
Du ser en symmetrisk buss. Dörrarna syns inte och 
måste därför finnas på den andra sidan. Dörrarna sitter i 
högertrafik på höger sida. Föraren sitter där framme på 
vänster sida och kör således åt vänster på bilden.

LÖSNING TILL
1. BUSS PÅ FÄRD

1



LÖSNING TILL
2. SEX GLAS
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LÖSNING TILL
3.  ETT TUSEN

1.Vik pappret:

1 0 0 0

2. Skriv över kanten:

1 0 0 
0

3. Vik upp pappret:
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LÖSNING TILL
4. TETRAEDER

Hjärnan tycker om 
symmetriska, ordnade 
lösningar, till exempel:

Det är därför svårt att i t ex 
ovanstående läge vrida en av 
bitarna 90 grader.
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LÖSNING TILL
5. FÅNGAD KVADRAT

Om Du snurrar korset på bordet kan Du sedan ta bort 
kvadraten. Korset hålls samman med två träpinnar, som 
slungas utåt åt var sitt håll vid rotationen.
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LÖSNING TILL
6. FÖRDELA ÄPPLEN

Fyra personer får först var sitt äpple. Den femte personen får 
därefter också ett äpple, men nu tillsammans med korgen! Vi 
tänker stereotypt att varje person bara får ett äpple.
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LÖSNING TILL
7. SPELKORT

Först visas de sex korten:

Sedan visas fem kort, som 
inte är bland de sex korten 
ovan.

Vi koncentrerar oss på det valda kortet och tittar inte medvetet 
på de andra korten. På samma sätt tittar vi i vardagen inte 
medvetet på hela vår omgivning.
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LÖSNING TILL
8. KORTVAL

Kort A och 5 måste vändas. 90% svarar fel, många anger 8.

Regeln är: ”Vokal -> Jämn siffra”
Omvändningen ”Jämn siffra -> Vokal” krävs inte!
Inget sägs om konsonanter. Jämför med samma typ av 
problem nr 162, som är enklare p g a att det är mer praktiskt.
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LÖSNING TILL
9. BILTUR

Kalle ger bilnycklarna till Johan, som kör mormor till 
sjukhuset. Kalle stannar kvar och väntar på bussen till-
sammans med sin fästmö. Alla är nöjda.

Problemet är att vi lätt antar att Kalle skall köra bilen 
även i fortsättningen. Det är vanligt att låsa sig vid en 
viss begynnelsesituation vi problemlösning. 9



LÖSNING TILL
10. SAX OCH VIKNINGAR

1. Vik längs den streckade linjen. 
Klipp längs de tre heldragna linjerna. 

Ett papper är i regel plant och man tänker kanske inte på 
att vrida det ut sitt plan.

2. Vrid den gröna delen 180 
grader kring den röda linjen

Upp

Ner

10



LÖSNING TILL
11. ÅSNA

Flytta en sticka enligt den blå pilen. Man fastnar kanske för att 
åsnan som vanligt skall gå på horisontell mark. Efter vårt flytt går 
åsnan uppåt, vilket dock inte motsäger problemformuleringen.

11



Ingen ram Ingen
kvadrat

Inte röd Inte storSkall bort

SpeciellaInte
speciell

LÖSNING TILL
12. VILKEN SKALL BORT?

Här skall man ”tänka tvärtom”. Vilken figur är inte
speciell? Den första figuren är den enda som inte är 
speciell och skall därför bort.
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LÖSNING TILL
13. TITTANDE

Per (gift)
Karl (ogift)Karin

Använd disjunktivt resonemang (två möjligheter).
1. Antag att Karin är gift. Karin tittar på Karl (ogift). Fall A.
2. Antag att Karin är ogift: Per tittar på Karin (ogift). Fall A.
I båda fallen gäller svar A. 80% väljer C, vilket alltså är fel.
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LÖSNING TILL
14. HÄSTAR OCH RYTTARE

Tänk bort från det Du 
omedelbart ser: två 
enskilda hästar. Du skall 
här kombinera framdelen 
på en häst med bakdelen 
på den andra hästen.

En pusselbit

14



LÖSNING TILL
15. FREDAG

Ord kan betyda olika saker. Här heter hästen fredag…..
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LÖSNING TILL
17. HATTPROBLEM

1 2 3

Person 3 noterar att person 1 inte vet, vilket betyder att person 1 
inte ser två röda hattar, vilket skulle ha löst problemet.
Person 3 förstår nu att person 2 inte ser en röd hatt, för då skulle 
han veta att hans hatt var blå .
Person 3 vet alltså att hans hatt är blå.

16



LÖSNING TILL
16. TEKANNOR

Om man fyller på mer vatten än en ¼ liter i kanna B så 
rinner vattnet ut genom pipen.

½ liter 1/4 liter

½ liter
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LÖSNING TILL
18. NIO CIRKLAR

Här skall Du konkret “tänka utanför boxen”,
d.v.s. utanför 3 x 3-kvadraten. Linjerna nedan  
passerar alla cirklarna, men på olika ställen.

På ett klot räcker det med en linje.
18



Ibland fastnar man på detaljer. Fokusera här istället på 
slutresultat T, inte så mycket på de enskilda bitarna.

LÖSNING TILL
19. T-PUSSLET

Rät vinkel

Unik detalj!
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Originalproblemet kan lösas med 
papper och penna (visualisering). 
Uppstigningen illustreras med 
den gröna kurvan och nedstig-
ningen av den blå kurvan. 
Oberoende av hur kurvorna ser ut 
måste de skära varandra i en 
punkt P, där alltså vägsträcka och 
tid är samma.

LÖSNING TILL
20. MUNKEN OCH BERGET

0 m

1450 m

V
äg

st
rä

ck
a 

->

08:00 20:00
Tid ->

16:00

P

Omformulera problemet. Låt en annan munk gå nedför berget 
samma dag. Då kommer de två munkarna att mötas någonstans, 
dvs de är på samma plats vid samma tid.
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1. Slå på brytare 1, vänta 30 sekunder och stäng av.
2. Slå på brytare 2 och gå till lamporna.
Lampan som är varm hör till brytare 1.
Lampan som lyser hör till brytare 2.
Den återstående lampan hör till brytare 3.

Du tänker kanske bara på det vanliga: att en lampa lyser eller 
inte. Men en lysande lampa blir också varm efter en stund.

1 2 32 1 3

Lyser Varm

LÖSNING TILL
21. TRE LAMPOR

21



LÖSNING TILL
22. LJUSET PÅ VÄGGEN

Du är fast i ett stereotypiskt tänkande 
och blockeras av att lådan endast tjänar 
som förvaring av tändstickor.

Använd lådan som ljushållare. Fäst 
lådan på väggen med häftstift enligt 
bilden och ställ ljuset på lådan. 
Problemet skapades av psykolog Karl 
Duncker 1945.
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LÖSNING TILL
23. TORNET I HANOI

Med n brickor kan flyttningen ske med N = på 2n-1 drag. 
För n = 3 är antalet drag N = 8-1 = 7.

EXP

23



Svar: Ja, Du bör ändra 
Dig. Du dubblar då 
chansen att vinna bilen, 
från 1/3 till 2/3.

LÖSNING TILL
24.  MONTY HALL-PROBLEMET
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LÖSNING TILL
25. LAXSTJÄRT

Uppenbarligen kan man inte lösa problemet genom att dra, vrida eller 
snurra. Återstår att t ex slå på kuben. Håll i den blå delen endast, med 
den gröna delen nedåt. Slå kuben mot handflatan snabbt och hårt, som 
på den vänstra bilden. En magnet lossnar. Vrid sedan isär delarna.

Återställ kuben genom att hålla i den gröna delen med den blåa sidan 
nedåt. Skruva den blå delen tills de två delarna klickar ihop.

Magnet
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LÖSNING TILL
26. FINSK RAKET

Blås hårt och kort horisontellt på raketen. Det bildas ett 
undertryck som lyfter upp raketen (som vid en flygplansvinge).

26



LÖSNING TILL
27. VIKTPROBLEM

Dela upp mynten i tre högar med 3 mynt i varje.
1. Lägg en hög i varje skål. Om en vågskål går upp finns det 
lätta myntet där. Om vågen balanserar finns det lätta myntet i 
den icke vägda högen. Vi vet nu vilken hög det lätta myntet 
finns i.
2. Lägg ett mynt från den lätta högen i varje skål. Om en 
vågskål går upp finns det lätta myntet där. Om vågen balanserar 
är det lätta myntet det tredje icke vägda myntet
Du behöver således göra två vägningar.

27



LÖSNING TILL
28. SCHACKBRÄDE

En dominobricka täcker alltid en brun och en gul ruta. De 31 
brickorna täcker alltså tillsammans 31 gula och 31 bruna rutor. 
Men schackbrädet har 32 bruna och 30 gula rutor. Problemet går 
alltså inte att lösa. 28



LÖSNING TILL
29. FLASKAS VOLYM

Mät diametern och beräkna cirkelytan s. Mät h1. 
Vattnets volym är v1=sh1. Vänd flaskan och mät 
h2. Den tomma delen har volymen v2= sh2. 
Flaskan har volymen v=s(h1+h2).

h1

h2

v1

v1

v2

v = v1+v2

s

29



LÖSNING TILL
30. SLIPSPROBLEM

Endast två möjligheter finns:
Person Slipsar, fall 1 Slipsar, fall 2

Gul grön blå
Grön blå gul
Blå gul grön

Mannen med grön slips höll med Gul, så Gul kan inte också ha 
grön slips. Därför gäller inte fall 1. Svaret är alltså att fall 2 gäller.

Herr Grön Herr Blå Herr Gul
gul slips grön slips blå slips 30



LÖSNING TILL
31. KAKBITAR

Två vertikala skärningar samt en horisontell skärning.

PS. Det finns faktiskt en lösning till!
31



LÖSNING TILL
32. PARAPLY
Det regnar inte….

32



LÖSNING TILL
33. FLYGPROBLEM

Flygplanet stod på marken.
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LÖSNING TILL
34. FÅGLAR PÅ EN TRÅD

2 grannar

1 granne

1 granne

Ingen granne

Observerar:

25%

25%

25%

25%

50%

50% av fåglarna betraktas av en granne. 34



LÖSNING TILL
35. UPP-OCH-NED

En cylinderlins ger en bild som är upp-och-ned-vänd. Därför 
blir alla bokstäver upp-och-ned-vända. Men de blå B, E, D, O, 
C och H är symmetriska och ser likadana ut när de är vända.

BED OCH ARBETA 

BED OCH Symmetri

35



LÖSNING TILL
36. BRINNANDE REP

A

B
Start t = 0 min

1.

t = 30 min
A

B

2.

t = 45 min:

B

B

3.
t = 30 min:

36



C D E F

2. Vik 90o ”inåt” vid C, D, E och F

A B

A
B 1. Vik 180o vid A och B

3. Vik ner 90o vid G och H

F

E

D

C
G H

LÖSNING TILL
37. PAPPERSKUB

37



LÖSNING TILL
38. TVÅ BARN-1

Två barn ger fyra fall, se bild.

”Ett av barnen är flicka” -> tre 
möjligheter, markerade med cirkel.

”…också det andra barnet är en 
flicka” -> ett fall, dvs sannolikheten 
är 1:3

Nästan alla anger 1:2!
Första barn Andra barn38



LÖSNING TILL
39. TVÅ BARN-2

Lösningen till problem 38, TVÅ 
BARN-1, utvidgas enligt till höger här. 
Av de 196 andra barnen är vi bara 
intresserade i fall där ett barn är en 
flicka född på en tisdag, vilket ger 27 
kombinationer. Av dessa är 13 
kombinationer med två flickor. Vi 
finner att chansen för två flickor blir 
13/27, dvs mycket nära 1/2.
Resultatet motsäger sunt förnuft och 
bekräftar att hjärnan inte har utvecklats 
för att lösa matematiska problem. 14 första barn 196 andra barn

Söndag

Måndag

Lördag

Fredag

.....

7 flickor

7 pojkar

7 flickor

7 pojkar

39



LÖSNING TILL
40. MEDICIN

Förbättring Ingen förbättring
Behandling 200 75

Ingen behandling 50 15

Sannolikheten för förbättring med behandling: 200/275 = 0.727
Sannolikheten för förbättring utan behandling: 50/65 = 0.769
Det är således bättre att inte behandla, dvs medicinen är ineffektiv.
Man förleds lätt av det stora talet 200 relativt 75.

Behandlingen var inte effektiv. De flesta svarar dock att den 
var effektiv.

40



LÖSNING TILL
41. HOTELLRÄKNING

Det är inte meningsfullt att addera  2700 + 200 = 2900.
De 3000 fördelas enligt:
Hotellet: 2500
Gästerna: 3 x 100 = 300
Springpojken: 200
Således: 2500 + 300 + 200 = 3000

300 SEK2500 SEK 200 SEK

Hotellet Gäster Springpojken

41



LÖSNING TILL
42. KEDJA

Det räcker att Du klipper isär en av de fyra kedjorna 
med tre klipp:

Kroka ihop och stäng.

42



LÖSNING TILL
43. MYNT I FLASKA

Tryck in korken i flaskan och skaka ut myntet.

43



LÖSNING TILL
44. FRUKTLÅDOR

Du måste först öppna ”Äpple och apelsiner”. Antag att Du då tog 
upp ett äpple där. Lådan (felmärkt) innehåller således bara äpplen. 
Lådan ”Apelsiner” kan inte innehålla bara apelsiner (felmärkt) 
utan också äpplen.  Lådan ”Äpplen” innehåller således bara 
apelsiner. 

ÄPPLEN
APELSINER

.

ÄPPLEN
APELSINER

APELSINER

APELSINER

ÄPPLEN

ÄPPLEN
44



LÖSNING TILL
45. KVINNA PÅ SJÖ

Vattnet är fruset, så kvinnan går på isen.
45



LÖSNING TILL
46. TVÅ DÖRRAR

Mannen väntar tills natten då solen har gått ned och elden 
under förstoringsglaset har slocknat.
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Traditionell logik Lateralt tänkande

LÖSNING TILL
47. LABYRINT

47



LÖSNING TILL
48. KAKOR

Nu innehåller alla tre lådorna 
var och en tre kakor.

Hilda åt upp kakorna i den 
största lådan. Hon satte 
sedan den minsta lådan i den 
tomma stora lådan. 48



1. Runda lock kan inte falla ner i runda hål.
2. Tunga runda lock kan rullas på plats.
3. Runda  lock passar lätt, medan andra lock 
måste vridas till rätt riktning.

LÖSNING TILL
49. BRUNNSLOCK

49



Dom står rygg mot rygg.
Greta står bakom Hans och 
Hans står bakom Greta.

Han står bakom den andra 
pojken, oberoende i vilken 
riktning han står.

LÖSNING TILL
50. KÖ

50



LÖSNING TILL
51. FASTER ELLER MOSTER

Bussen till moster går kl 12:00, 12:10, 12:20,…
Bussen till faster går kl 12:02, 12:12, 12:22,…

12:00 12:0812:02 12:04 12:06 12:10 12:12

Till faster Till moster

Buss till
moster

Buss till 
faster

Buss till
moster

Buss till 
faster

Till faster
51



Smutsigt fönster… Gustav är fönsterputsare. Han står ute 
på balkongen och ramlar genom fönstret in i huset, där 
han landar på golvet.

LÖSNING TILL
52. FALL GENOM FÖNSTER

52



LÖSNING TILL
53. TUMÖR

Man använder samtidigt 10 kanoner, som var och en bara har 
1/10 av den styrka som förstör tumören. Tumören får då 
totalt den dos som behövs för att förstöra den: 10*(1/10) = 1. 
Vävnaden kring tumören får dock bara 1/10 av den dos som 
skadar den. Man kan också röra en kanon runt tumören. 53



Karls regel är: Tre heltal (större än noll) i stigande ordning.

