, bild 5. Hur gick det till?

1 2 3 4 5

EXP
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333. SPRINGA  RUNT

Lisa sa till sin farmor: ”Jag kan slå vad med Dig om att Du 
kommer att gå upp från stolen innan jag sprungit tre varv 
kring den. Jag skall inte röra vid Dig eller stolen”. Hur 
lyckades Lisa med det? 333



334. RULLTRAPPOR

På många tunnelbanestationer finns det fler rulltrappor som 
går upp än som går ner. Varför? 334



335. TAPPA KOPP

En man råkar tappa en sin tekopp på golvet. Inte en droppe 
te spills dock ut. Hur kom det sig? 

335



336. SE GENOM VÄGGAR

Vad finns det för gammal uppfinning som fortfarande finns 
och som gör att man kan se genom väggar?

336



337. EXISTENS

Vad är det som finns?:
En gång i ögonblicket
Två gånger i sekunden
Men inte i miljarder år

337



338. MYSTISK SPEGEL

En pojke tittar på sig i en spegel. När han flyttar 
huvudet åt höger rör sig bilden åt vänster, tvärtom vad 
man förväntar sig. Hur kommer det sig?

338



339. TRE BRÖDER

Per är äldst.
Kalle är inte äldst.
Björn är inte yngst.

Per Kalle Björn

Vem är yngst?
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340. KLÄNNINGAR

Åtminstone en av kvinnorna ljuger.
Vilken färg har Annas klänning?

”Jag är Anna” ”Jag är Elsa”

340



341. SNABBAST

Olof och Erik går lika fort och springer lika fort. En dag 
tillryggalägger de samma sträcka. Olof springer halva 
vägen och går sedan resten. Erik springer halva tiden och 
går sedan resten. Vem kommer först fram? Räkna inte. 
Argumentera. 341



342. STRUMPOR

I en låda ligger 2 identiska svarta strumpor och 2 identiska 
vita strumpor. Om Du tar ut 2 strumpor slumpvis, vad är då 
sannolikheten att Du får ett matchande par? Inte 50% som 
ofta anges!

342



343. KYLSKÅP

Kalle tyckte det började bli varmt i huset, så han öppnade 
kylskåpsdörren för att kyla ner. Var det en bra idé?

343



344. STAKET

Bonden utmanar: ”Hur kan man avgränsa ett största möjliga 
område med minsta möjliga staket?”
Ingenjören: ”En cirkel”
Fysikern: ”En oändlig lång linje”
Matematikern: ”Jag har den bästa lösningen!”. Vad var den?
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345. PÅ VENUS

Du erbjuds att stanna på planeten Venus en dag för 1 miljon 
kronor, alternativt ett år för 1.1 miljoner kronor. Villkoren är 
dom samma: Mat, vatten, rumstemperatur och TV. Du väljer 
1 år. Varför?

345



346. HALVT PAPPER

Du har ett papper med dimensionen 10 x 10 cm, dvs med en yta 
av 100 cm2. Du behöver en kvadrat med halva ytan, 50 cm2. Hur 
fixar Du det enkelt (utan t ex penna och linjal)?

EXP

10 cm

10 cm
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347. KISTOR

1 2 3

1. Grön nyckel: Box 3 eller 4
2. Kronan: vänster om box 4
3. Kronan: höger om box 1
4. Gul nyckel: vänster om kronan
5. Blå nyckel: höger om gul nyckel och vänster om grön nyckel
6. Röd nyckel: Box 1

Var är kronan?

4
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348. EKVATION

Lägg till ett streck så att ekvationen blir korrekt.

5+5+5 = 550

348



349. BOK

Elsa lämnade en bok till en kvinna vid betjäningsdisken. 
”Det blir 80 kronor” sa kvinnan. Elsa betalade och gick 
iväg utan bok. Kvinnan  ropade inte tillbaka Elsa. Varför?

349



350. VÄDER

Anders tittade på väderleksrapporten strax efter midnatt: 
”Det regnar för närvarande och kommer att göra så de tre 
närmaste dygnen. Efter ungefär 72 timmar blir det 
emellertid uppehållsväder och solsken”. ”Fel prognos igen”, 
sa Anders. Han hade rätt, men hur visste han det?

350



351. IQ-TEST 1

Vilken siffra skall ersätta ? ? Inga tricks, bara de 
fyra räknesätten behövs. Denna typ av problem 
används ofta i IQ-tester.

4 6 8
3 4 5
1 5 ?
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352. IQ-TEST 2

Vilken dominobricka skall ersätta ? ?
Denna typ av problem används ofta i IQ-tester.

352



353. IQ-TEST 3

Vilket mönster skall finnas i rutan med ? ?
Denna typ av problem används ofta i IQ-tester. 353



354. PROFESSORNS RESA

Professorn kom in på en resebyrå och frågade ”hur 
långt kan som mest resa hemifrån”. Svaret blev 
”Det finns inte några gränser.” ”Jo, det gör det 
visst det!”, sa professorn. Vad menade han? 354



355. FYRA VIKTER

En bonde sålde potatis kilovis. Han hade en balansvåg 
och fyra vikter. Han påstod att han kunde väga upp 
vilken heltalsvikt som helst upp till 40 kg på en enda 
vägning. Hur gick det till?

355



356. TRÄDGÅRDSMÄSTAREN

En trädgårdsmästare har grävt ett cylindriskt hål för en 
buske, se bild. Hur mycket jord finns det i hålet?

29 cm

1 m
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357. REBUS 2

Vad är det som är rundare än ett ägg och längre 
än ett staket?

357



358. BROPROBLEM

Tre män startar på samma ställe vid det andra brofästet 
för att gå över bron. Bagaren och smeden kommer att 
sluta på sista stocken, paraplymakaren på näst sista 
stocken. Vilken är brons kortast möjliga längd?

Steglängd mätt i antal stockar:
Smeden 7
Bagaren 5
Paraplymakaren 6 20 fot*

*) En fot är ett gammalt längdmått = 30,48 centimeter.
358



359. JACKS PUSSEL

Sex pinnar skall sammanfogas till ett kors. Tips: 
pinnarna är märkta A, B, C, D, E, F och skall sättas 
samman i denna ordning. Starta alltså med A och B. 
Utmanande problem!

EXP
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360. STÖLDGODS

En kvinna passerar kassan på ett varuhus men vagnen 
full med lådor. Hur betalar inte och ingen försöker 
stoppa henne? Vad hände?

360



361. SAKNAD PERSON

Tre personer passerar in i ett tomt rum. Efter en stund 
går två personer ut. Rummet är då tomt. Det finns igen 
annan utgång. Vad hände?

361



362. VIKTMINSKNING

En flicka går in i ett rum, där hon trycker på en knapp. 
Inom någon sekund förlorar hon flera kg av sin vikt. 
Vad hände?

362



363. SPEL MED PENG
MÅL

START

Du och Din motspelare skall omväxlande flytta myntet till en 
närliggande ruta i någon av de tre riktningarna. Den som når 
MÅL vinner. Vem vinner om Du börjar? 363



364. BITA I ÄPPLE

Lägg ett äpple under en mössa. Säg till en person: 
”Jag kan ta ett bett i äpplet utan att lyfta mössan”. 
Hur är detta möjligt?

364



365. MAN MED TELESKOP

Ange minst fem tolkningar av meningen: 
”Jag såg mannen på kullen med ett teleskop”

365



366. TIGER

En varm söndag eftermiddag vandrar en kvinna sakta 
över en savann då hon får se en vild tiger som rusar 
mot henne. Istället för att fly börjar hon springa mot 
tigern. Varför?

366



367. RUBRIKS KUB

En 10 x 10 x 10 Rubriks kub stoppas ner i ett kar med 
grön färg. Hur många småkuber blir färgade?

367



368. KVADRATER

Hur många kvadrater kan Du konstruera 
genom att dra streck mellan punkterna?

368



369. JULGÅVA

Tomten skall ge en julklapp på 600 SEK (6 sedlar) att 
dela på för 3 barn. På hur många sätt kan pengarna 
fördelas? Detta är en uppgift som används vid 
anställningsintervjuer.

Olof  Kalle Lisa
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370. GALILEO TERMOMETER

Ett antal glaskulor flyter i etanol. Varje kula är märkt 
med den temperatur vid vilken kulans densitet är lika 
med etanolens densitet. Vad observerar vi vid t ex 25o? 
Etanols densitet minskar med ökande temperatur.  
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371. TIDNING

Två personer stod samtidigt på samma dagstidning, men 
kunde inte röra vid varandra. Hur kom det sig?

371



372. GÖMD PRINS

Ser Du prinsen? Hittar Du den fortare i morgon?
372



373. TANGRAM

Tangram är ett 4000 år gammalt kinesiskt pussel, 
där bitarna läggs till olika former. Här skall Du 
bilda en kvadrat med de 8 bitarna.

EXP
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374. SAMMA SIFFRA

Be en person att skriva en siffra på ett papper (utan 
att Du ser siffran) och sedan vika ihop pappret. Du 
lovar att skriva samma siffra på Ditt papper, som 
Du också viker ihop. När ni öppnar pappren 
konstaterar ni att det fungerat. Hur gick det till?

3
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375. BILJARDBOLLAR

Välj tre biljardbollar så att deras summa är 30.

375



376. KVADRAT BLIR TRIANGEL

De 9 mynten bildar en kvadrat. Flytta två mynt så att en 
triangel bildas. Detta kan göras på minst två olika sätt.

376



377. I JÄRNHANDELN

Kunden: Hur mycket kostar 1?
Biträdet: 20 SEK
Kunden: Hur mycket kostar 12?
Biträdet: 40 SEK
Kunden: Jag tar 112.
Biträdet: OK, det blir 60 SEK

Vad köpte kunden?
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378. RÖDA FISKAR

I ett akvarium finns 200 fiskar. 99% av dom är röda. Hur 
många röda fiskar skall tas bort för att det skall återstå 98%. 
Gör en gissning innan Du eventuellt räknar ut det.
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379. 21-SPELET

Två spelare räknar växelvis till 21. En får säga 1, 2 eller 3 
siffror. Den som säger 21 har förlorat. Exempel:
1, 2.       3. 4, 5, 6…..

379



380. KONSTIG TRIANGEL

På en tentamen skulle en elev göra vissa räkningar på 
triangeln ovan. Det är emellertid något fel med triangeln 
så räkningar är inte möjliga. Förklara.

10

6
Rät vinkel, 900
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381. RANDIG TRIANGEL

Triangeln har 5 röda och 4 blåa lika tjocka ränder. Den 
totala röda ytans area är 145. Hur stor är den blå ytan?
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382. TIMGLAS

Blir ett timglas lättare när sanden rinner ner? En del 
sand befinner ju sig i luften och bidrar inte till vikten.