LÖSNING TILL
54. TALSERIE

54



Det var bara tre personer: en mamma, hennes barn och 
hennes mamma, vilket uppfyller ”två mammor med var 
sitt barn”.

LÖSNING TILL
55. SKOKÖP
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Årtalen är f. Kr.

02001 f Kr2006 f Kr

30 år 35 år

Årtal:

Ålder:

LÖSNING TILL
56. ÅLDER

56



LÖSNING TILL
57. HÄST MED KEDJA

Kedjan är inte fastbunden i staketet, så hästen kan lätt 
gå till stacken.

24 meter 

6 meter 

57



Pojken sparkar bollen uppåt.

LÖSNING TILL
58. FOTBOLL
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LÖSNING TILL
59. BUSSTUR

Det är Du som är föraren: ”Du kör en buss…”

59



LÖSNING TILL
60. REMBRANDTTAVLOR

A. Om Peter har rätt, då har också Henry rätt -> Två personer har rätt.
B. Om Henry har rätt, då har antingen Peter eller Edvin rätt -> Två 
personer har rätt.
C. Endast Edvin kan ensam ha rätt; för noll tavlor.

Svar: Lennart har ingen Rembrandttavla.

0 1 2 3 4

Peter
Henry

EdvinA,B
BC

Antalet tavlor

60



16 066888xx98

LÖSNING TILL
61. BILPARKERING

Bilen har alltså parkerat på nummer 87.

Vänd på bilden!

61



LÖSNING TILL
62. SYMBOLER

Symbolerna är sammansatta av två spegelvända siffror, vilket 
ger tolkningen:

5 6 7

1 2 3 4
Fortsättningen blir då:

62



Kanske bidrar kvadratens orientering till svårigheten?

LÖSNING TILL
63. KVADRAT

63



LÖSNING TILL
64. TVÅ REP

Personen sätter det ena repet i svängning. Eventuellt knyter 
han först fast något i repet, som t ex tången på bilden.
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4 Fyra
8 Åtta
11  Elva
12 Tolv

Talen stavas med fyra bokstäver, 
vilket inga andra tal gör.

LÖSNING TILL
65. TAL
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Dra de röda linjerna. Diagonalerna i rektangeln är lika långa.
Således är x = R.

R

x
x=R

LÖSNIG TILL
66. CIRKELPROBLEM

66



LÖSNING TILL
67. SKATTKISTOR

Antag A sann. -> B och C osanna -> Skatt i B eller C.
B säger ”Tom”, vilket är osant -> Skatt i B.
C säger ”Skatt i B”, viket är osant -> Skatt i C (A är tom)
Motsägelse -> A osann: A innehåller skatten. B är sann.

TOM

A

Tom

B

Skatt i B

C

67



Märk orden! Det fanns två äpplen på trädet. Ett äpple blåste 
ner. Då fanns det inte längre äpplen på trädet, bara ett äpple. 
På marken ligger ett äpple, inte äpplen.

LÖSNING TILL
68. ÄPPELTRÄD

68



LÖSNING TILL
69. TRE BARN

Ålder 1       Ålder 2 Ålder 3         Summa     

Man kan ha en del invändningar om 
man går in på detaljer, t ex att de två 6-
åringarna kan ha olika ålder, m.m.

Mannen ser husnumret. Att han 
ändå inte kan lösa problemet beror 
på att husnumret är 13, som har två 
lösningar. För 2, 2, 9 finns ett äldsta 
barn, för 1, 6, 6 inte.

Svar: Åldrarna är 2, 2 och 9 år.

69



LÖSNING TILL
70. TÅRTDELNING

Två lösningar finns :

70



LÖSNING TILL
71. TENNISBOLLAR

Placera bollarna i hörnen på en tetraeder.
71



LÖSNING TILL
72. NYCKEL

Karl och Johan byter plats! Provokation i lateralt tänkande: Gör 
tvärtom! Visserligen förlorar de Karls armlängd (10 cm ), men 
vinner genom att Johan har längre armar (30 cm), dvs de når 
tillsammans 20 cm högre.

40

90

90

50

10

30

160

20

40 + 120  = 16090 + 50 = 140

Karl

Johan
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Fyll hålet med vatten och bollen flyter upp.

LÖSNING TILL
73. BOLL I HÅL

73



LÖSNING TILL
74. TUNNA

Luta tunnan. Om vattennivån blir som på bilden är 
tunnan halvfull p g a symmetrin.
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LÖSNING TILL
75. MAN I RUM

1. Rummet är i källaren och han tar trappan upp.
2. Det finns igen dörr, men han går genom en dörröppning.
3. Det finns inget fönster, men han går genom fönsterkarmen.

75



LÖSNING TILL
76. HISSPROBLEM10

9

8

7

6 1

2

3

4

5

Personen är ett barn som inte kan nå knappen för 
tionde våningen.

76



LÖSNING TILL
77. HÅL I GOLVET

3

6

3 3

1

1
2

2
6

1

1 3

3
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LÖSNING TILL
78. DAMSPEL

Lägg markerna i ett hexagonalt (dvs 
6-kantigt) mönster. De 9 kolumnerna 
innehåller då växelvis 7 och 8 marker. 
Totalt ryms nu 8+7+8+7+8+ 7+8+7+8 
= 68 marker på brädet. Detta är den 
tätast möjliga packningen.

8 marker
7 marker

78



Myntet roterar två varv! Myntet utför två rotationer. En rotation 
p g a sin rullning, en rotation p g a sin relativa rörelse runt det 
andra myntet. Den senare rotationen (underlaget ändrar riktning) 
illustreras till höger med en rullning runt ett hörn, där myntet 
roterar 900.

Ingen rullning, men underlaget ändrar 
sin riktning 90o, vilket också myntet gör.

LÖSNING TILL
79. RULLANDE MYNT

Jämför:0 varv, 2 varv

½ varv

1 varv

1.5 varv

79



LÖSNING TILL
80. ÅSNEGÅNG

Åsnan går i en cirkel. De yttre hovarna går i en cirkel med 
större radie än cirkeln för de inre hovarna.

80



LÖSNING TILL
81. BETANDE FÅR

Rep A

Rep B
R

ep
 C

Ring

Ring

Ring

Fåret kan röra längs repet C, som är fäst med en ring i fåret. 
Repet C kan glida i ringar fästa i rep A och B.

81



Vete

Korn

1.Vetet töms i 
köparens säck.

2. Köparen snörper 
ihop sin säck på mitten 

och vränger den.

3. Kornet töms i
köparens säck 

5. Vetet töms tillbaka  i säljarens säck 

LÖSNING TILL
82. SÄLJA KORN

4. Ta bort snöret

82



LÖSNING TILL
83. KISTFÖRSÄNDELSE

1. Sätt Ditt lås    på kistan och skicka den till Din vän.
2.Vännen sätter på sitt lås    och skickar tillbaka kistan.
3. Du tar bort Ditt lås    och skickar kistan till vännen,

som öppnar sitt lås    på kistan

1 2 3
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Det fanns bara en man i rummet, brandmannen Johan. 
De andra var kvinnor.

LÖSNING TILL
84. POKERSPEL

84



LÖSNING TILL
85. TVÄTTA ANSIKTET

Pojken med rent ansikte såg att sin väns ansikte var smutsigt 
och antog att hans ansikte också var smutsigt. 
Pojken med smutsigt ansikte såg att sin väns ansikte var rent 
och antog att hans ansikte också var rent. 

85



LÖSNING TILL
86. HEMLIG LÖN

Den första tonåringen slår in en felaktig lön och lämnar 
räknaren till en annan tonåring, som slår in sin sanna lön och 
adderar den till den första lönen. Sedan fortsätter man så. Den 
tionde tonåringen lämnar räknaren till första tonåringen, som 
subtraherar sin felaktiga lön, lägger till sin sanna lön och 
dividerar med 10. Klart!
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Du säger: ”Det är säkert att ni kommer att hänga mig”
1. Om domaren säger att Du har rätt borde Du bli skjuten. Men 
då har Du ljugit.
2. Om domaren säger att Du ljuger borde han hänga Dig. Men 
då har Du rätt.

LÖSNING TILL
87. RÄTTEGÅNG
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LÖSNING TILL
88. FYRKANT

Kanske letade Du efter något mer komplicerat, som ovan?
88



LÖSNING TILL
89. PILOTER

Färgblinda piloter kan mycket lätt se kamouflage, som 
består av olika färgkombinationer. Det är ju gjort för att 
normalseende skall ha svårt att upptäcka det.
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Borgmästaren är en kvinna

LÖSNING TILL
90. BORGMÄSTARE

90



LÖSNING TILL
91. GRYTA

Locket till grytan får inte plats inne i grytan.
91



LÖSNING TILL
92. RYSK ROULETTE

Vid första skottet är 
chansen att dö 2:6, dvs 1:3.

Eftersom jag inte dog gällde inte fall 1 eller 
6. Kolumn 1 är då inte längre aktuell. Nu är 
chansen att dö 1:4.

Om man spinner cylindern (med en kula) 
är chansen istället 1:3, vilket Du alltså 
inte bör göra.

1 B B
2 B B
3 B B
4 B B
5 B B
6 B B

Hål nummer

Fa
ll

B B

3 B B

4 B B

5 B B

2

Fall 1

1
2

3
4

5

6

1 B
2 B
3 B
4 B
5 B
6 B
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LÖSNING  TILL
93. FLYGANDE BI

60 km/tim 90 km/tim150 km

120 km/tim

Tågen möts med 60+90=150 km/tim. Det tar således en 
timma innan de kolliderar. Biet har då flugit 120 km.
En traditionell beräkning med summering av biets olika 
delsträckor (oändlig serie) skulle bli mycket mer omfattande.
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LÖSNING  TILL
94. MEDELHASTIGHET

Hastighet = Vägsträcka/Tid = (s1+s2)/(t1+t2) = 53 km/tim

s1 s2

80km/tim 40km/tim

t1 = s1/80 t2 = s2/40

Medelhastigheten blir inte 60 km/tim!
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LÖSNING TILL
95.  KANTARELLER

Plankorna läggs som på bild 1. Några personer går över 
en och en, se bild 2. Sedan byts plankorna (bild 3) och 
resten promenerar över en och en.

1. 2.

3.
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LÖSNING TILL
96.  FÖNSTER

Fönstret är en kvadrat (röd). Det nya fönstret (grönt) 
har dubbelt så stor area.
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LÖSNING TILL
97.  DELAD ÄNG

Dela in ängen i kvadrater. Den röda linjen löser problemet. 
Varje del innehåller två kvadrater och en triangel. 
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Vi föreslår att han tänder tändstickan först.

LÖSNING TILL
98.  TVEKSAM TÄNDNING
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När högen innehåller ett jämnt antal stickor är chansen att 
man tar udda och jämnt lika. Men då högen innehåller ett 
udda antal stickor är chansen för udda större än för jämnt. 
I långa loppet vinner alltså Johan.

LÖSNING TILL
99. UDDA ELLER JÄMNT
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Det behövs bara en vägning! Fursten tar ett mynt från säck nr 1, 
två mynt från säck nr 2 osv. och lägger alla dessa mynt (210 st)  
i ena vågskålen. Han väger nu mynten med vikter i den andra 
skålen. Om vikten understiger den för 210 normala mynt med 
exempelvis 18 gram så är mynten i säck nr 18 falska.

LÖSNING  TILL
100.  HITTA SÄCKEN

100



LÖSNING TILL
101.  POJKAR OCH FLICKOR

10 pojkar
40 flickor

30 pojkar

6 pojkar
4 flickor

4 pojkar
36 flickor

36 pojkar
4 flickor

10 barn gick tillbaka

10 pojkar gick över

Varje pojke i flickbussen ersätter en flicka, som finns i pojkbussen.

Det blir lika många ”fel” passagerare på varje buss.

EXEMPEL
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LÖSNING TILL
102. FÖRSVINNANE ÄGG

Vid förskjutningen läggs en större del till nedtill på ägget. 
Äggen på den under figuren blir därför lite större och den 
totala ytan på äggen bevaras.

1

1

2

2
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Klipp upp lådan längs de fyra lodräta kanterna och platta 
ut den. En rät linje från spindeln till flugan ger den 
kortaste vägen.

LÖSNING TILL
103. SPINDEL I LÅDA 

103



LÖSNING TILL
104. FEM APELSINER

Mannen ger två apelsiner till den andre, dvs barn nummer 
två. De andra tre barnen får var sin apelsin. Då får inget 
barn fler apelsiner än den andre.

Den andre får två apelsiner

104



Gästen hade polisuniform på sig.

LÖSNING TILL
105. MYSTISK GÄST

105



Det finns fyra katter som minst. Varje katt sitter på sin egen 
svans och ser de andra tre katterna från sitt hörn.

LÖSNING TILL
106. HUR MÅNGA KATTER?

106



LÖSNING TILL
107. GIRAFF

Giraffen har ett zebramönster
107



LÖSNING TILL
108. BOKMAL

Observera att första sidan i bok 1 är till höger. Vi får således 
2 + 50 + 25 = 77 mm.

1 2 3
2 50 25

108



LÖSNING TILL
109. DYNAMO

Om cykeln går rakt fram är de två hjulens periferihastighet 
samma. I praktiken går dock det stora hjulet längre, vilket 
beror på att det vinglar mer när Du balanserar och styr. 
Därmed roterar hjulet fortare. Man bör därför placera 
dynamon på framhjulet om man vill ha maximal effekt.
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LÖSNING TILL
110. SITTPLATS

Pojken satte sig i tomtens knä.
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LÖSNING TILL
111. MOTORSTOPP

Bertil väljer ett mynt och ”råkar” tappa det i havet. Det 
återstående myntet från år 2000 säger att det är Adam som 
måste simma.

111



LÖSNING TILL
112. KUB

Du gör en stor kub och ställer Dig inne i kuben.
112



LÖSNING TILL
113. MÄTA PÅ EN LÅDA

Komplettera med två lådor. Mät på den ”tänkta” lådan.
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LÖSNING TILL
114. FÖRDELA MYNT

Glas A innehåller 3 mynt, glas B innehåller 2+3=5 mynt och glas 
C innehåller 5 mynt.

A

B

C
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LÖSNING TILL
115. INTUITION

Jordens omkrets är L0 = 2 p R, där p = 3.14 och  R = radien.
Det förlängda repets längd är L1 = 2 p (R+1).
Förlängningen blir DL = L1 – L0 = 2 p ≈ 6 meter, oberoende av R!

R
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Frågan började: ”Marias mamma har fyra barn….” 
Det fjärde barnet heter alltså Maria.

LÖSNING TILL
116. FYRA BARN

116



LÖSNING TILL
117. ROSENS KRONBLAD

Om tärningen har en mittpunkt är den en ”ros”, som 
anger ett tal som är lika med summan av de omgivande 
prickarna (”kronbladen”). Populärt spel på 70-talet 
(Petals Around the Rose) som exempel på induktivt 
resonemang.

0 - 2 - 4 -
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LÖSNING TILL
118. SKOGSBRAND

Mannen hämtade eld från väster och tände på nära östra 
kusten. När kustremsan i öster var utbränd kunde han vänta 
där eftersom elden från väster inte kunde nå dit (utbränt). 

Väster Öster
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De två flickorna är trillingar!

LÖSNING TILL
119. FLICKOR

119



LÖSNING TILL
120. MYNT GENOM HÅL

Omöjligt att lösa i 2 dimensioner, men inte i 3 dimensioner. 
Vik pappret över hålet, stoppa in myntet i fickan och vrid 
pappret sakta, så vidgar sig hålet.
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LÖSNING TILL
121. KLOCKOR

Klockorna har något olika form. Den smalare klockan 
(röd linje) har högre frekvens.
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LÖSNING TILL
122. STÄNGD ASK

Dra i diagonalt två motsatta hörn samtidigt med 
tummen och pekfingret.

122



Vänd på tavlan! Nu ser Du ”Visslaren”. Texten blir 
nu rättvänd: Tavlans nummer är NO-89.

LÖSNING TILL
123. TAVLAN

123



LÖSNING TILL
124. ORDSPRÅK

Titta längs pappret. De två texterna är vinkelräta. 
Fenomenet är en ”anamorfos”,
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Timglaset lutar och tar emot cylindern. P.g.a. friktionskraften 
i kontaktpunkten (röd cirkel) hålls timglaset glaset kvar på 
cylinderns botten. När en del av sanden runnit ner flyttas 
tyngdpunkten, timglaset rätar upp sig och stiger upp.

LÖSNING TILL
125. TIMGLAS

125



LÖSNING TILL
126. BÖJDA SPIKAR

Mellanrummet på en spik är mindre än spiken diameter. Man 
måste linjera upp spikarna parallellt (bild 2) så att att spikarna 
kan passera med en vridning/glidning (bild 3). 

1. 2. 3. 4.
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LÖSNING TILL
127. SIFFERKOD

Om en siffra innehåller en cirkel är den värd 1:
0, 6, 9

Om en siffra innehåller två cirklar är den värd 2:
8

Om en siffra inte har någon cirkel är den värd 0:
1, 2, 3, 4, 5, 7

Således är 2581 = 0 + 0 + 2 + 0  = 2
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LÖSNING TILL
128. HOPPANDE GRODOR

x=y=2=antalet grodor på varje sida.
Min antal drag: x*y+(x+y) = 
2*2+(2+2) = 81.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

128



LÖSNING TILL
129. VARM RING

Tänk Dig att Du fyller i hålet med samma metall. Då har 
Du fått en metallskiva som expanderar när den värms 
upp, d v s hålet i ringen expanderar.
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LÖSNING TILL
130. SÅGA I PLATTA

Kanske tänker man konventionellt endast på 
en tvådimensionell platta?

1. 2. 3.
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LÖSNING TILL
131. FRIHETEN

Fråga: ”Är lögnaren framför dörren till friheten?”

Lögnare Frihet NEJ
Sanningssägare Frihet NEJ

Lögnare Fängelse JA
Sanningssägare Fängelse JA

Person Dörr Svar

Du väljer dörren framför den man som säger NEJ. 
Oberoende om han är lögnare eller sanningssägare sitter han 
enligt tabellen framför dörren som leder till friheten. 131



Affärerna är bensinstationer på var sida av en motorväg 
och det går inte att sig över vägen.

LÖSNING TILL
132. AFFÄRER

132



LÖSNING TILL
133. HÄNGBRON

2 min

1 min

10 min

2 min

2 min

1 2

1

10 5

2

21

Strategier:
De långsamma går tillsammans.
De snabba går tillbaka med lyktan.
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LÖSNING TILL
134. EULERS VÄG

Nej, det går inte att lösa problemet. Rummen (utom där man 
börjar eller slutar) måste ha ett jämnt antal dörrar om man skall 
kunna gå in och ut ett antal gånger.
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LÖSNING TILL
135. ÄPPLE

85 amerikanska studenter (ålder 10-35 år varav 52 st Apple-
användare) testades. 45 studenter (53 %) angav fel logo i figuren 
ovan. Endast en student kunde rita upp logon från minnet!
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LÖSNING TILL
136. PILLER

Lös upp de fyra pillren i ett fullt glas vatten och drick upp 
hälften. Ett sätt att bestämma hälften är att luta glaset som ovan.

136



LÖSNING TILL
137. SAKNAD KVADRAT

Lutning 2/5 = 0.4Lutning 3/8 = 0.375

Samma yta

Hel triangel: blå. Triangel med hål: röd.

Den övre linjen hos den röda och gröna triangeln lutar olika. 
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LÖSNING TILL
138. TRE HUS

För t ex de två yttre husen löses problemet enkelt. Men hur 
får då huset i mitten gas? Jo, man drar ledningen genom 
huset till vänster så att inga ledningar korsas där.

V
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LÖSNING TILL
139. SOCKOR

Du måste ta 3 sockor. Om Du tar 2 stycken och har otur får 
Du en socka av varje sort. Om Du sedan tar en socka till 
måste Du få ett par.

1. 2. 3.
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LÖSNING TILL
140. FALLANDE TAVLA

140



LÖSNING TILL
141. FRISÖRER

Gå till frisören med ovårdat hår, han har ju klippt den 
andra frisören bra.
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Bollarna är ordnade i storleksordning. Approximativa 
diametrar visas i tabellen ovan.

1 2

3

4 5

LÖSNING TILL
142. BOLLAR

Golf  43 mm
Tennis 70 mm
Baseboll 70 mm
Bowling 216 mm
Basket 240 mm
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LÖSNING TILL
143. BESMAN

Besman är en gammal våg som inte längre används. Då den var 
i bruk på 1800-talet var viktenheten skålpund, vilket svarar mot 
0.425 kilogram. Vägningen gav alltså 3.5 x 0.425 = 1.49 kg, i 
god överensstämmelse med vad fiskhandlaren angav. 143



LÖSNING TILL
144. SNIGELKULA

Kulan innehåller en trögflytande vätska, t ex olja. En liten 
metallkula finns i oljan och bromsar rörelsen. Trögheten 
beror på hög viskositet. Om man lägger den lilla kulan i en 
behållare med olja rör den sig nedåt ungefär 1000 gånger 
långsammare än i luft! 
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LÖSNING TILL
145. VATTENSTRÅLAR

Vattnet sprutar ut ur i det undre hålet med högre hastighet 
jämfört med det övre hålet. Detta sker p g a att vattentrycket 
är högre nere i cylindern. Men det undre hålet ligger så lågt 
att strålen slår i bordsytan innan den övre strålen gör det. 
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Målningen är inte en pipa, den är bilden av en pipa. 
Margritte sa: ”Naturligtvis är det inte en pipa; försök 
att fylla den med tobak!”

LÖSNING TILL
146. RÖKPIPA
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LÖSNING TILL
147. VALSAR

Blockat har rört sig 2 meter relativt marken. Dels har en vals 
rullat 1 meter på marken, dels har blocket rört sig 1 meter 
relativt valsen.
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LÖSNING TILL
148. BILDGÅTA

Bilden är en droodle, en abstrakt skiss som kan tolkas 
som något bekant föremål. Vi kan här tänka oss visare på 
en klocka, en gatlykta, en bruten flaggstång,… Hur 
många objekt eller fenomen hittade Du?  Denna typ av 
övning används ofta som test på kreativitet. 148



LÖSNING TILL
149. TÄNKANDE KATT

Det finns två luckor med olika storlek. Skulle det inte räcka 
med den stora luckan?
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LÖSNING TILL
150. TÄNK PÅ ETT TAL

Talen uppe till vänster på de sex korten är: 1, 2, 4, 8, 16 och 32. 
Summerar man de tal som finns på de valda korten har man 
svaret. Varje tal 1-63 kan nämligen skrivas som en summa av de 
sex talen (binärt talsystem). Om t ex talet finns på korten med 1, 
4 och 8 är talet 1+4+8 = 13. 150



LÖSNING TILL
151. BUNDEN HUND

Bollen ligger två meter på andra sidan trädet, dvs 5 meter 
från hunden. Hunden kan lätt nå bollen. 

2 m 3 m
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LÖSNING TILL
152. PILAR

En ny pil bildas mellan de fyra pilarna.
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LÖSNING TILL
153. MYNT PÅ RAD

Flytta det övre myntet och lägg det på myntet i mitten. 
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LÖSNING TILL
154. KLOT I TUNNEL

Det finns gott om utrymme för mannen mellan klotet, 
golvet och väggen.

5 meter
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Fyra olika sätt. Du tänkte kanske bara på de två första fallen?

LÖSNING TILL
155. EFTERRÄTT

155



LÖSNING TILL
156. FRUKTER

Det finns 9 frukter av varje sort. Alla kostar tillsammans 
14.50+13.00+30.00= 40.50 SEK. En frukt av varje sort 
kostar alltså tillsammans 40.50/9 = 4.50 SEK.

14.50 SEK 13.00 SEK 13.00 SEK
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LÖSNING TILL
157. SAMMA FÖDELSEDAG

Svaret är 23 personer. De allra flesta gissar betydligt flera,
t ex 365/2.

Antal personer

Sa
nn

ol
ik

he
t f

ör
 e

tt 
pa

r
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Repet delas på mitten, men längs med 
repet. Ett rep är tvinnat, dvs hopsatt av 
flera snören, vilka kan separeras. De två 
delarna knyts ihop till ett dubbelt så långt 
rep och fången kan fira sig ner till marken.

LÖSNING TILL
158. FÅNGENS DILEMMA
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Produkten blir noll. Medeltalet 1.9 innebär att ett hushåll  har 
något av 0, 1, 2, 3, 4,… husdjur.  Multiplikation med noll ger 
resultatet noll.

LÖSNING TILL
159. HUSDJUR

Hushåll 1
1 djur

Hushåll 3
3 djur

Hushåll 2
0 djur
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LÖSNING TIL
160. MATTE MED TÄNDSTICKOR

5 = 8 - 3
Många tänker på att endast försöka ändra siffrorna.
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LÖSNING TILL
161. SLAGSKEPP

Fyra skepp har flyttats från de röda positionerna och placerats 
på de fyra gröna positionerna. Fyra skepp ligger nu längs var 
och en av de fem streckade linjerna. 
Kanske hade Du tänkt Dig att skeppen skulle ligga på vågräta 
och lodräta linjer och på lika avstånd, som före flytten? 161



LÖSNING TILL
162. ÖLDRICKANDE

Kortet med 17 måste vändas: 17-åringen får inte dricka alkohol.
Kortet med öl måste också vändas: Åldern får inte vara under 21 
år. Detta problem (”Wason val”) är enklare än samma typ av 
problem nr 8, som är mer abstrakt. 

17 23
VÄND VÄND
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LÖSNING TILL
163. SNIGEL

Snigeln avancerar netto 1 dm per dygn. Efter 9 dygn har den 
kommit upp 9 dm och har såldes 3 dm kvar. Efter 10:onde 
dagen har den kommit ända upp fönsterkarmen och halkar inte 
ner.  Det tar således 10 dagar för snigeln att komma upp.

3 dm
Efter 9 dagar
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LÖSNING TIL
164. BOMBPLAN

Flygplanet flög upp och ner. 8% angav rätt lösning. 
Efter kreativitetsträning löste 50% problemet.
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LÖSNING TILL
165. SIMULTANFÖRMÅGA

För de allra flesta människor (97.5%) splittras uppmärksam-
heten när man gör flera krävande saker samtidigt, något som 
försämrar resultatet, t ex när man kör bil och talar i mobil-
telefonen samtidigt. Simultanförmågan kan dock tränas upp.
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LÖSNING TILL
166. HEURISTISK MEDVETENHET 

Utgående från de två påståendena är resonemanget helt logiskt. 
Den i praktiken orimliga slutledningen kan få Dig att tro att 
påståendet har erhållits från ett icke-logiskt resonemang. 
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LÖSNIG TILL
167. LINDA-PROBLEMET

I en liknande undersökning (Tversky och Kahneman, 
1983) bedömde 85% att alternativ B är troligast, vilket 
inte är korrekt. Konjunktionsregeln säger att den 
sammanlagda sannolikheten för två händelser måste vara 
mindre än (eller lika med) sannolikheten för att en av de 
enskilda händelserna är sann. Slutsatsen är att folk ofta 
misslyckas med att argumentera korrekt vid osäkerhet-
Analysen har kritiserats av bl a Fielder, som anser att 
formuleringen är viktig. Han frågade: ”Av 100 personer 
som är som Linda, hur många skulle Du uppskatta 
vara….”. Då bryter 73% mot konjunktionsregeln.
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LÖSNING TILL
168. VANDRANDE FLUGA

Innan bandet klistras ihop vid den röda linjen vrids det 
ett halv varv. Vi får då en Möbius-remsa, som har bara en 
sida. Flugan kryper runt två varv innan den är tillbaka.

168



Var och en av de fyra hälsade på de tre andra, vilket ger 4 x 3 
= 12 handskakningar. Men då har vi räknat dubbelt: A hälsar 
på B, men B hälsar också på A. Så det blir 12/2 = 6 hand-
skakningar. Allmänt gäller antalet handskakningar
H = n(n-1)/2, där n är antalet personer. Detta samband som 
kan vara bra att kunna i många andra sammanhang.

LÖSNING TILL
169. HANDSKAKNINGAR
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LÖSNING TILL
170. FÖRBJUDEN TRAFIK

Lastbilschauffören promenerade in på gatan.
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LÖSNING TILL
171. PANORAMAPUSSEL

Om man lägger ut pusslet kan den första biten läggas ut på 16 
olika ställen, nästa på 15 ställen, osv. Antalet landskap blir då 
16! = 16*15*…. 2*1 = 20 922 789 888 000, vilket tar 1.3 
miljoner år att lägga, dvs alternativ E gäller. Hjärnan har ingen 
intuitiv känsla för tal större än ungefär 6 (arbetsminnet). 

Kort 1 på 16 ställen Kort 2 på 15 ställenKort 3 på 14 ställen
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LÖSNING TILL
172. KORSA ÅN

1

2

3

4

5

6

7

Mannen är med på alla sju överfarterna 172



LÖSNING TILL
173. GAMMAL KLOCKA

Mannen startar klockan på 12:00 och beger sig till sin vän. Han 
anlände dit kl 15:00 och återvänder nästa dag kl 11:00. När han 
kommer hem visar hans klocka 10:00. Han har således varit borta 
22 timmar. Han var hos vännen 20 timmar. Så resan tog (22-20)/2 = 
1 timme. Han flyttar fram sin klocka till 11:00 + 1:00 = 12:00

12:00

10:00

15:00

11:00
20 timmar22 timmar

1 timme

1 timme
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LÖSNING TILL
174. SEKRETERARENS  DOTTER

Alla sekreterare är inte kvinnor! Sekreteraren var barnets pappa.
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LÖSNING TILL
175. SCHACKSPEL

Det är inte sagt att de två männen spelade med varandra.
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LÖSNING TILL
176. TIMGLAS

0 Vänd båda glasen
7 Lilla tomt, vänd lilla
11 Stora tomt, vänd stora
14 Lilla tomt, vänd lilla
21 Lilla tomt, starta koket
22 Stora tomt, vänd lilla
29 Lilla tomt, vänd lilla
36 Lilla tomt, sluta koka

15 minuter
11 minuter 7 minuter

Minuter
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LÖSNING TILL
177. PENGAR

Det ena myntet är inte en femkrona, men det andra 
myntet är en femkrona!
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LÖSNING TILL
178. OSYNLIG VANDRARE

Mannen gick genom kloakerna (avloppstunnlar under jord).
42% anger rätt lösning. Efter kreativitetsträning 84%.

178



LÖSNING TILL
179. RESTAURANT LUIGI’S

Luigi’s är en restaurant ombord på ett skepp. 
Passagerarna blev sjösjuka av stark storm.
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LÖSNING TILL
180. HOTELLGÄSTER

Andersson och Johansson bodde vägg i vägg. Andersson 
snarkade högljutt så att Johansson inte kunde somna. 
Johansson ringde och väckte Andersson så att han slutade 
att snarka.