382



383. KALENDER

Bilden visar en kalender bestående av två kuber. 
Hur kan man numrera sidorna?

383



384. ÄGODELAR

Av 100 personer har 72 en plånbok, 85 har bruna 
skor, 58 har en portfölj, 98 har en ring. Vad är det 
minsta antal personer som har alla fyra ägodelarna?

384



385. VÄGVAL

En man skall till sannstaden, där alla talar sanning. Han 
vet dock inte vägen. En väg leder dit, den andra till 
lögnstaden, där alla ljuger. Han kan ställa en fråga till en 
kvinna han möter. Han vet inte varifrån hon kommer. 
Vad skall han fråga?

385



386. SCHACKSPEL

En häst placeras på en godtycklig schackruta. Britta 
och Kalle flyttar hästen växelvis till en ny ruta (inte 
besökt tidigare) enligt schackregeln ovan. Britta börjar. 
Till slut kan hon inte göra ett nytt drag och Kalle har 
vunnit. Vad är strategin? 

Hästen rör sig i 
ett L-format drag

Tips.
Brädet kan delas in i 8 rektanglar. 
Om hästen står på en viss färg kan 
den bara flytta till samma färg 
inom rektangeln.
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387. TÄRNINGSSPEL

Du kastar en tärning och vinner så många SEK som 
tärningen visar. Du kan alternativt kasta en andra gång och 
då istället få vad tärningen visar. Slutligen kan Du välja att 
kasta tärningen en tredje gång och få vad den då visar. 
Vilken strategi skall Du välja för att maximera vinsten?

Kast 1 Kast 2 Kast 3
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388. MINSTA AREA

Dra en kurva (vit) mellan två parallella linjer (gröna). 
Kurvan måste i varje punkt peka mellan norr och öster (gul 
pil). Var skall man dra en vertikal linje (blå) så att den röda 
ytan blir så liten som möjlig?

388



389. MULTIPLIKATIONER

Tabellen ovan används för multiplikation av tal 1-10. 
Vad är summan av alla talen i tabellen? Tips: Man kan 
representera varje multiplikation med en rektangel, vars 
yta är lika med produkten. 389



390. INSPÄRRAD TETRAEDER

En tetraeder finns inne i buren. Det verkar inte vara 
möjligt att få ut den. Men det går! Förklarar hur.

EXP
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391. SYMMETRI

Ett objekts symmetri karakteriseras med dess symmetri-
operationer av olika slag. När en sådan operation genomförts 
förblir objektet oförändrat. Finn de rotationer som lämnar en 
liksidig triangel oförändrad. Triangeln är 2-dimensionell men 
befinner sig i den 3-dimensionella rymden.

391



392. SAKNAT TECKEN

Vad skall det stå istället för ? ? Vi har inte tänkt oss 6.

1 3 5

2 4 ?
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393. BRON

Ingen fick lämna det gamla kungadömet. Besökare 
måste ha visum för att komma in. En vakt kollade 
enda förbindelsen (en bro) var femte minut. Det tog 
nio minuter att gå över bron. En handelsman lyckades 
dock lämna kungariket. Hur gjorde han? 393



394. MORD

Sherlock Holmes kallas till ett hus. Ägaren sitter död i en stol 
med ett hål i huvudet. En pistol ligger på golvet och en band-
spelare står på bordet. Holmes trycker på bandspelarens 
uppspelningsknapp och hör: ”Jag har begått många synder 
och nu lämnar jag livet”. Ett skott hörs. Holmes informerar 
polisen att ett mord (inte självmord!) har begåtts. Förklara.394



395. BESÖK

Ett hotell har bara enkelrum. En kvinna sitter på sitt rum 
när någon knackar på dörren. Hon öppnar och en man 
säger. ”Ursäkta, jag trodde det var mitt rum”. Han gick 
sedan till hissen och åkte ner. Hon stängde dörren och 
ringde till receptionen och bad dom att kolla mannen. 
Varför var hon misstänksam? 395



396. VÅTT

Vad blir bara våtare och våtare ju mer man torkar?

396



397. LETA

Varför hittar man alltid det man letar 
efter på den sista plats man söker på?

397



398. RAKNINGAR

I en stad i antika Grekland sa lagen att alla män måste 
vara renrakade och att ingen fick raka sig själv. Rakning 
fick bara göras av en licensierad barberare i stan, som 
också måste lyda lagen. Vem rakade barberaren?
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399. ÄPPLEN

Ta två äpplen av dom fem äpplena. Hur många har du då?
399



400. TRIANGLAR

Vad är arean av en triangel? Det behövs inga skriftliga 
beräkningar, utom några triviala huvudräkningar.

3

1
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401. MYNT PÅ RUTOR

Ett mynt med diametern 1 cm kastas på ett rutnät, 
som består av 2 cm x 2 cm kvadrater. Vad är 
sannolikheten att myntet inte vidrör en linje? Inga 
omfattande räkningar behövs.
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402. MYNT I LÅDOR

I lådorna finns:
Låda 1: 2 guldmynt
Låda 2: 1 guld- och 1 silvermynt 
Låda 3: 2 silvermynt

Lådorna blandas och Du tar blint ett guldmynt från en låda. Vad 
är sannolikheten att det kvarvarande myntet också är av guld?

1 2 3
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403. BILKÖ

En tvåfilig väg smalnar av till en fil. Kommer bilarna då 
att köra fortare eller långsammare på den enfiliga vägen?

403



404. RÖD YTA

Hur stor är det röda ytan? Begränsningslinjerna utgör 
del av cirklar. Inga beräkningar behövs.
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405. SKJORTA

Hur många hål finns det i skjortan?
405



406. MISSTAG

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kan Du se
se felet?
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407. OMÖJLIG PRYL

Hur är denna pryl tillverkad? Det finns inga skarvar.
407



408. VÄNDA SLANTAR

Varje mynt ovan (10 st) har en guldsida och en silversida. 
Är det möjligt att vända på par av närliggande mynt så att 
till slut guldsidan är uppåt på alla mynt?
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409. 3D-PRYL

En kropp har samma cirkulära begränsningsyta i tre vinkel-
räta riktningar. Hur ser kroppen ut? Det är inte ett klot.

Uppifrån
z

Från sidan
y

Framifrån
x

409



410. ÅSNELAST

En åsna med säckar fulla med salt brukade svalka sig i en 
flod. Då löstes saltet upp. Ägaren ville vänja av åsnan med 
detta beteende. Hur kan han göra?
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411. HJULBYTE

En man bytte bilhjulen och tappade bort fyra av de 
fem muttrarna på ett hjul. En kvinna passerade och 
hjälpte honom. Hur?
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412. NYMÅNE

Vid nymåne kan man ibland svagt se den mörka delen av 
månen. Hur kan det komma sig? Månen har ju ingen 
atmosfär, så hur kan solljuset komma in på den mörka delen?
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413. DELA HÄSTAR

En fader skulle dela 17 hästar till sina tre söner i proportioner 
1/2 : 1/3 : 1/9. Detta är uppenbarligen omöjligt. Men fadern 
fann ett knep så att alla sönerna blev nöjda. Hur gjorde han?
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414. MULTIPARTIT GRAF

Bilden visar 3 fiskar och tre skaldjur. Man skall med böjda 
linjer förbinda djur av olika färg men inte av samma typ. 
Hur många icke-korsande linjer kan Du dra?
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415. TVILLINGAR

Ge ett förslag på vad Oskar svarar.

Min fästmö 
är tvilling

Oskar

Hur kan Du skilja 
dom åt?

Karl
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416. KASTA TÄRNING

Om man kastar en tärning sex gånger, vad är då 
sannolikheten att sex kommer upp en gång?

416



417. RULLANDE KULA

En glaskula ligger på två metallstänger enligt bilden. 
Kulan rullar mot oss på bilden trots att stängerna ligger 
högre där. Hur kan det komma sig?  417



418. BATTERIER

Lampan behöver två batterier för att lysa. Av de 8 
batterierna är 4 laddade och 4 inte laddade, men man 
vet inte vilka. Vad är det minsta antalet försök Du 
behöver göra för att lampan skall lysa (i värsta fallet)?

418



419. RULLANDE BURKAR

De två burkarna har identiska dimensioner och är lika tunga. 
Den ena har flytande innehåll, den andra har fast innehåll. 
Vilken rullar fortast nedför den lutande plankan?

419



420. RESA

Jag reser runt jorden, men lämnar inte mitt hörn. 
Vem är jag?

420



421. KNÄCKEBRÖD PLUS
I problem 410 Knäckebröd skulle man lägga 4 brickor 
på varandra så de räckte så långt ut som möjligt:

1

1 1/24 ≈ 1.041

Men man kan faktiskt lägga de fyra brickorna så de 
sträcker sig ännu längre ut. Hur?

421



422. MORD I BIL
Polisen hittade en man skjuten i en bil. Fönstren var 
uppe, dörrarna låsta, nycklarna i den dödes hand. 
Inga hål i bilen. Hur var detta möjligt?

422



423. OVANLIGA ORD
Vad är det för speciellt med följande engelska ord?
Revive, banana, grammar, voodoo, assess, potato, 
dresser, uneven.

423



424. FAMILJ
Dina föräldrar har sex söner (inkl Dig). Varje son har 
en syster. Hur många personer är det i familjen?

424



425. FOTO

Vad har man fotograferat på bilden nedan?

425



426. KÖRANDE I CIRKLAR
Varje dag en man kommer till sitt arbete i sin bil 
kör han i en cirkel fyra gånger innan han parkerar. 
Varför?

426



427. OSTAR
Hur många ostar kan musen äta?

427



428. SYMMETRI
En kvadrat har fyra symmetrilinjer, sådana att kvadraten ser 
likadan ut på båda sidor om linjen (spegling), se figur 1. 
Vilka två av linjerna skall vi välja  (6 kombinationer finns) 
så att vi behöver fylla i minsta antal ytterligare gula 
kvadrater i figur 2 för att få en symmetrisk kvadrat?

Figur 1 Figur 2 428



429. TRÄDGÅRD
I ett odlingsförsök ville man isolera nio träd så att det fanns 
ett plank runt varje träd. Genom att använda två kvadrater 
till, hur kan man få varje träd i sin egen bur?

429



430. FLAGGA
Nedan visas Pakistans flagga. Det är något underligt 
med den. Vad?

430



431. MATEMATIK
Vilken symbol kan placeras mellan 2 och 3 nedan, så att 
resultatet blir ett tal mellan 2 och 3?

2 3
431



432. HITTA NORRUT
I en solig dag i slutet på september gick Anna på en lång 
vandringstur söderut, men tappar så småningom oriente-
ringen. Hon vill då återvända norrut. Genom att använda 
en pinne kan hon klara av det. Hur?