Johansson Andersson
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LÖSNING TILL
181. ÅTTA MYNT

Om vi tillåter bygge i tre dimensioner, så kan vi göra 
ovanstående flytt. Varje mynt berör då tre andra mynt.
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LÖSNING TILL
182. GAMMALT MYNT

År 21 f. Kr. kunde man inte veta att Kristus skulle 
födas 21 år senare.
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LÖSNING TILL
183. PÅ ZOO

Både giraffer och strutsar har två ögon, så det var 
30/2 = 15 djur. Det var 12 giraffer och 3 strutsar, 
med det är ett annat problem.
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LÖSNING TILL
184. SNABB LÖPARE

Det var dagsljus och långt till kvällen….
184



LÖSNING TILL
185. SYSTRAR

Det fanns en syster i familjen. Många svarar 4 systrar.
185



Svar:  Båten flyttade sig mer än en meter. Båten rörde sig 
avståndet QQ’ (röd pil), vilket är längre är repets rörelse 
AA’=PQ = en meter (blå pil).

LÖSNING TILL
186. BÅTPROBLEM

186



LÖSNING TILL
187. BAKLÄNGES

Tåghjul har en fals B som i sitt lägsta läge rör sig baklänges 
(blå pil). Läge A på hjulet står i detta ögonblick stilla.

B

A

Hjul

Räls
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LÖSNING TILL
188. SEPARERING

En lösning visas här. Det finns finns troligen flera lösningar.
188



LÖSNING TILL
189. RULLA UPPFÖR

Banorna är i själva verket byggda som på bilden. Sedda 
från en viss annan vinkel ser det dock ut som om dom 
lutar uppför mot mitten. Fenomenet är en optisk illusion, 
dvs en synvilla, som ger en förvrängd bild av verkligheten.
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LÖSNING TILL
190. DELA TUNNA

Alltför enkelt?
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LÖSNING TILL
191. BOLLTRÄ MED BOLL

110 SEK

Bollen kostar 5 SEK och bollträet kostar 105 SEK, alltså 
105+5=110 SEK tillsammans. Skillnaden är 105-5 = 100 
SEK. De allra flesta svarar att bollen kostar 10 SEK!
Fenomenet har studerats omfattande i litteraturen, se t ex Journal of Cognitive Psychology, 
2014, Vol. 26, No. 4, 486–490, 
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LÖSNING TILL
192. MASKINER

5 5 5
1 5 1

100 5 100

Maskiner Tid Produkter

Varje maskin tillverkar en produkt på fem minuter. 100 
maskiner tillverkar således 100 produkter på samma tid (5 
min). Många svarar  felaktigt att det tar 100 minuter.
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LÖSNING TILL
193. NÄCKROSBLAD

Eftersom det sker en fördubbling varje dag måste dammen 
vara halvfull på dag 47, eftersom den är full dag 48.

Exponentialfunktion
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LÖSNING TILL
194. OLYDIG ASK

När åskådaren skall resa asken vänder trollkarlen omärkt 
på asken. Tyngdpunkten hamnar då högre och det blir 
inget stabilt läge när asken passerar det lodräta läget.
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LÖSNING TILL
195. KULFÅNGARE

Snurra kulfångaren på bordet som bilden visar uppifrån. 
Centrifugalkraften slungar ut kulorna åt vart sitt håll så 
att de fastnar i groparna.

Sett uppifrån
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Ingen apertif rinner ut! Glasen var fyllda till 80% 
höjd, vilket svarar mot halva volymen, dvs 7.5 cl. 

LÖSNING TILL
196. APERTIF

196



LÖSNING TILL
197. BRIDGEPARTI

Erik delar ut korten från botten av kortleken i omvänd ordning 
runt bordet. Han börjar med sig själv eftersom han skall ha 
sista kortet vid en normal utdelning.
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LÖSNING TILL
198. DELA LAND

Be en av sönerna att göra en delning och låt sedan den andra 
sonen välja vilken del han vill ha.
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LÖSNING TILL
199. VÄNDA MYNT

Mynten delas i två grupper med 10 mynt i varje grupp. 
Alla mynten i en grupp vänds. Proceduren visas här för 
sex mynt (för enkelhetens skull).

A
B

A A

B B

B

A A
Vänd
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LÖSNING TILL
200. GODIS

Olof lägger ett rött vingummi på en tallrik A och resten på en 
tallrik B. Det är 50% chans att Erik väljer tallrik A (med chansen 
0% för gult godis). Det är 50% chans att Erik väljer tallrik B 
(med chansen  5/9 = 55.6% för gult godis). Tillsammans är det 
alltså bara (50% * 0%) + (50% * 55.6%) = 27.8 % chans att 
Erik får ett gult vingummi (som Olof helst vill ha).

A B
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LÖSNING TILL
201. TOLV TÄNDSTICKOR

Rektangeln:   3 x 4 = 12 enheter
Triangeln:  12/2 = 6 enheter

Ta bort 2 enheter genom 
att flytta tre stickor. 
Ytan: 6 – 2 = 4 enheter

201



LÖSNING TILL
202. FEM DELAR

Ibland lönar sig symmetri. 16 delar är möjliga.
202



LÖSNING TILL
203. TA BORT ZEBROR

Forskning visar entydigt att riskerna blir lägre om man tar bort 
övergångställen. Fotgängarna ”luras” att tro att övergångställen 
är trygga och säkra. Falsk trygghet.
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LÖSNING TILL
204. STYCKA TOMT

8 är ett jämt tal så man kan försöka med att dela L:et 
i två lika delar med den röda linjen. Sedan med de 
gröna linjerna, och sedan….

Symmetri
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LÖSNING TILL
205. BYGGA BROAR

Eftersom en kniv är kortare än avståndet mellan två glas, 
kan bara en ände på kniven ligga på ett glas. Den andra 
änden möter de andra två knivarna i en låsmekanism.
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LÖSNING TILL
206. UNIKT TAL

Talet är uppbyggt av våra nio siffror, 
som är ordnade i bokstavsordning.

1 5 4 9 6 7 3 2 8

1 Ett
5 Fem
4 Fyra
9 Nio
6 Sex
7 Sju
3 Tre
2 Två
8 Åtta
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LÖSNING TILL
207. STEKAR

5 min 5 min

Klar

5 min

1

2

2

1 1

1

3

3 3

2

2

Klara
Ej klar

Tricket är att lyfta av stek nr 2 efter 5 minuter och steka den 
klar efter 10 minuter. Den totala stektiden blir då 15 minuter.207



LÖSNING TILL
208. ADDITION

Eleven räknade på klockan. Han la två timmar till kl 11, och 
fick klockan 1:  11+2=13, dvs  kl 1.
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LÖSNING TILL
209. VÄGA KULOR

1

2

3

Summa av 1 och 2

Ta bort lika på båda skålarna

Om man  vikten lika på båda vågskålarna har man fortfarande 
balans. Lägg samman högra resp. vänstra vågskålarna på våg 1 
och 2. Ta sedan bort 2 blå, 2 röda och 1 grön boll från varje skål.
Vi ser nu att  + =       och vi får balans på våg 3 genom 
att lägga 2 gröna bollar i vänstra skålen.

209



LÖSNING TILL
210. KNÄCKEBRÖD

”Gör tvärtom”: Börja uppifrån! Det översta brödet kan 
inte ligga längre till höger än så här: 

Tyngdpunkt

Samma princip för bröd tre. Tyngdpunkten för de två översta 
bröden tillsammans läggs över kanten på bröd tre, och så 
vidare…
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LÖSNING TILL
211. HÖNAN OCH ÄGGET

Frågan är: ”Vad kom först, hönan eller ägget?”. Inget sägs 
om att ett hönsägg avses. Dinosaurer la ägg långt innan höns 
existerade. Så svaret på frågan är alltså: Ägget.

211



Luta vattenglaset, som står på bordet. 
Vattenytan bildar en ellips.

LÖSNING TILL
212. ELLIPS

212



LÖSNING TILL
213. MATTA PÅ MATTA

”Tänk utanför boxen (dvs mattan)!” Förläng den stora mattans 
kanter. Du får då fyra likadana ytor på den lilla mattan. Den 
stora mattan täcker alltså 25 % av den lilla mattan.

213



Bygg först konstverket med 14 brickor enligt ovan. 
Flytta sedan de två tillfälliga stödbrickorna samt den 
15:onde brickan till toppen.

LÖSNING TILL
214. KONSTVERK

15

214



LÖSNING TILL
215. ORDNINGSLOGIK

De sex första djuren bildar en serie. Serien upprepas, men första djuret 
(leopard) tas bort. Proceduren upprepas. Frågetecknet är en åsna.
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LÖSNING TILL
216. PARALLELLOGRAM

Det räcker med ett snitt!

Här
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LÖSNING TILL
217. SVÄRD

Hur kan krigarna dra svärden ur sina baljor (skydd)? 
Det är inte möjligt med de krokiga svärden.

217



LÖSNING TILL
218. NYCKLPIGOR

Två påståenden ger fyra möjligheter:

sant/sant Ej giltigt (minst ett påstående falskt)
sant/falskt Ej giltigt (om ena påståendet falskt -> det andra kan 

ej vara sant)
falskt/sant Ej giltigt (om ena påståendet falskt -> det andra kan 

ej vara sant)
falskt/falskt Enda möjligheten -> båda ljuger

Herr Nyckelpiga har gula prickar
Fröken Nyckelpiga har svarta prickar

Herr

Fröken
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LÖSNING TILL
219. ÄTA RIS

Det finns cirka 1.4 miljarder kineser och cirka 130 
miljoner japaner, så det äts mer ris i Kina.
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LÖSNING TILL
220. I BAREN

Mannen hade hicka. Bartendern skrämde mannen och 
hickan upphörde.
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LÖSNING TILL
221. DIAMANTPUSSLET

Bild 1: Flytta den svarta biten till höger så att den täcker 
biten till vänster.
Bild 2: Snurra den svarta biten 1800.

1800

Bild 1 Bild 2
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Flytta det vertikala strecket i plustecknet:

43% personer löser detta problem. Vid ett speciellt 
försök med personer som hade en viss hjärnskada 
klarade 82% av personerna problemet.

LÖSNING TILL
222. EKVATION

III = III + III III = III = III
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LÖSNING TILL
223. FÅNGEN KULA

Tittar Du i springan där det lite lösa stödet är fastsatt så ser Du en 
pinne. Den sitter fast, kanske med en magnet? Slår Du dock sidan 
C i bordsskivan lossnar pinnen och Du kan nu skjuta pinnen åt 
sidan genom att slå sidan B i bordet.

A B

CD
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LÖSNING TILL
224. VAR ÄR GLASET?

Vänd bilden upp och ned. Nu står glaset på bordet!
224



LÖSNING TILL
225. FLYTPROBLEM

Mellan kulorna ligger det kulor med samma densitet 
som vätskan. Dessa kulor blir då osynliga (nästan).
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LÖSNING TILL
226. INLÅST TÄRNING

En magnet ligger gömd i tärningen. Trollkonstnären 
har en magnet gömd i handen och kan lätt, efter lite 
träning, få tärningen att vända sig som han vill.
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LÖSNING TILL
227. TORVTORKNING

Enligt bilderna ovan vägde stycket 5 kg efter torkningen

1 kg torrsubstans
10%

9 kg vatten
90%

1 kg torrsubstans
20%

4 kg vatten
80%

227



O Ögat (E) registrerar en 2-dim. bild 
(P) av ett 3-dim. objekt (O). Hjärnan 
tolkar P som ett 3-dimensionellt 
objekt.

Röret observerat upp-
ifrån och från sidan.

LÖSNING TILL
228. ILLUSION

228



LÖSNING TILL
229. PÅ VÄG TILL STAN

Det var bara bonden som var på väg till stan!
229



LÖSNING TILL
230. KVADRAT

Dra den vänstra stickan något åt vänster och en liten
kvadrat bildas mellan de fyra stickorna.
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LÖSNING TILL
231. BALANS

Det finns flera sätt att göra det. Här visas ett sätt.

Lyft här
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LÖSNING TILL
232. GRÖNLAND

Svar: Grönland. Ön fanns där även när den ännu 
inte var upptäckt.
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LÖSNING TILL
233. RUNDA KVADRAT-TRIANGELN

Ja, problemet går att lösa:

Nu kan Du titta i påsen.
233



LÖSNING TILL
234. GÖMD HÄST

Ta bort ett ben på hunden och vrid sedan bilden 900

så ser Du ett hästhuvud.
234



LÖSNING TILL
235. KORSA FLOD

Männen är på var sin sida av floden.
235



LÖSNING TILL
236. LÄSANDE FLICKA

Flickan läste blindskrift
236



LÖSNING TILL
237. ”SVART” RÖR

De två snörena är korsade inne i röret.
237



LÖSNING TILL
238. TUNG TVÄTTMASKIN

Vikten ersattes med en tank, som under transporten var 
tom. Vid monteringen fylldes tanken med vatten.

Tom ell
er 

fylld

med vatte
n
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LÖSNING TILL
239. ÄTA ÄGG

Pojken åt inte hönsägg, utan t ex strutsägg. 
239



LÖSNING TILL
240. FRITT FALL

Lärarens papper föll långsamt på grund av det relativt 
sett stora luftmotståndet på pappret. Kalle klippte till ett 
cirkulärt papper med myntets mått och la det på myntet. 
Luftmotståndet på pappret försvann då. Pappret låg 
därför kvar på myntet under fallet.
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LÖSNING TILL
241. GÖMD KATT

Om Du försöker slumpvis, eller med samma låda hela tiden, 
kan det bli så att Du aldrig hittar katten. Om Du för N lådor 
tittar systematiskt i lådorna 2, 3, 4,….(N-1), (N-1), (N-2)…2 
hittar Du säkert katten. För N = 5 får vi:

Låda nummer

D
ag

 n
um

m
er

Senast 6:te dagen hittar Du katten här

Möjlig låda för katten

Låda Du tittar i

Låda där katten inte finns

För N = 3 skall Du 2 
gånger titta i låda nummer 
2.  Du hittar således katten 
senast på andra dagen.

För N=4 skall Du titta i 
låda 2, 3, 3, och 2, dvs Du 
hittar katten således senast 
på dag 4. 241



LÖSNING TILL
242. SPRÅK

10 personer talar inte spanska, 20 personer talar inte 
italienska och 25 personer talar inte mandarin. Så det kan 
vara så lite som 10 personer som inte talar något av 
språken. Det skulle dock maximera antalet personer som 
talar alla tre språken. Frågan var ju hur många personer 
minst som talar tre språk. Vi antar därför att de 
10+20+25=45 personerna är separata: dom saknar alla ett 
språk. De återstående 55 talar då tre språk. 242



LÖSNING TILL
243. HÄSTSKO

En av flera lösningar:

1

2 3

4

5

6
Kanske tänkte Du 
inte på de små 
bitarna 2 och 3?
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LÖSNING TILL
244. KVADRATER

244



LÖSNING TILL
245. H-PUSSEL

Bygg pusslet i 3 dimensioner! Titta på det uppifrån 
och Du ser ett H.
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LÖSNING TILL
246. SLAGTRÄ

L1 L2

M1 M2Hävstångslagen:

M1 L1 = M2 L2

1 2

Eftersom L2 är mindre än L1
måste M2 vara större än M1.
Del 2 är alltså tyngst.
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Den vise mannen rådde sönerna att byta kamel.

LÖSNING TILL
247. RIDA KAMEL

247



Johan springer fort runt trädet några varv med hunden efter 
sig. Repet lindas upp kring trädstammen och blir till slut så 
kort att hunden inte längre kan nå bildörrarna.