432



433. EN KOPP TE
En restauranggäst klagar på att ha serverats en kopp te 
med en fluga i. ”Jag kommer med en ny kopp te”, säger 
servitören. Då gästen fått en kopp te, säger han: ”Men 
detta är ju samma te!” Hur visste han det? 
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434. FRUKTKORG
I en fruktkorg finns ett visst antal av äpplen, bananer och 
apelsiner. Av dom är två inte äpplen, två inte bananer och 
två inte apelsiner. Hur många frukter finns det i korgen?

434



435. CYKEL
En pojke håller löst i en cykel. En person drar i ett rep som 
sitter fast i nedre pedalen enligt bilden. Hur rör sig cykeln?

435



436. OBALANSERAT MYNT
Ett mynt är obalanserat, dvs vid kast kommer de två sidorna 
(gubbe och pil) inte upp 50-50%. Hur kan man använda ett 
sådant mynt för att generera en serie nollor och ettor som 
kommer godtyckligt 50-50% ?

436



437. RÖD, VIT OCH BLÅ
Nedanstående bollar ligger i en hatt. En person tar obesett två 
bollar samtidigt ut ur hatten. Han säger att en boll är röd. Hur 
stor är sannolikheten att också den andra bollen är röd? 
Observera: Sannolikheten är inte 1/3.
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438. MAN PÅ SPÅRET
En pojke går på ett järnvägsspår då det plötsligt kommer ett 
tåg mot honom. Han gick dock inte omedelbart av spåret 
utan sprang först en stund på rälsen mot tåget. Varför?

438



439. HÄNGANDE REP
Två flaggstänger är 10 meter höga. Ett rep med 
15 meters längd hänger mellan stängerna. Lägsta 
punkten på repet är 2.5 meter över marken. Hur 
långt är det mellan flaggstängerna?

10

2.5

15

?
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440. RISPAPPER
Ett visst rispapper är 0.025 mm tjockt. Det delas i två lika 
bitar, vilka sedan vardera delas i två lika bitar, osv. Detta 
upprepas 50 gånger. Bitarna läggs på varandra. Hur hög 
blir stapeln? Räkna inte, utan gör en snabb gissning.

1 2 3 50

Höjd?
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441. TRÄD PÅ Ö
Flickan, som inte kan simma, vill ta sig över till ön. Hon har 
ett rep som är ungefär 102 meter långt. Hur kan hon göra?

10
0 

m
et

er

Sjö

Ö

TrädTräd
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442. FYRA INSEKTER
De fyra insekterna på bilden kryper mot varandra med samma 
fart. De möts alla i mitten på kvadraten. Hur långt har varje 
insekt då krupit? Inga räkningar behövs.

10

10
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443. HALVSFÄR
Tre meteoriter träffade jordytan. Vad är sannolikheten att 
nedslagen skedde på samma jordhalva? Vi menar inte norra 
och södra halvklotet, utan på en jordhalva vi väljer.

443



444. OPERATION
En kanadensisk kärnfysiker opererades för en en hjärn-
tumör den 26 juli förra året. Operationen lyckades inte och 
kärnfysikern kremerades den 25 juli samma år. Hur var 
detta möjligt?

444



445. BRO
Bron Humber i England är en 2.22 km lång hängbro. 
De två tornen är 36 mm längre isär vid toppen är vid 
botten. Varför?

L

L + 36 mm
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446. VIVIANIS TEOREM
P är en godtycklig punkt inne i en liksidig triangel. Vivianis
teorem säger att u+t+s = h = konstant, var än punkten P 
ligger. Hur kan man göra detta troligt med ett experiment?

h
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447.  FALSKT MYNT

George VGeorge I

Ett av dessa mynt är falskt. Vilket?
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448.  HOS DOKTORN

Doktorn: ”Jag kan inte förstå vad ni lider av, 
men jag misstänker att det är spritens fel”.
Patienten: ” Då får jag väl komma tillbaka 
när doktorn……”. Vad sa patienten?

448



449.  OSYNLIG

Många har hört mig, men ingen har sett mig. 
Jag talar inte innan jag tilltalas. Vem är jag?

449



450.  TOMT

Vidstående tomt skall styckas 
upp i 4 exakt lika delar. Hur 
går det till? 

EXP

450



451. KVADRATER

Hur många kvadrater finns det på bilden?

451



452. HÖGHUS

En man står på taket av ett 200 m högt hus. Han har ett 
150 m rep och en kniv. Det finns en krok på taket och 
halvvägs ner. Hur kan ha ta sig ner? Han kan inte dela 
repet längs med, som i problem 158.

200 m

100 m
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453. SIMBASSÄNG

En simbassäng har måtten 50 x 25 x 2 meter. Man vill 
tömma den med en pump som har kapaciteten 1000 
liter/minut. Gissa hur lång tid det tar. Räkna inte.
A 1 timma 10 timmar C  2 dygn

50
25 2
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454. TRE KLOCKOR

Kalle ställer in rätt tid på tre klockor innan han ger sig ut på 
en båtresa. Han råkar ut för skeppsbrott och hamnar på en 
öde ö. Klocka 1 har stannat, klocka 2 går en minut före per 
dygn, klocka 3 går en minut efter per dygn. Om han tittar 
på alla klockorna vid en viss tidpunkt, vilken klocka visar 
sannolikast korrekt tid?

1 2 3
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455. MOTORCYKLAR

50 motorcyklar har vardera en tankkapacitet att gå 100 km. 
Vad är den längsta vägen Du kan åka genom att använda 
motorcyklarna? Du har medtrafikanter till förfogande.
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456. ROSOR

Alla rosor är blommor.
En del blommor vissnar fort.
Därför vissnar en del rosor fort.

Är detta sant eller falskt?
456



457. FISK

Fisken simmar åt vänster. Kan Du få den att 
simma åt höger genom att flytta 3 stickor?

EXP

457



458. 3 TILL 6

Flytta 2 stickor så att Du får 6.

EXP
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459. BARNS LÄNGD

En studie i en skola av elevers längd som funktion av dess 
ålder gav upphov till prickarna ovan. Vilken av kurvorna ovan 
(blå, grön, röd) är den bästa modellen för ett barns tillväxt?

Ålder

Lä
ng

d
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460. KUGGHJUL

Om man drar i den blå kuggstången åt höger, 
hur rör sig hjulet då?

Fast

460



461. VIKBAR KUB

Kan man vika ihop det plana pappret till kuben? Obs, 
figuren ovan är en optisk illusion. Den svarar mot två 
fall. Hörnet      kan vara inåt eller utåt.  461



462. FYRA BLIR TVÅ 

Ta bort 4 stickor så att 2 kvadrater återstår.

EXP

462



463. TÄRNINGAR

Vilken symbol skall ersätta frågetecknet ?

?
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464. SYLTBURKAR

7 st syltburkar (diameter 10 cm) skall transporteras i en så 
liten cylindrisk behållare som möjligt. Vad är dess diameter?

464



465. KORT I FÄRG

Du drar 3 kort från en väl blandad kortlek. Vad är 
sannolikheten att alla 3 korten är av samma ”färg”, 
t ex ruter?

465



466. 11 TÄRNINGAR

Vilken tärning bör ligga på plats ?

?
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467. BAND

Vad är det för speciellt med detta band som 
kröker i 3 dimensioner?

467



468. FYRA KUBER

En vit kub är målad på tre ytor, bild A.
Bild B, C och D visar kub A vriden. Är dessa bilder 
korrekta? 

A B C D
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469. KLOCKLOR

Föreslå vad klockan med ?:36 visar. 
469



470. KAST MED TÄRNINGAR

Om Du kastar två tärningar samtidigt, vad är då den 
mest sannolika summan av prickarna?

470



471. KNUTAR

Tänk Dig att Du fattar tag i repändarna och drar. 
I vilket (vika) fall får Du en knut?

471



472. BLÅ YTA

Hur stor är den blå ytan? Inga räkningar behövs.

472



473. TRAPP-PARADOXEN

En cirkel med diameter 1 (bild 1) omges av 
en trappa med kortare och kortare steglängd 
och höjd, se bild 2-4. Totala längden på 
trappkurvan är hela tiden 4. Om man fort-
sätter i oändlighet kommer man till en cirkel 
med omkretsen 4, se bild 5. Men cirkelns 
omkrets är 1 x p = 3.14. Hur fungerar detta?

1 2 3 4 5 

D
D

D

D

4 = p ?

473



474. AKILLES OCH SKÖLDPADDAN

När Akilles kommer till läge 1 har sköldpaddan kommit till läge 
2, osv. Akilles tycks inte komma ifatt sköldpaddan, trots att han 
springer fortare. Hur löser man denna paradox av Zenon?

A

B

C

1

2

3
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475. VAD ÄR JAG?

Lägg mig på sidan och jag är allting.
Dela mig på mitten och jag är ingenting.
Vad är jag?

475



476. FRUKTER

En bonde hade ett päronträd med 24 förgreningar, varje med 
mindre 12 grenar, som i sin tur hade 6 kvistar. På varje kvist 
satt växte en frukt. Hur många plommon bar trädet?

476



477. OVALT BORD

John Jackson formulerade 1821 det klassiska problemet att 
såga upp ett cirkelrunt bord i 8 bitar och av dessa tillverka två 
lika ovala bord med ett hål i mitten. Som ledning visar vi här 
hur man kan börja med den streckade cirkeln.

477



En geometrisk dissektion är att sönderdela en figur och därefter 
sammanfoga bitarna till en annan figur. Henry Dudeney (1857-
1930) uppfann ovanstående problem. Vad blir resultatet om poly-
gonerna roteras kring gångjärnen med- och moturs? Bara titta.

478. GEOMETRISK DISSEKTION
EXP

478



Placera de fyra korten så att fyra prickar syns på varje kort.

479. FYRA FEMMOR

479



Necker kub är en optisk illusion: man kan se den på två sätt, 
underifrån eller uppifrån. På hur många platser kan Du se 
nyckelpigan?

480. NECKER KUB

480



Två petflaskor är sammankopplade och 
innehåller två rör enligt figur. Hur kan vatten 
spruta ”av sig själv” ut ur det övre röret?

481. MYSTISK FONTÄN

481



482. VIKA FRIMÄRKEN

På hur många sätt kan man vika denna frimärkskarta? 
Det är samma färger på baksidan. 

Vik vid pilarna

EXP
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483. MÄRKLIG POLYGON

På bild 1 visas hur en s k Reuleauxtriangel kan konstrueras 
med hjälp av tre cirklar. Bild 2 visar triangeln inskriven i en 
kvadrat. Bild 3 visar tre olika varianter på polygoner av 
denna typ. Vad händer när plattan rör sig? Kan man tänka 
sig någon tillämpning med Reuleauxtriangeln?