LÖSNING TILL
248. ARG HUND

248



LÖSNING TILL
249. TYST PAPEGOJA

Papegojan är döv.
249



LÖSNING TILL
250. TVÅ TÅG OCH EN BRO

De två tågen har olika längd.
250



LÖSNING TILL
251. VATTENTANKAR

Tank 3 och 4 blir fulla samtidigt. 
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LÖSNING TILL
252. HALVLITERMÅTT

Ett lätt tryck på bägarens sidor och en tillfällig pip bildas.
252



LÖSNING TILL
253. FÖRGIFTAT ÄPPLE

Hustrun hade gift på ena sidan av knivbladet.
253



LÖSNING TILL
254. TVÅ PILLER

Båda pillren var oskadliga. Giftet fanns i 
vattenglaset som offret drack ur.
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LÖSNING TILL
255. LIKHETER

Gitarren och svanen har båda en lång hals.
255



LÖSNING TILL
256. KONTIGT FOTO

Här är bilderna vända upp och ned.
Obama ler inte längre på den högra bilden!
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LÖSNING TILL
257. BENSINMÄRKE

Den högra bilden är korrekt. Hjärnan glömmer 
detaljinformation för att bli effektivare.
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LÖSNING TILL
258. PRYL

En av många typer av flasköppnare.
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LÖSNING TILL
259. HOPPA

Pennan ligger vid en vägg
259



LÖSNING TILL
260. ÄPPELSTÖLD

Endast en person talar sanning. De gröna påståendena är 
sanning. Fall 1 och 3 innehåller motsägelser, medan fall 2 
innehåller konsistenta påståenden. Per stal äpplet.

Johan
”Olle tog det”

Olle
”Inte jag”

Per
”Inte jag”

Sanning
Olle tog det

Lögn
Jag tog det

Lögn
Jag tog det INTE KORREKT

Lögn
Olle tog det inte

Sanning
Jag tog det  inte

Lögn
Jag tog det KORREKT

Lögn
Olle tog det inte

Lögn
Jag tog det

Sanning
Jag tog det inte INTE KORREKT

Fall 1

Fall 2

Fall 3
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LÖSNING TILL
261. STULET ARMBAND

Fönstret slogs sönder inifrån. I annat fall skulle 
det finnas glassplitter på insidan.
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LÖSNING TILL
262. RYMNING

Björn gräver upp marken och gör en hög så 
att han når fönstret.
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LÖSNING TILL
263. KOSSOR

Tjuven hade tjudrat om korna enligt bilden. Bonden 
ser fortfarande 6 kor från varje fönster.
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LÖSNING TILL
264. NIM

Ta de två markerade stickorna. Sedan 
tar ni var sin sticka och Du vinner. 

Ta dessa två
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LÖSNING TILL
265. CIRKLAR PÅ KVADRAT

Du behöver 4 cirklar.
265



LÖSNING TILL
266. BOMB

Bombexplosionen var på TV.
266



LÖSNING TILL
267. DELA PÅ PINNAR

0-50%

De korta pinnarna är 0-50% av hela pinnen. 
Medellängden hos dom blir då 25% av hela 
pinnens längd.

100%
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LÖSNING TILL
268. TIO KRONOR

Täckningsgraden är 67 %.

N=10 N=11 N=12

Packningar upp till minst N=10 000 är kända

Lös
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LÖSNING TILL
269. DUELL

Jag tar alltid retur-
biljetten ur likets ficka!
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LÖSNING TILL
270. FEM SYSTRAR

Den femte systern spelar schack med Linnea.

270



Norrmännen låste in sig på toaletten. Svenskarna knackade 
på, ropade ”konduktör” och norrmännen stack ut biljetten, 
som svenskarna ryckte åt sig. Svenskarna låste sedan in sig på 
toaletten i nästa vagn och visade biljetten för konduktören i 
dörrspringan! När konduktören kom till norrmännen hade 
dom ingen biljett.

LÖSNING TILL
271. TÅGHISTORIA

271



LÖSNING TILL
272. ADDITION

Summan är 4100
96 % anger 5000  

4090+10 är 4100, inte 5000. Det är lätt att göra ett 
misstag när man räknar högt, därför man tror att man 
räknar framåt till ett stort jämnt tal.

272



LÖSNING TILL
273. TVÅ RÄCKER

B

A*

B*

A

Sätt högra handens pek- och långfinger på brickorna A och 
B. Skjut brickorna till läge A* och B* respektive. Håll kvar 
fingrarna och skjut de två raderna åt vänster.
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Fartyget belastar inte bron. Enligt Arkimedes princip 
utövar vattnet en lyftkraft på fartyget, som är lika med 
den undanträngda vattnets vikt. 

LÖSNING TILL
274. KANALEN

274



Var och en hade ätit 5/3 bröd. Mannen med 3 bröd gav 
alltså bort 3-5/3 = 4/3 bröd till den tredje mannen. 
Mannen med 2 bröd gav bort 2-5/3= 1/3 bröd. Således 
fick mannen med 3 bröd motta 4 kronor och mannen med 
2 bröd fick 1 krona.

LÖSNING TLL
275. TREDJE MAN

275



LÖSNING TILL
276. TORNUR

Det tar 30 sekunder för uret att slå klockan 6. Det är 
således 30/5 = 6 sekunder mellan slagen. Uret behöver 
därför 11 x 6 = 66 sekunder för att slå klockan 12.

Slag nummer:    1     2    3     4    5     6    

5 tidsintervall:       6 + 6  + 6  + 6 + 6 = 30 sek 

Slag nummer: 1    2     3    4     5     6    7     8     9    10   11  12 

11 tidsintervall:     6 + 6 + 6  + 6 + 6 +  6 +  6 + 6 + 6 +  6 + 6 = 66 sek
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LÖSNING TILL
277. FIMPAR

Av de 100 fimparna gjorde Oskar 10 cigaretter, vilka 
genererade 10 fimpar. Av dessa gjorde han en cigarett, 
så det blev alltså totalt 11 cigaretter. 277



LÖSNING TILL
278. PROMENAD

Chauffören har sparat in 20 minuter. Han möter således 
direktören 10 minuter innan han skulle ha nått stationen, 
dvs kl 16:50. Då har direktören promenerat i 50 minuter. 

Start 16:00
Möte 17:00 - 0:10 = 16:50

20 minuter
insparat:

50 minuter

10 minuter
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LÖSNING TILL
279. ARBETSMINNE

Anna är 18 år. 

Maria

Anna

24

18

Nu

18

12

Då
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LÖSNING TILL
280. VANDRAREN

Han reparerade skyltarna och kunde orientera dom rätt, 
eftersom han visste varifrån han kommit.
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LÖSNING TILL
281. HAMNARBETARE

Det tar en timma. Notera att männen måste gå 
tillbaka till båten för att hämta de 6 sista lådorna
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LÖSNING TILL
282. BRON

1. Loket skjuter C under bron, därefter B under bron och 
vagnarna kopplas ihop.

2. Loket drar vagnarna till 2 och lämnar C där.
3. Loket drar B till bron.
4. Loket hämtar vagn C och lämnar den på brons högra sida.
5. Loket hämtar vagn C och lämnar på brons vänstra sida.
6. Loket hämtar vagn B och drar till sitt högra läge.
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LÖSNING TILL
283. REBUS 1

FALLERI, FALLERA.
Ett uttryck för livslust.
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Antalet hårstrån på ett huvud är mellan 1 och ungefär 
200 000. Eftersom det bor mycket mer än 200 000 
personer i Sverige (ungefär 10 miljoner) bör det 
finnas flera personer med lika många hårstrån på 
huvudet. Så kamrern hade nog rätt.

LÖSNING TILL
284. HÅRRESANDE

284



LÖSNING TILL
285. BRUNNSPROBLEM 

A B C

c

b

a
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Mannen lade spöet diagonalt i en låda vars längd var 
mindre än 2 meter.

LÖSNING TILL
286. METSPÖ

286



LÖSNING TILL
287. DJUR

Djuren är kyckling, kamel, katt, kobra, krokodil, gris och 
ko. Alla namn utom gris börjar med bokstaven k.
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LÖSNING TILL
288. TRÄDPLANTERING

288



LÖSNING TILL
289. LADA

En öppen lada har ingen skorsten.
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LÖSNING TILL
290. SUBTRAKTION

Man kan subtrahera bara en gång. Nästa 
gång subtraherar man från 90 kronor.
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LÖSNING TILL
291. KOLLISIONSKURS

Det ena tåget passerade kl 06:52 på morgonen, 
det andra kl 06:52 på kvällen.
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LÖSNING TILL
292. TJUR

Vänder vi bilden upp-och-ned ser vi en person, 
som sitter på en bänk och läser i en bok
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Personen smugglade cyklar.

LÖSNING TILL
293. SMUGGLARE
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LÖSNING TILL
294. PLÅNBOK

Sedeln flyttar sig inte i plånboken, men banden byter plats.

Sedeln under parallella band

Sedeln under korsade band
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LÖSNING TILL
295. KAFFEKASK

Det behövs oändligt mycket brännvin. När brännvin fylls på 
minskar ljusabsorptionen per längdenhet. Men samtidigt ökar 
sträckan som ljuset går. Dessa två faktorer tar exakt ut 
varandra, så den observerade ljusabsorptionen blir den samma, 
oberoende av mängden brännvin.

Lj
us

ab
so

rp
tio

n

Avstånd

Dubbelt så 
mycket blandning

a d = (a/k) (kx)

Absorptionen a minskar

Vägen x ökar
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LÖSNING TILL
296. YTBROBLEM

Vi ser att kvadraten är uppbyggd av delar som den 
rödmarkerade. 1/3 av varje sådan del är grön. 
Således är 1/3 av kvadraten grön.
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LÖSNING TILL
297. APOR

Två byten: Byt A och E, sedan B och D
Det går att visa att det är omöjligt med 3 byten, 
men väl med 4 byten.
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LÖSNING TILL 
298. FEM CIRKLAR

Korten överlappar varandra delvis.
298



LÖSNING TILL
299. RULLANDE VAGN

Endast komponenten Fg
v av gravitationskraften Fg verkar på 

vattnet. Som vid fritt fall bidrar inte Fg
p i det accelererande 

systemet. Hur är det med fysikkunskaperna?

FgFg
v

Fg
pFall B
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LÖSNING TILL
300. SKRÄPPOST

Normalt email 
identifierat som 
normalt

Normalt email 
identifierat som 
skräppost

Skräppost 
identifierat 
som skräppost

Skräppost 
identifierat 
som normalt

98 2

99

1

PRECIST OPRECIST

NORMALT

SKRÄPPOST

Normala email identifieras som skräppost 99 x 2 =198 gånger
Skräppost identifieras som skräppost 98 x 1 = 98 gånger
Då 198 är mer än 98, är det mest sannolikt att ett skräppost-
identifierat email inte är skräppost!! 

För 10 000 emails (röd text):

För 100 emails:

300



Förslaget var att öka diametern på tubens hål från 5 till 6 
mm. Arean ökar då från p(5/2)2 till p(6/2)2, vilket är 44%. 
Detta betyder att volymen för en sträng tandkräm av en viss 
längd ökar med 44%, och därmed också förbrukningen.

LÖSNING TILL
301. TANDKRÄM

301



LÖSNING TILL
302. CHARLES DARWIN

”Det är inte de starkaste som överlever, inte heller de mest 
intelligenta, utan de som är mest mottagliga för förändring”.
Utan kreativitet sker ingen förändring och därmed ingen evolution.
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LÖSNING TILL
303. SEX LITER

Om man kör fast, t ex i läge
1- 0, kan man starta från 
slutläget 6-0 och gå baklänges 
till det läge där man fastnade.

9 0 5 4 5 0

1 4 1 0 0 1

19 6 4 6 0
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LÖSNING TILL
304. CYLINDRAR

Volymen V = h*A, där h är höjden och A ändytans area. När 
man går från det långa till det korta röret ökar ändytornas area 
A snabbare (proportionellt mot r2) än höjden h avtar, varför 
volymen ökar. Man kan räkna ut att V(kort)/V(lång) = L/W > 
1. Således har det korta röret störst volym.

L

WArea = L*W

Lång Kort

Omkrets C = 2prr

h

Area=A
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LÖSNING TILL
305. SKOR

Johan sa: ”Nej, det har jag inte, jag har hittat en sko”.

Sko
Barfota
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4 35 0.0083 0.29

5 21 0.0124 0.26

6 7 0.0187 0.13

7 1 0.0280 0.03

LÖSNING PÅ
306. TENNIS

Summa  P =  0.71
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Sannolikheten att Anna skall 
vinna är 71%, dvs mer än 60%. 
Sannolikheten kan skrivas som

Sa
nn
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ik

he
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n 
fö

r k
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na
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n:
 0

.6
k

0.
47

-k

där k är antalet vunna bollar i gamet.

P =

306



LÖSNING TILL
307. TRE KORT

Det är tre möjligheter att en blå sida kommer upp:

Av dessa tre möjligheter är det två som har en blå 
undersida. Den efterfrågade sannolikheten är således 
2/3. De flesta anger dock 1/2. 

1 21
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LÖSNING TILL
308. BAND

Pappersremsan är ett s.k. Möbiusband.
Vid klippningen får man en dubbelt så 
lång vriden ring, dvs lösning A.

1

A B C
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LÖSNING TILL
309. TEGELSTENAR

Vi konstaterar att om vi glider med en sten förblir längden 
av den blå linjen oförändrad. På den högra bilden 
konstaterar vi att omkretsen är 6 längder och 6 höjder, dvs 
omkretsen på 3 stenar. Svaret blir då 3 x 60 = 180 cm.

309



LÖSNING TILL
310. MITT I PRICK

Cowboyen hängde hatten på pistolpipan.
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LÖSNING TILL
311. KAFFE OCH TE

Antag hypotetiskt att mjölk och kaffe är separerat i bland-
ningen, bild 2. Eftersom volymen blandning är lika i de 
två bägarna måste volymerna V1 och V2 vara lika.

Saknad mjölk måste finnas 
här och vice versa.

1 2

V1 V2
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LÖSNING TILL
312. GÅ I REGN

Mannen var flintskallig.
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LÖSNING TILL
313. SVÄNGA BIL

Nej, de två hjulen vinklas olika mycket. Hjulen 
rör sig båda kring samma centrum, men med 
olika radier. I annat fall kommer bilen att glida.

Rörelsecentrum
r2

r1
r2 > r1
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LÖSNING TILL
314. KNYTA KNUT

Håll armarna som på bilden. Räta ut armarna och knuten är där!
314



LÖSNING TILL
315. TRE GLAS

Man klarar uppgiften med 7 hällningar. Det kan hjälpa 
om man också tittar på de tomma delarna istället.

3      2      3 6     2      0

6     0      2 1     5       2 1     4       3 4      4       0

8     0      0 3     5      0

´
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LÖSNING TILL
316. TRÄNGSEL

T:na bildar ett regelbundet mönster som är vridet 
180 relativt kvadraten.
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LÖSNING TILL
317. KLOCKAN

Timvisaren är 4/5 av en timma innan nästa hela timvisning.
Detta är (4/5)*60 = 48 minuter. Klocka är alltså 10:48. 
Problemet är taget från grundskolan i Kina.
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LÖSNING TILL
318. YTA

De två röda trianglarna flyttas och vrids. Man erhåller figuren 
till höger som visar att den gröna ytan är 1.5 ytenheter.