1 2 3
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484. MYSTISK BALANS

För 60 SEK kan man köpa den speciella kroken på 
bilden. Man kan hänga t ex en livrem på den enligt 
bilden. Varför ramlar inte krok och livrem?

484



485. FIBONACCI

Fibonacci, italiensk matematiker på 1200-talet, tog fram en 
berömd heltalsföljd, men intressanta tillämpningar, bl a på 
tillväxt av kaniner. I slutet av månad 1 parar dom sig. I 
slutet av månad 2 föds ett kaninpar, osv. Kan Du fortsätta 
förloppets nästa steg ovan?

Antal par
1

1

2

3
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486. SPECIELL KROPP

Kan Du föreställa Dig en kropp som kan passera genom 
de tre hålen i kuben? Motsvarande hål finns mittemot på 
de här inte synliga ytorna. Kroppen skall någon gång 
under passagen helt täcka hålet. 486



487. GLASÖGONFODRAL

En trollkarl visar ett glasögonfodral. Blixtsnabbt ändrar det 
färgerna på båda sidorna. Hur går det till?

487



488. TESERVERING

Hett te serveras i två koppar. I Din kopp slår man i kall mjölk 
omgående, i min kopp efter 5 minuter. Vilket te är varmast 
efter 5 minuter?

488



489. MAGISK BOX

En trollkarl håller ett lodrätt snöre med en 
kub på, se foto. På kommando kan han få 
kuben att röra sig en viss sträcka nedåt på 
snöret. Hur går det till?

EXP
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490. KOLLAPS

En leksaksballong blåses upp med luft. Ballongen kyls ner 
med flytande kväve som har temperaturen -200 C0. Först 
krymper ballongen som väntat ungefär 4 gånger. Så 
plötsligt kollapsar den till en ”pannkaka”, till synes med 
noll volym. Vad hände?

LUFT KRYMPER
4 GÅNGER PLATT

Rumstemperatur Kallt Kallare
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491. MÖBLERING

Du skall möblera ett rektangulärt rum så att det blir ett 
ojämnt antal stolar längs varje vägg. Du har 8 stolar.

491



492. ANSIKTSIGENKÄNNING

Hur många frågor behöver datorn besvara för att 
identifiera ett ansikte?

Glasögon?

Brunt
hår?

Leende? Långt 
hår?

Långt
hår?

Leende? Svart 
hår?

Rött = Ja
Svart = Nej
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493. HALTANDE BORD 

Bord på utomhusserveringar haltar ofta p g a ett ojämnt 
underlag. Hur kan man lösa problemet? Att stoppa något 
under ett ben fungerar inte så bra,

493



494. TORR MASSA 

Om man tar bort allt vatten från ett träd återstår den s k 
torra massan. Var kommer den huvudsakligen ifrån?
A. Näringsämnen från jorden.  B. Ljuset från solen.
C. Vatten från jorden. D. Koldioxid från luften

494



495. GRISAR 

En bonde placerade 6 grisar fördelade på 4 hagar. Ingen 
hage var tom. Ingen hage hade ett udda antal grisar. 
Hagarna får överlappa. Hur gjorde han?

495



496. TERMOMETER 

En termometer snurrar kring solen, position 1.
Den vrids 900, position 2. Vad händer?
A. Temperaturen stiger.  B. Temperaturen minskar. 
C. Temperaturen är oförändrad.

1

2
Den uppmätta temperaturen kommer 
från skillnaden mellan den inkommande 
solstrålningen och den strålning termo-
metern sänder ut i alla riktningar.
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497. LUFTSTRÖMMAR 

Ett luftpaket vid 300 latitud N är på väg söderut mot ett 
lågtryck. När det närmar sig ekvatorn åker det då längs 
A, B eller C?

A
B

C

EkvatorB
C
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498. PAR 

Per, Oskar och Johan är gifta med Anna, Maja och Ella.
1. Annas syster är gift med Johan.
2. Per har aldrig träffat Ella, som är det enda barnet.
Vilka är paren?

498



499. HARMONIER
När två toner spelas samtidigt kan det låta harmoniskt, 
välljudande. Är frekvenserna f1 och f2 kan man kolla 
om f1/f2 kan skrivas som kvoten mellan små hela tal 
n/m. Då ljuder de två tonerna harmoniskt.

F 349 Hz
E 330 Hz
B 494 Hz
C 524 Hz

Vilken av de tre blå tonerna E, B och C  låter mest 
harmoniskt tillsammans med tonen F (röd)?
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500. TOKKVARN

Två träbitar kan dras fram och tillbaka med en vev.
Vilken form beskriver handtagets rörelse?

EXP

500



501. FOTO
Vad är detta?

501



502. FIGURER
Detta är ett typiskt IQ-test.
Vilken figur skall vara i rutan längst nere till höger?

502



503. PRYL
Vad används denna pryl till?
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504. TRÅDTRIANGLAR
I ett kubiskt rum finns en spik i taket, en i golvet och en 
på var och en av de fyra väggarna. Varje spik förenas 
med de andra spikarna med en tråd, som är röd eller blå. 
Det bildas då trianglar. Kan man ordna det så att det inte 
finns någon triangel med alla sidorna i samma färg?

504



505. PAPERSVIKNING
Ett kvadratiskt papper viks fyra gånger:

Man gör sedan ett hål genom det vikta pappret enligt 
figuren till höger (röd prick). Den blå prickens läge i de 
två figurerna är samma.
Utan att göra det, kan Du tänka ut hur pappret ser ut 
efter det har vikts ut?
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506. TALJOR

Elefanten väger 100 kg. Hur mycket 
kraft behöver mannen anbringa för att 
hålla elefanten uppe?
Ge inte upp; problemet är inte svårt 
och inga beräkningar behövs. 

-
-
-

-
-
-

100 kg

? kg
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507. KVADRATER

Fyra identiska bitar skall sättas samman till en kvadrat.
Man kan också sätta ihop bitarna så att två kvadrater 
samtidigt observeras.

EXP
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508. SKINKSMÖRGÅS-
TEOREMET

Vi tillämpar teoremet på figuren nedan. Det gäller att dra 
en rät linje så att den delar figuren i två delar med samma 
totala yta och total längd hos cirklarna.  
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509. DROTTNINGPROBLEM 
Hur kan N st drottningar på ett NxN ”schackbräde” 
placeras så att ingen drottning attackerar en annan? 
Vi väljer här N = 4. Hur många lösningar finns? 

EXP
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510. BLÅ FÄRG

På vilken kvadrat finns det mest blå färg?
Räkna inte, bara ”tänk till”.

510



511. ANKDAMM
Vargen vid dammens kant vill fånga ankan. Han springer 
fortare är ankan simmar. Ankan kan flyga iväg bara från 
fast mark. Hur kan ankan undkomma? Göra inga räkningar 
utan föreslå en kvalitativ lösning.
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En kula finns inne i en box. Hur får man ut den?

512. LÅDA
EXP

512



Vad är det man rullar?

513. RULLARE

EXP

513



514. RUBIKS KUB 2x2
EXP

Vi vill har en sida på Rubiks 2x2-kub i samma färg. 
Det är relativt lätt att få tre kuber i samma färg. Men 
hur gör man sedan?
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515. TÅGRESA

En flicka frågade en ung man på tåget hur gammal han 
var. Mannen sa. ” För två dagar sedan var jag 19 år och 
nästa år blir jag 22 år. På vilket datum skedde resan?
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516. ELEFANT
Om man trycker på elefantens svans (röda pilen) så rör sig 
elefantens olika delar. Hålet i snabeln (blå pil) ligger dock 
helt stilla (men roterar)!
Ge exempel på hur man skulle kunna utnyttja denna effekt.

EXP
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517. NIO BILAR
Rita två kvadrater så att varje bil blir ensam innesluten i ett bås.

EXP
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518. LIKHET 
Vilka samma egenskap har de två figurerna?

518



519. TIMGLAS
Du har två timglas som töms på 7 respektive 11 minuter. 
Hur kan Du mäta 15 minuter med dessa? 

519



520. VÄNDA SLANTAR
4 mynt (marker) ligger på ett bord, varav 2 har ”klave” (röd) 
uppåt och 2 har ”krona” (blå) uppåt. Din uppgift är att lägga 
mynten i två högar med två marker i varje hög, så att det är 
lika många klavar upp i varje hög. Då får vända på markerna. 
Du har ögonbindel och handskar på. Hur gör Du?
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521. DRA LOTT
Du är en fånge, men kan bli fri genom lottdragning. Det finns 
2 krukor, 100 vita kulor och 100 svarta kulor. Du skall 
fördela kulorna mellan krukorna. Du förses sedan med en 
ögonbindel. Väktaren skakar om krukorna och väljer en av 
dom, ur vilken Du drar en kula. Om den är vit är Du fri. Hur 
bör Du fördela kulorna för att ha störst chans att bli fri?

d

d

d

d
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522. PAR AV SOCKAR
Två blinda män besöker en affär och köper vardera 3 par vita 
och 3 par svarta sockar. Varje par hålls ihop med ett gummiband. 
Männen råkar stöta ihop och alla sockarna hamnar på golvet. 
Hur kan varje man får tre vita och tre svarta par sockar igen?

522



523. PARALLELLA LINJER
Vilket par av linjer är parallella? Bara titta.
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524. LOGIK
En viss dag ljuger Olle alltid eller alltid talar sanning. Han säger:
A. Jag är exakt 1.50 meter lång.
B. Jag är exakt 1.50 meter lång och jag har en radio.

Problem: Har Olle en radio?
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525. SIMPSONS PARADOX

Dag Adam Bertil

Lördag 7/8=87.5 % 2/2=100%

Söndag 1/2 =50% 5/8=62.5%

Total 8/10=80% 7/10=70%

525

Adam och Bertil löser 10 st problem under veckoslutet. Adam 
löser 8 på lördag och 2 på söndag och Bertil tvärtom. Som 
framgår av tabellen får Bertil bättre resultat varje dag. Men om 
man ser på det totala resultat (lördag+söndag) har Adam bättre 
resultat (80% mot Bertils 70%). Hur går det ihop?



526. WILL ROGERS PARADOX
När fattiga flyttade från Oklahoma till Kalifornien ökade 
intelligensnivån i båda staterna. Hur var det möjligt? 
Förslag: Kolla på grupperna nedan. Siffrorna representerar 
intelligensen hos en person.
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527. KORRELATION
Man undersökte korrelationen mellan motion och fett i 
blodet (kolesterol) hos ett stort antal individer. Enligt grafen 
nedan ökar fettet när man motionerar mycket. Man borde 
förvänta sig det omvända. Hur kommer detta sig?

Motion
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l
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528. KUB

Hur många räta vinklar (900) syns på teckningen?
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