1

11

1
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LÖSNING TILL
319. PENGASPEL

Du börjar och placerar ett mynt i centrum (1). Efter att mot-
spelaren har placerat sitt mynt (2) lägger Du ett mynt (3), som 
speglar hans mynt genom centrum. När motståndaren har lagt 
sitt sista möjliga mynt finns en spegelplats kvar åt Dig och Du 
har vunnit.

2

1

2
1

3
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LÖSNING TLL
320. KATTPROBLEM

Vi utnyttjar spegelsymmetrin. Låt Tn beteckna antalet 
dagar till överlevnad om musen finns på avståndet n från 
katten. Man får då:
T3 =1 + T2 ,  T2 = 1 + 0.5T3 + 0.5T1 ,  T1 = 1 + 0.5T2
Detta system ger lösningen T1 = 5, T2 = 8 , T3 = 9
Svaret är alltså att musen överlever i snitt 9 dagar.

50%50%

T1 T2 T3 T2 T1
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LÖSNING TILL
321. MÅNGA RUM

Man går alltid 8 rum åt öster och 6 åt norr, hur man än går. 
Man kommer alltså att passera 6 + 8 - 1 = 13 rum vilken 
väg man än väljer av de 12!/(5! 7!) = 792 möjligheterna. 

E

U

321



Flaskan stannar säkrare upprätt om dess tyngdpunkt ligger lågt.
I en tom flaska ligger tyngdpunkten mitt i flaskan, bild 1. Med 
lite vatten i flaskan sänks tyngdpunkten (röd punkt) som en sam-
manvägning av flaskans och vattnets tyngdpunkter. I en modell-
räkning finner man att tyngdpunkten ligger lägst med 11% 
vatten, se diagram. I en full flaska ligger den som på bild 1.

1 2

2.27/20 = 0.11

LÖSNING
322. KASTA FLASKA
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LÖSNING TILL
323. ÄPPLET

Placera äpplet på en persons huvud. 
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1

Tänk tvärtom: Vilket arrangemang har minst antal dolda sidor? 
Uppenbarligen nummer 3.
Nummer 3 exponerar 34 sidor,  nummer 2 exponerar 24 sidor 
och nummer 1 exponerar 28 sidor, men antalen var inte frågan.

1 2 3   

LÖSNING TILL
324. SNABBT BESLUT
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”Det gör ingenting, behåll skorna på så märks 
det inte att ni har smutsiga fötter”

LÖSNING TILL
325. SMUTSIGA FÖTTER
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Håll sockerbiten under bordet.

LÖSNING TILL
326. GLAS MED SOCKERBIT
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Flytta 1- eller 5-kronan. Då är 2-kronan inte längre i mitten!

LÖSNING TILL
327. TRE MYNT
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LÖSNING TILL
328. SKIVAD BANAN

Stick in en nål i bananen och vrid nålen fram och åter så 
att den skär av bananen inuti skalet. Upprepa detta på 
några ställen. Märkena där nålen stuckits in syns inte.
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LÖSNING TILL
329. MYNTFLYTT

Flickan släpper ett av mynten på ett bord, snurrar runt ett 
halvt varv och tar sedan upp myntet med den andra handen.
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N

M
L

A C

B

Man finner en lösning att B har nummer 20 och C nummer 30. A 
vet inte om hon har 50 eller 10. B och C vet inte heller sina 
nummer. Andra omgången tänker A: ”Om jag har 10 så vet C att 
hon har 10 eller 30. Om hon har 10, vet B att hon har 20. Men 
hon vet inte. Så C borde veta att hennes nummer är 30. Men C 
vet inte, så jag måste ha 50.” Andra kombinationer kan uteslutas.

L = 50
M = 20
N = 30

LÖSNING TILL
330. TRE HATTAR
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Flytta A till A’ och så vidare.

LÖSNING TILL
331. TORN UPP OCH NER

D

B C

A’

A

C’B’

D’
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LÖSNING TILL
332. SYMMETRIBROTT

Det avgörande är vikning 3. Den blå cirkeln är överst i 
figur 2, men kommer underst i figur 4. Observera att 
rotationer R inte är kommutativa, dvs ordningen spelar 
roll: Ri Rj ≠ Rj Ri

1 2 3 4 5
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LÖSNING TILL
333. SPRINGA  RUNT

Lisa sprang runt stolen två varv och återkom sedan 
nästa dag för att springa det tredje varvet.
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LÖSNING TILL
334. RULLTRAPPOR

När ett tåg anlänt kommer stora grupper av människor. De 
som kommer till stationen för avresa kommer mer utspridda.
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LÖSNING TILL
335. TAPPA KOPP

Tekoppen var tom.
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LÖSNING TILL
336. SE GENOM VÄGGAR

Ett fönster.
336



LÖSNING TILL
337. EXISTENS

Bokstaven n.
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LÖSNING TILL
338. MYSTISK SPEGEL

Spegel är sammansatt av två vinkelräta speglar, vilket 
inte märks då speglarna befinner sig en låda med 
speciella ljusförhållanden.
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LÖSNING TILL
339. TRE BRÖDER

Vet att:
Björn är inte yngst
Per är den äldste, 
så han är inte yngst.

Per Kalle Björn

Alltså:
Den yngste måste vara Kalle,
den enda som är kvar.
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LÖSNING TILL
340. KLÄNNINGAR

Fall 1. Anna har gul klänning och Elsa har blå klänning.
Båda påståendena är sanna, vilket är ej möjligt.
Fall 2. Elsa har gul klänning och Anna har blå klänning. 
Båda påståendena är fel, vilket är möjligt. 
Således har Anna blå klänning.

”Jag är Anna” ”Jag är Elsa”
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LÖSNING TILL
341. SNABBAST

Olof springer halva vägen, så han springer under 
mindre än halva tiden. Erik springer halva tiden, dvs 
springer längre tid och går under kortare tid än Olof. 
Erik kommer därför fram först. Man kan naturligtvis 
räkna ut detta. Men har man förstått det bättre då?

Olof

Erik

Springer Går
Väg

Tid

Väg

Tid 67 67

667 333

500 500+

50 100+

+

+

= 1000

= 150

= 1000

= 133
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LÖSNING TILL
342. STRUMPOR

Det är 2/4 = ½ sannolikhet att den första strumpan är 
svart. För att den andra strumpan skall vara svart är det 
1/3 sannolikhet. För ett svart par blir det således 
(1/2)*(1/3) = 1/6 sannolikhet. För ett svart par eller ett 
vitt par blir det 2*1/6 = 1/3 ≈ 33% sannolikhet.

2/4 1/3
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LÖSNING TILL
343. KYLSKÅP

Till att börja med kan det bli en liten temperatursänkning, 
men efter en stund stiger temperaturen i rummet. Kylskåpets 
funktion är att omfördela värmen från skåpet till rummet. 
När dörren är öppen kan detta inte ske. Istället kommer 
motorn, som driver kompressorn, att värma upp rummet.
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LÖSNING TILL
344. STAKET

Matematikern: ”Jag gör ett staket runt mig. Det är jag 
som är ute. Resten är det jag har inneslutet.

Ute

Inne
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LÖSNING TILL
345. PÅ VENUS

På Venus är ett år kortare än en dag: 225 respektive 
243 jorddagar.

345



LÖSNING TILL
346. HALVT PAPPER

Vik in hörnen så att Du får formen till höger. Eftersom pappret 
nu är dubbelt, måste ytan vara hälften så stor dvs 50 cm2.

EXP
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LÖSNING TILL
347. KISTOR

1 2 3 4
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LÖSNING TILL
348. EKVATION

5+5+5 = 550
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LÖSNING TILL
349. BOK

Det var på ett bibliotek. Elsa lämnade tillbaka 
en bok och betalade förseningsavgiften.
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LÖSNING TILL
350. VÄDER

Efter 72 timmar (72/24 = 3 dygn) är det midnatt igen, 
så solen kan inte skina.
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LÖSNING TILL
351. IQ-TEST

Mittenkolumnen är medeltal av högra och vänstra kolumnen:
(4+8)/2 = 6,  (3+5)/2 = 4, (1+9)/2 = 5

4 6 8
3 4 5
1 5 9

351



LÖSNING TILL
352. IQ-TEST 2

Summan av prickarna på en bricka
ändras enligt 2, 4, 6, 8, 10, 12:

2 + 0 = 2,  1 + 3 = 4,   4 + 2 = 6, 
3 + 5 = 8,   6 + 4 = 10,  6 + 6 = 12 
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LÖSNING TILL
353. IQ-TEST 3

Undre mönstren är roterade 1800 i förhållande till de övre.

Roterade 1800
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LÖSNING TILL
354. PROFESSORNS RESA

Efter 2008 mil har professorn rest som längst bort. Då är han på 
antipoden, 1274 mil bort. Såvida han inte ger sig ut i rymden…

2008 mil1274 mil
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LÖSNING TILL
355. FYRA VIKTER

1  3   9   27

Bonden använde vikterna 1, 3, 9, 27. Alla vikter 1 - 40 kg 
kan då erhållas, t ex 31 = 27+3+1.
Detta är det ternära talsystemet som har basen 3 : 30 = 1, 
31 = 1, 32 = 9, 33 = 27,…. Man skriver 31 som (1011).
(Mer känt är det binära talsystemet i datorer med basen 2: 
20 = 1,  21 = 2)
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LÖSNING TILL
356. TRÄDGÅRDSMÄSTAREN

Det finns ingen jord i hålet, för då är det inget hål!

29 cm

1 m
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LÖSNING TILL
357. REBUS 2

Ett garnnystan.
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LÖSNING TILL
358. BROPROBLEM

Hitta ett tal som är jämnt delbart med 7 och 5 och som ger 1 i 
rest, när det divideras med 6. Lägsta möjliga tal är 175*), som 
alltså är antalet stockar. Enligt bilden täcker 17½ stock 20 fot. 
Bron är alltså 200 fot lång.

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

20 fot

*) 35/6=5 rest 5, 70/6=11 rest 4, 105/6=17 rest 3, 140/6=23 rest 2, 175/6=29  rest 1
358



LÖSNING TILL
359. JACKS PUSSEL

359



Kvinnan arbetade på varuhuset och hade tomkartonger i vagnen.

LÖSNING TILL
360. STÖLDGODS
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LÖSNING TILL
361. SAKNAD PERSON

Tre personer passerar in i ett tomt rum. Efter en 
stund går två personer ut. Den tredje personen satt i 
rullstol och gick således inte ut, utan rullade ut.
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LÖSNING TLL
362. VIKTMINSKNING

Normal
vikt

Mer än
normal

vikt

Noll vikt

Mindre än
normal

vikt

1 2 3 4

= acceleration

Flickan åker nedåt i en hiss. Om hissen skulle falla fritt 
(acceleration a = 9.8 m/s2) skulle hon sväva och inte väga något 
alls (noll kg), bild 4. Om hissen accelererar långsammare än 
fritt fall (bild 3) blir vikten mellan normal och noll. 362



Den som hamnar på blå eller röd ruta vinner. Den 
som hamnar på grön ruta förlorar. Om Du börjar, 
vinner Din motspelare vid optimala dragningar.

LÖSNING TILL
363. SPEL MED PENG
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LÖSNING TILL
364. BITA I ÄPPLE

Du säger: ”Hokus, pokus, nu har jag bitit i äpplet. Kolla!” 
Personen lyfter på mössan. Nu tar Du ett bett i äpplet, 
vilket Du alltså har gjort utan att Du lyft på mössan.
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LÖSNING TILL
365. MAN MED TELESKOP

1. Jag såg mannen. Mannen var på 
kullen. Jag använde ett teleskop.
2. Jag såg mannen. Jag var på 
kullen. Jag använde ett teleskop.
3. Jag såg mannen. Mannen var på 
kullen. Ett teleskop fanns på kullen.
4. Jag såg mannen. Jag var på 
kullen. Ett teleskop fanns på kullen.

5. Jag såg mannen. Mannen var på kullen. 
Jag såg honom använda teleskopet.
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LÖSNING TILL
366. TIGER

Kvinnan var på ett zoo.
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LÖSNING TILL
367. RUBRIKS KUB

Totala antalet kuber: 10 x 10 x 10 = 1000.
Inre (icke-synliga) kuber är 8 x 8 x 8 = 512.
Färgade kuber: 1000 - 512 = 488.
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LÖSNING TILL
368. KVADRATER

21 kvadrater! Få personer ser dom. 368



LÖSNING TILL
369. JULGÅVA

Sex sedlar skall fördelas mellan 3 barn. Detta inkluderar 
att ett barn kan få alla eller ingen sedel. De 2 flaggorna 
kan placeras på (   ) = (8 x 7)/2 = 38 olika sätt.
Ena flaggan kan placeras på 8 ställen, för vart och ett av 
dessa kan den andra placeras på 7 ställen. Men då har vi 
dubbelräknat och måste dela med 2. De sex sedlarna kan 
alltså fördelas på olika 38 sätt bland barnen.

8!
2! 6!

Olof Kalle Lisa

369



LÖSNING TILL
370. GALILEO TERMOMETER

Alla kulor som är märkta med en lägre temperatur än 250 C 
sjunker, eftersom dom har högre densitet än etanol.
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LÖSNING TILL
371. TIDNING

Dom stod på var sin sida av en dörr.
371



LÖSNING TILL
372. GÖMD PRINS

När Du identifierat prinsen har ett neuralt nätverk 
skapats i Din hjärna, som finns kvar i morgon. Då hittar 
Du personen omedelbart. 372



LÖSNING TILL
373. TANGRAM

EXP
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LÖSNING TILL
374. SAMMA SIFFRA

Du lovade att skriva ”samma siffra” på Ditt papper.

3 Samma siffra
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LÖSNING TILL
375. BILJARDBOLLAR

Rotera 9-bollen, så att det blir en 6-boll och Du kan 
addera 6 + 11 + 13 = 30.

375



LÖSNING TILL
376. KVADRAT BLIR TRIANGEL

Rotera gärna först kvadraten 450. Två lösningar finns.
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LÖSNING TILL
377. I JÄRNHANDELN

Kunden köpte husnummer, 20 SEK styck:

1 st: 20 SEK

2 st: 40 SEK

3 st: 60 SEK

377



LÖSNING TILL
378. RÖDA FISKAR

Det finns 200 x 99%= 198 röda fiskar. Ta bort x röda 
fiskar. Då återstår 198 – x röda fiskar. Procent röda fiskar 
är då  (198-x)/(200-x) = 0.98 x = 100 röda fiskar. Ungefär 
hälften av fiskarna tas alltså bort. Överraskande ?
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LÖSNING TILL
379. 21-SPELET

Du ser till att hamna på 4, 8, 12, 16, 20. Sedan  kan Du 
alltid stanna kvar i serien och vinner. Låter Du Din 
motspelare börja, kan Du alltid vinna med denna metod.

18,19,20 21
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LÖSNING TILL
380. KONSTIG TRIANGEL

Vi skriver in triangeln i en cirkel, med en diameter lika med 
triangelns hypotenusa enligt figur. Som bekant är vinkeln på 
cirkelns periferi alltid rät (900). Triangelns maximala höjd är 
lika med cirkelradien 5. Triangeln kan alltså inte ha höjden 6.

5
55< 5
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LÖSNING TILL
381. RANDIG TRIANGEL

Kopiera och rotera triangeln 1800. Vi ha nu 9 stycken 
lika band. Ytan av de blå banden: 4/5 * 145 = 116

381



LÖSNING TILL
382. TIMGLAS

I en enkel modell är vikten oförändrad. Den minskade vikten p 
g a den fallande sanden kompenseras av den stöter emot den 
nedre sanden vid landningen. En noggrannare övervägning 
visar en svag viktökning (≈1 gram) p g a att sanden i den övre 
delen också accelererar nedåt. Detta kan mätas. 382



LÖSNING TILL
383. KALENDER

Man inser snart att 0, 1 och 2 måste finnas på båda 
kuberna, se figur till vänster.  Men hur kan man då få in de 
återstående 7 siffrorna 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 på de åter-
stående 6 rutorna? Jo, genom att använda 6 också som 9.
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LÖSNING TILL
384. ÄGODELAR

Minsta antal personer som har fyra ägodelar: 100 - 87 = 13

Har inte Har

42

28

15

2
___
87
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LÖSNING TILL
385. VÄGVAL

Mannen frågar. ”Vilken väg leder till sannstaden”. Om 
kvinnan kommer från sannstaden pekar hon åt vänster. Om 
hon kommer från lögnstaden pekar hon också åt vänster. Så 
mannen skall ta åt vänster. 

LögnstadenSannstaden
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LÖSNING TILL
386. SCHACKSPEL

Britta placerar hästen t ex enligt figur. Kalle flyttar enligt 
röd pil till en ruta med samma färg i rektangeln. Britta 
måste nu lämna rektangeln enligt blå pil. Proceduren 
upprepas och Britta kan till slut inte finna en oanvänd ruta.
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LÖSNING TILL
387. TÄRNINGSSPEL

Kasta igen
n3 = 3.5

Stoppa
n3 = 5.0

Kasta igen
n2 = 4.25

Stoppa
n3 = 5.5

n3 = 3.5

Analysera bakifrån
Kast 1:(2/6)*5.5 + (4/6)*4.25 = 4.67

Ett kast: vinn i medel 3.5 SEK
Tre kast: vinn i medel 4.67 SEK !

Kast 3 Kast 2

Kast 1

Alla lika
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LÖSNING TILL
388. MINSTA AREA

Om den vertikala linjen skär kurvan på halva höjden är den 
röda arean som minst. Om man flyttar linjen något åt höger får 
man två lika rektanglar, se bilden till höger. Man adderar då 
mer röd area än man tar bort. Samma gäller om man flyttar 
linjen åt vänster. Alltså är vi vid ett minimum.

Minsta area

Halva höjden
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LÖSNING TILL
389. MULTIPLIKATIONER

Exempel: 6 x 9 representeras av en rektangel med arean 6 x 
9 = 54. Summan av alla talen är alltså lika med kvadratens 
area : 55 x 55 = 3025
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LÖSNING TILL
390. INSPÄRRAD TETRAEDER

En av symmetrioperationerna hos en tetraeder är S4, dvs 
en 900-rotation (C4 ) följd av en inversion (i), se figur 1. 
Relevant för vår lösning är en 2-dimensionell projektion 
av tetraedern, sedd längs axeln. Inversionen faller bort 
och vi får en kvadrat, se figur 2. Kvadraten passar in i 
burens öppning figur 3.

EXP

S4 = iC4

1 2

C4

3
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LÖSNING TILL
391. SYMMETRI

Vi hittar sex stycken symmetrirotationer.
1. Tre rotationer kring en axel vinkelrätt mot triangeln: 1200, 
2400 och 3600 = 00. Den sista rotationen (samma som 00, 
enhetsoperationen) måste tas med i teorin, på samma sätt som 
noll bland våra heltal.
2. Rotation 1800 kring en axel i triangelns plan. Det finns tre 
sådana axlar. 391



LÖSNING TILL
392. SAKNAT TECKEN

Vi hade tänkt oss R för backa (”Reverse”) på växelspaken.

1 3 5
2 4 ?

392



LÖSNING TILL
393. BRON

Handelsmannen började gå på bron efter att vakten lämnat bron. 
Efter 5 minuter vände han om. Han mötte vakten, som trodde att 
han var en besökare på väg in i kungadömet. Vakten bad mannen 
visa sitt visum, vilket handelsmannen inte kund. Så handels-
mannen fick vända om, dvs lämna kungadömet. 393



LÖSNING TILL
394. MORD

Mannen kunde inta ha spelat tillbaka meddelandet efter skottet.
394



LÖSNING TILL
395. BESÖK

Om mannen trodde det var hans rum borde han väl ha 
försökt använda sina nycklar istället för att knacka?
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LÖSNING TILL
396. VÅTT

Badlakanet, till exempel.
396



LÖSNING TILL
397. LETA

Efter att ha hittat saken slutar man att leta.
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LÖSNING TILL
398. RAKNINGAR

Barberaren var en kvinna
398



LÖSNING TILL
399. ÄPPLEN

Om Du tar två äpplen, då har Du två äpplen. 
(En del svarar tre äpplen.)
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LÖSNING TILL
400. TRIANGLAR

Flytta om trianglarna. Stora kvadratens area = 9. Lilla 
kvadratens area = 1. Totala gröna arean = 9 - 1 = 8. 
En triangels area 8/4 = 2.

3

1
3

1
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LÖSNING TILL
401. MYNT PÅ RUTOR

Om myntets centrum hamnar inom de gröna kvadraterna 
vidrör myntet inte en linje. De gröna ytorna är ¼ av de röda. 
Sannolikheten att myntet inte vidrör en linje är således 25%.

401



Det finns 3 möjligheter att dra ett guldmynt. I två fall av dessa är 
det andra myntet också av guld. Alltså blir sannolikheten 2/3.

1

2

2

1

LÖSNING TILL
402. MYNT I LÅDOR

402



LÖSNING TILL
403. BILKÖ

Bilarna kommer att köra fortare till höger (gul bil). Jämför 
med en vattenledning. Eftersom massan (volymen) bevaras 
måste det gälla att v1A1=v2A2, där v är hastigheter och A är 
tvärsnittsytor på rören.

403



Flytta de undre ytorna. De röda ytan är 2 x 4 = 8 enheter

LÖSNING TILL
404. RÖD YTA

404



LÖSNING TILL
405. SKJORTA

Det finns 8 hål i skjortan

BaksidaFramsida
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LÖSNING TILL
406. MISSTAG

Ordet se är upprepat:

Kan Du se
se felet?

De flesta märker inte felet. 
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LÖSNING TILL
407. OMÖJLIG PRYL

Prylen är tillverkad i en 3D-printer och byggs upp lager för 
lager. Först görs två ”kedjelänkar”, grön och gul, som träs i 
varandra. Därefter byggs den röda länken upp. Innan den är 
färdig träs de andra två länkarna över den den. Slutligen 
slutförs uppbyggnaden av den röda. 407



LÖSNING TILL
408. VÄNDA SLANTAR

Svar: Inte möjligt. Eftersom det finns 5 guldmynt (udda antal) 
kommer det alltid vara ett udda antal mynt med guldsidan upp.
Om guldmynten är ett jämnt antal och totala antalet också är 
ett jämnt antal kan man alltid få alla guldsidorna uppåt, vilket 
vi dock inte visar här. 408



LÖSNING TILL
409. 3D-PRYL

Steinmetz tricylinder
409



LÖSNING TILL
410. ÅSNELAST

Ägaren fyllde säckarna med sand istället. Sanden blev då 
mycket tung när åsnan badade. Åsnan ogillade därför snart 
badandet och ägaren kunde återgå till att frakta salt.

410



LÖSNING TILL
411. HJULBYTE

Hon lånade en mutter från vart av de tre andra hjulen. 
Nu saknade vart och ett av de fyra hjulen en mutter, 
vilket var OK för att köra till en verkstad. 411



LÖSNING TILL
412. NYMÅNE

Solljuset reflekteras av jorden (a) och lyser upp månen 
(b): Man ser jordsken på månen. Ljuset reflekteras 
vidare till jorden (c), så att vi svagt observerar jord-
skenet på månen.

a

bc

Solen

Månen

Jorden
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LÖSNING TILL
413. DELA HÄSTAR

Fadern lånade en häst av grannen. Delning av hästarna blev då 
18/2 = 9, 18/3 = 6 och 18/2 = 2. Den återstående hästen 
återlämnades. Bröderna var nöjda eftersom de fick större andel 
än utlovat: 9 > 17/2 = 8.5,  6 > 17/3 ≈ 5.7 och 2 > 17/9 ≈ 1.9
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LÖSNING TILL
414. MULTIPARTIT GRAF

Man kan dra 6 linjer. Inte så mycket teori har tillkommit 
sedan Kazimierz Kuratowskis arbeten 1930, så Du kan 
bidra till ämnet! 
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LÖSNING TILL
415. TVILLINGAR

De flesta förutsätter att båda tvillingarna är kvinnor.

Hennes bror 
har mustasch

Oskar
Karl

A-Ha!
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LÖSNING TILL
416. KASTA TÄRNING

Beräkna först sannolikheten att sex inte kommer upp 
någon gång: 5/6 x 5/6 x 5/6 x 5/6 x 5/6 x 5/6 x ≈ 0.33. 
Sannolikheten att sex kommer upp en gång är då 1 - 0.33 = 
0.67 dvs 67%. 
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LÖSNING TILL
417. RULLANDE KULA

Stängerna ligger ungefär 2 cm högre till vänster dit 
kulan rullar. Avståndet mellan pinnarna ökar så sjunker 
kulan ner mellan dom. Kulans tyngdpunkt sänks alltså 
när den rullar.
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LÖSNING TILL
418. BATTERIER

Om man delar upp batterierna enligt nedan klarar man 
uppgiften på 7 försök.

Lite hjälp:

418



LÖSNING TILL
419. RULLANDE BURKAR

I burken med flytande innehåll står vätskan nästan still. Det 
är lättare att få rotation på denna burken än den andra, där 
även innehållet accelereras. Burken med flytande innehåll 
rullar alltså fortare. 419



LÖSNING TILL
420. RESA

Jag kan vara ett frimärke på ett kuvert.
420



Om de fyra brickorna läggs symmetriskt enligt nedan 
skjuter de ut P = ½ + 2/3 = 1 1/6 ≈ 1.166 667 stället för P 
= 1 1/24 ≈ 1.041 667 i den konventionella lösningen.

LÖSNING TILL
421. KNÄCKEBRÖD PLUS

Den optimala lösningen är enligt nedan, men det är ”överkurs”.

a, b, c, d, e  är alla olika och man får
P = a+b = (15-4⎷2)/8 = 1.167 893

½
2/3

a
bd

e c
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LÖSNING TILL
422. MORD I BIL

Bilen var en cabriolet.

422



LÖSNING TILL
423. OVANLIGA ORD

Flytta den första bokstaven till sist i ordet. 
Läs sedan det nya ordet baklänges. Det blir 
samma som ursprungsordet!

Exempel: 
banana -> ananab -> banana
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LÖSNING TILL
424. FAMILJ

Nio personer. Två föräldrar, sex söner och en dotter.
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LÖSNING TILL
425. FOTO

Ett paraply.

425



LÖSNING TILL
426. KÖRANDE I CIRKLAR

Han parkerar på femte våningen i ett parkeringshus.
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LÖSNING TILL
427. OSTAR

Musen kan äta 5 ostar. Observera de två andra ingångarna. 
En ost är instängd. 

Ej denna som är inlåst
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LÖSNING TILL
428. SYMMETRI

Välj de två diagonalerna. Då behöver Du bara fylla i 3 
ytterligare kvadrater (här markerade rött), se längs ner 
till höger. För de fem andra fallen behöver Du fylla i 5 
ytterligare kvadrater.
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LÖSNING TILL
429. TRÄDGÅRD

De två kvadraterna placeras enligt:

429



LÖSNING TILL
430. FLAGGA

Alla stjärnor är längre bort från jorden än månen är. 
Stjärnan på flaggan syns hitom månen!

430



LÖSNING TILL
431. MATEMATIK

Placera en punkt mellan 2 och 3, och Du får 2.3

2.3
431



LÖSNING TILL
432. HITTA NORRUT

Anna sticker ner pinnen lodrätt i jorden. Den kastar en 
skugga på marken, som med tiden rör sig approximativt 
längs en rak linje (röd) österut. Anna går vinkelrätt mot 
denna linje. Vid andra årstider blir det lite knepigare, men 
det går också att lösa.

Pinne

Solur
Norr
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LÖSNING TILL
433. EN KOPP TE

Gästen hade sockrat teet. Den nya koppen innehöll sött te.
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LÖSNING TILL
434. FRUKTKORG

Det finns tre frukter i korgen:
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LÖSNING TILL
435. CYKEL

Cykeln rör sig framåt.  Pedalerna rör sig medurs 
på bilden. Den nedre trampan rör sig bakåt. Jämför 
med problem nummer 187.

435



LÖSNING TILL
436. OBALANSERAT MYNT

Beteckna gubbe med G och pil med P. Kasta myntet två gånger. 
Då blir det inte GG och PP med samma sannolikhet. Men GP 
och PG är lika sannolika.
Kasta myntet två gånger. Bortse från GG och PP. Beteckna GP 
med 1 och PG men 0 (eller vice versa). Du får då en serie 
0,1,1,0,1,0…  med lika sannolikhet för 0 och 1.
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LÖSNING TILL
437. RÖD, VIT OCH BLÅ

R1 R2 V B

Man kan dra de två bollarna på 12 sätt (vi måste behandla de 
två röda bollarna separat). Vi vet att VB och BV inte har 
dragits, så det återstår 10 möjligheter. Endast R1R2 och R2R1
är resultatet. Så chansen för två röda bollar är 2/10 = 1/5. Om 
de två bollarna dras efter varandra är sannolikheten 1/3.
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LÖSNING TIL
438. MAN PÅ SPÅRET

Pojken befann sig inne i en tunnel och måste först 
springa ut ur tunneln innan han kunde lämna spåret. 
Det var mycket längre till den andra tunnelöppningen.

TågTunnel

Sett uppifrån:

438



LÖSNING TILL
439. HÄNGANDE REP

Det är noll meter mellan stängerna. Det krävs att repets botten 
ligger 2.5 meter över marken. Om stängerna förs samman 
kommer repets botten att räcka 15/2 = 7.5 ner. Då stämmer det 
hela: 7.5 + 2.5 = 10 meter = stängernas höjd:

10

2.5

7.5
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LÖSNING TILL
440. RISPAPPER

1 2 3 50

310 meter

1 st 2 st 4 st 250 st

Antalet papper = 250 = 1.16 . 1015, dvs ett tal med 15 siffror. 
Stapeln blir  2.9 . 1010 meter hög, vilket motsvarar cirka 600 
varv runt jorden eller 6 gånger så långt som till månen.
Många gissar att stapeln är några meter hög. Vår hjärna har 
svårt för stora tal.
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LÖSNING TILL
441. TRÄD PÅ Ö

Flickan binder fast ena änden av repet vid trädet på land. Hon 
går sedan runt sjön med den andra änden och knyter därefter 
fast den vid samma träd. Repet sträcks och flickan kan dra sig 
över till ön genom att hålla i repet.
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LÖSNING TILL
442. FYRA INSEKTER

I varje ögonblick är insekternas banor vinkelräta mot 
varandra. Insekterna befinner sig alltid i hörnen av en 
kvadrat, vilken krymper. Varje insekt kryper således 10 cm.

10
 c

m

10 cm
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LÖDSNING TILL
443. HALVSFÄR

Sannolikheten är 100 %. Man kan alltid dela upp en sfär 
i två halvsfärer så att tre godtyckliga punkter hamnar på 
en och samma halva. 
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LÖSNING TILL
444. OPERATION

Kärnfysikern var kanadensare, som opererades i Ryssland 
på morgonen den 26 juli. Han flögs tillbaka till Kanada för 
kremering. Han åkte åt öster och passerade den internatio-
nella datumlinjen, varvid tiden ändrades en dag bakåt till 
den 25 juli.
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LÖSNING TILL
445. BRO

På grund av jordytans krökning lutas tornen så att de 
båda står lodrätt och pekar mot jorden centrum. 
Därmed ökar hållfastheten hos bron. Figuren nedan 
visar effekten överdrivet.
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LÖSNING TILL
446. VIVIANIS TEOREM

Vi har konstruerat en liksidig triangel av sugrör. En tråd 
löper fram och åter genom en liten ring enligt bilderna 
nedan. Vart vi än drar ringen är tråden sträckt. 
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LÖSNING TILL
447.  FALSKT MYNT

George VGeorge I

George I-myntet är falskt. När George I levde visste 
man inte att det skulle bli några fler kungar med 
namnet George.

447



Patienten: ”Då får jag väl komma tillbaka 
när doktorn är nykter”.

448.  LÖSNING TILL
HOS DOKTORN

448



LÖSNING TILL
449.  OSYNLIG

Jag är ekot.
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LÖSNING TILL
450. TOMT

Varje del måste innehålla 12/4 = 3 
rutor. Dessa kan arrangeras på två 
sätt:

Endast L:et är möjligt.
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LÖSNING TILL
451. KVADRATER

Det finns 51 kvadrater. Mycket få personer hittar alla.
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LÖSNING TILL
452. HÖGHUS

Mannen delar repet i 100 m + 50 m. Han 
knyter fast 50 m-repet i övre kroken. Han 
gör en ögla i andra änden på 50 m-repet 
och trär igenom 100 m-repet. Han firar sig 
ned halvvägs. Sedan drar han loss 100 m-
repet och använder det för att fira sig med 
till marken.

50 m

50 m
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LÖSNING TILL
453. SIMBASSÄNG

Vattenvolymen = 50 x 25 x 2 = 2 500 m3 = 2 500 000 liter.
Tiden = 2 500 000/60 000 ≈ 42 tim, dvs nästan 2 dygn. 
Hjärnan underskattar lätt volymers storlek.

50
25 22 500 m3
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LÖSNING TILL
454. TRE KLOCKOR

Klocka 1 visar korrekt tid två gånger per dygn. Klocka 
2 visar korrekt tid en gång på 720 dygn (= 60 x 12). 
Detsamma gäller för klocka 3. Således är det störst 
sannolikhet att klocka 1 visar korrekt tid när Kalle tar 
en titt på de tre klockorna. 

1 2 3

454



LÖSNING TILL
455. MOTORCYKLAR

Du och medtrafikanter åker 50 km med 
alla cyklarna. Sedan fyller Du tankarna 
på hälften av cyklarna från de andra 
cyklarnas tankar. Fortsätter Du så har Du 
till slut en cykel som har gått 350 km.

100 st

50 st

25 st

12 st

6 st

3 st

1 st

1 st stannar

1 st stannar

50 km

50 km

50 km

50 km

50 km

50 km

50 km

7 
x 

50
  =

 3
50

 k
m

Vägsträcka  Antal
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LÖSNING TILL
456. ROSOR

En del blommor vissnar fort, men rosor är inte den enda 
typen av blommor. Därför är det inte nödvändigtvis sant att 
rosor vissnar fort. ”En del blommor” betyder inte alla rosor.
Alltså är påståendet falskt. 
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LÖSNING TILL
457. FISK

Flytta de 3 vita stickorna till de röda.
457



LÖSNING TILL
458. 3 TILL 6

VI betyder 6 i det romerska talsystemet.
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LÖSNING TILL
459. BARNS LÄNGD

Den gröna kurvan är den enklaste modellen och stämmer 
bäst med vår intuition av ett barns tillväxt. Punkterna 
kanske avsåg data på olika barn vid en viss tidpunkt.

Ålder

Lä
ng

d
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LÖSNING TILL
460. KUGGHJUL

Hjulet rör sig år höger.

Fast
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LÖSNING TILL
461. VIKBAR KUB

Ja, en kub kan erhållas i båda fallen. Vik in 1, 2 och 3 i tur 
och ordning. Om 3 byts ut mot 4 fungerar det dock inte.

1
2

34
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LÖSNING TILL
462. FYRA BLIR TVÅ 

462



LÖSNING TILL
463. TÄRNINGAR

o skall ersätta ?
X syns på 3 positioner och är på motsatt till       
Snurra kring X - - axeln och Du finner lösningen. 463



LÖSNING TILL
464. SYLTBURKAR

Maximal tätpackning av cirklar bildar ett sexkantmönster. 
Diametern på förpackningen blir 3 x 10 = 30 cm.
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LÖSNING TILL
465. KORT I FÄRG

Det 52 x 51 x 50 = 132 600 möjligheter att dra 3 
godtyckliga kort.  Det är 52 x 12 x 11 = 6864 möjligheter 
att dra 3 kort av samma färg. 
Sannolikheten att dra 3 kort av samma färg blir alltså

6864
132600 =

22
425 ≈ 0.0518

Vi får alltså i medel dra 3 kort 20 gånger för att få 3 kort 
i samma färg. 465



LÖSNING TILL
466. 11 TÄRNINGAR

1 2 3 4 5 6
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LÖSNING TILL
467. BAND

Bandet har en yta. Man kan t ex åka från den ovala remsans 
yttre del till dess inre del utan att passera en kant. (Jämför 
med den mer kända Möbiusremsan, problem 168).
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LÖSNING TILL
468. FYRA KUBER

Vi ser att B och C är korrekta, men inte D.

A B C D
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LÖSNING TILL
469. KLOCKLOR

7+2+1=10, 8+0+2=10, 4+1+5=10, så klockan bör visa 
1:36 eller 10:36.
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LÖSNING TILL
470. KAST MED TÄRNINGAR

Som Du ser ovan är 7 den mest sannolika summan.

Sannolikheter mellan 0 och 1
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LÖSNING TILL
471. KNUTAR

Det bildas en knut endast i fall 1.
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LÖSNING TILL
472. BLÅ YTA

Flytta den undre blå ytan enligt pilen. Man ser då 
direkt att ytan har storleken 2.
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LÖSNING TILL
473. TRAPP-PARADOXEN

Trappstegskurvan konvergerar inte mot en cirkel. Vi uppfattar 
den som en cirkel eftersom vi inte kan observera små detaljer.

1 2 3 4 5 

4 = p ?
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LÖSNING TILL
474. AKILLES OCH SKÖLDPADDAN

Akilles springer sträckan a+b+c+… som är en oändlig serie som 
konvergerar mot den ändliga sträckan då han når sköldpaddan. Vi 
måste också inkludera tidsaspekten. Motsvarande tidsintervall 
konvergerar mot den tid det tar för Akilles att nå sköldpaddan.

A

B

C

1

2

3

a

b

c
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LÖSNING TILL
475. VAD ÄR JAG?

Jag är en åtta8

Oändligheten, dvs allting.

8
Lägg mig ned:

Dela mig på mitten: Två nollor.
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LÖSNING TILL
476. FRUKTER

Trädet bar inga plommon, det var ju ett päronträd. Om 
Du missade detta är lärdomen att man bör analysera 
frågeställningen noga innan man söker lösa ett problem.
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LÖSNING TILL
477. OVALT BORD

Det bör betonas att det finns ett flertal andra lösningar. 
Så tex fann Sam Loyd en 4-bitarlösning,
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Dudeney ansåg att lösa pussel och gåtor är kreativa aktiviteter 
som förbättrar tänkande och logiskt beslutsfattande.

LÖSNING TILL
478. GEOMETRISK DISSEKTION

Färgerna ändrade
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Tänkte Du på en symmetrisk lösning?

LÖSNING TILL
479. FYRA FEMMOR
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Man kan se nyckelpigan krypa på tre ställen:
Kuben sedd uppifrån: Utanpå kubens lodräta vägg.
Kuben sedd uppifrån: Insidan av kubens botten.
Kuben sedd underifrån: Utsidan av kubens botten.

LÖSNING TILL
480. NECKERS KUB
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LÖSNING TILL
481. MYSTISK FONTÄN

1. Vattnet i övre flaskan rinner ner i det 
högra röret till den undre flaskan.
2. Luften trycks ihop i den undre flaskan 
och lufttrycket stiger där.
3. Luft pressas upp i det vänstra röret.
4. Vänstra röret har små hål och luften 
river med sig vatten genom dessa.
5. Droppar och bubblor sprutar ut, 12

4

5

3
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LÖSNING TILL
482. VIKA FRIMÄRKEN

Man kan faktisk vika så att alla de 
6 möjliga permutationerna bildas. 
Polacken Stanislaw Ulam (1909-
1884) var först med att behandla 
veckningspussel. Det allmänna 
problemet är ännu inte löst.

Om detta var för enkelt 
kan Du försöka med:

Av de 24 permutationerna 
är 16 möjliga.
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LÖSNING TILL
483. MÄRKLIG POLYGON

Reuleauxtriangeln, även kallad jämtjocking, har konstant 
diameter. Därför kan man borra ett fyrkantigt hål med 
den. Observera att centrum då måste röra sig i en cirkel.

Snett borr
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LÖSNING TILL
484. MYSTISK BALANS

Livremmen hänger snett. Remmens tyngd-
punkt ligger utanför remmen, i mitten av 
den cirkel remmen ungefär bildar. 
Remmen justerar sig så att tyngdpunkten 
ligger rakt under krokens stödpunkt på 
fingret. Detta är villkoret för balans.

Tyngdpunkt

Stödpunkt
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Serien är: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55…och har många intressanta 
egenskaper. Ett tal är summan av de 
två föregående talen, t ex 2+3=5.

LÖSNING TILL
485. FIBONACCI

Antal par
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LÖSNING TILL
486. SPECIELL KROPP 

486



LÖSNING TIKL
487. GLASÖGONFODRAL

Först öppnar man fodralet, bild 1. När det är helt öppnat, bild 
2, fortsätter man vridandet, bild 3. Man ser då hur de färgade 
banden byter plats,, bild 4. För en god förståelse, studera ett 
exemplar i experimentbox nr 487 på Kreativitetslabbet.

1 2 3 4
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LÖSNING TILL
488. TESERVERING

En varm kropp svalnar fortare är en kallare (per tid). Alltså blir 
mitt te kallare. Många detaljinsikter krävs för en kvantitativ 
beräkning. Bl a är avkylningen vid B något mindre än vid A, 
men som syns inte tillräckligt stor för att ändra på vår slutsats.  

Te
m

pe
ra

tu
r

Tid

Min kopp

Din kopp

A

B
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LÖSNIG TILL
489. MAGISK BOX

Problemet tillhör kategorin ”svart låda”, se problem 237. 
Snöret går t ex genom en vinklad kanal i kuben. När snöret 
är sträckt står kuben stilla p g a friktionen. När man lättar 
lite på dragningen i snöret glider kuben ned. 489



LÖSNING TILL
490. KOLLAPS

Ballongen kyls succesivt ner mot -200 C0.  När den 
passerar -194.35 C0 övergår luften till vätska och krymper 
därvid cirka 600 gånger. Ytterligare kylning gör luften fast.

LUFT KRYMPER
4 GÅNGER PLATT

Rumstemperatur
Gas

≈ -190 C0

Gas
≈ -200 C0

Vätska
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Ställ först en stol  i varje hörn. Dom räknas med i 
två väggar var.

LÖSNING TILL
491. MÖBLERING

491



Tre frågor behövs. Exempel ovan:
1. Glasögon - nej, 2. Långt hår - ja,  3. Leende - ja.

LÖSNING TILL
492. ANSIKTSIGENKÄNNING

Glasögon?

Brunt
hår?

Leende? Långt 
hår?

Långt
hår?

Leende? Svart 
hår?

Rött = Ja
Svart = Nej

1

2

3
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LÖSNING TILL
493. HALTANDE BORD 

Om bordet har tre ben står det stadigt på ett ojämnt underlag.

493



Träd tillväxer genom fotosyntesen:
Koldioxid + Vatten + Ljus ->  Massa + Syre
Rätt svar är alltså ”D. Koldioxid från luften”.
Förvånande för många är att den lilla, lätta kol-
dioxiden i luften (0.04% ) bygger upp hela massan.

LÖSNING TILL
494. TORR MASSA 
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LÖSNING TILL 
495. GRISAR 

495



LÖSNING TILL
496. TERMOMETER 

Mot solen Från solen

ToppenToppen Botten
Båda sidor

Före rotation:

Efter rotation:

Efter rotationen ökar ytan exponerad mot 
rymden, varför temperaturen minskar.
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Jordytan rör sig snabbare åt öster när luften närmar sig 
ekvatorn. Luften släpar då efter, väg A. Det är denna så 
kallade Corioliseffekten, som får tornados att snurra 
moturs runt lågtrycket L längs väg D.

LÖSNING TILL
497. LUFTSTRÖMMAR 

A

D

LA

Ekvator
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LÖSNING TILL
498. PAR 

Ella är enda barnet, så Annas syster är Maja, som enligt 
uppgift är gift med Johan (  ). Per har inte träffat Ella, så han 
måste vara gift med Anna (  ). Återstår Ella och Oskar (  ).

Per Oskar   Johan

Anna

Maja

Ella
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LÖSNING TILL
499. HARMONIER

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

B/F = 494/349 ≈ 490/350 = 7/5
C/F = 534/349 ≈ 531/354 = 3/2
F/E = 330/349 ≈ 330/352 = 15/16

C låter mest välljudande
tillsammans med  F eftersom 
n och m är de minsta hela 
små talen (3 och 2).
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LÖSNING TILL
500. TOKKVARN

Handtaget beskriver en ellips

€ 

x
c
" 

# 
$ 
% 

& 
' 
2

+
y

1+ c
" 

# 
$ 

% 

& 
' 
2

= 1

x
y 1
c
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LÖSNING TILL
501. FOTO

Pressvecket på ett par långbyxor.

501



LÖSNING TILL
502. FIGURER

Ta bort kolumn 1 från kolumn 2 och Du får kolumn 3.

Svar
1.          2.          3.
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LÖSNING TILL
503. PRYL

Det är en naggare som gör hål 
i bröddegen innan bakningen.
Kanske hittar Du någon annan 
tillämpning?
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LÖSNING TILL
504. TRÅDTRIANGLAR

Nej, det kommer alltid att finnas minst en triangel 
med bara en färg. 

Ledtråd:
Från A utgår 5 trådar. Streckad triangel 
kan inte vara helt blå. Minst en sida 
måste vara röd.
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LÖSNING TILL
505. PAPERSVIKNING

Det utvikta pappret:
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LÖSNING TILL
506. TALJOR

-
-
-

-
-
-

100

25

50 50

25 25

50

Kraften delas upp på två lika krafter 
vid varje talja:

F

F/2F/2

Mannen drar med en kraft som 
svarar mot 25 kg.

Balans för:
F/2 + F/2 = F
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LÖSNING TILL
507. KVADRATER
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LÖSNING TILL
508. SKINKSMÖRGÅSTEOREMET

De är alltid möjligt att hitta en sådan linje för en samling 
av cirklar.

Om detta exempel var för lätt försök med nedanstående figur. 
Tips: Dela in figuren i grupper med cirklar.

508



LÖSNING TILL
509. DROTTNINGPROBLEM 

Q

Q

Q

Q

Det finns en  lösning till
509



LÖSNING TILL
510. KVADRATER

EXP

På kvadrater med udda antal rutor, 2n+1, är n st vita och n+1 
st blå. Den ”extra” rutan (röd) är större på 3x3-kvadraten är 
på 5x5-kvadraten. 3x3-kvadraten har således mer blå färg än 
3x3-kvadraten.
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LÖSNING TILL
511. ANKDAMM

Ankan simmar runt i en cirkel (streckad). Hon kan simma 
ifrån vargen eftersom cirkelns omkrets är mindre än 
dammens. Då ankan är mittemot vargen simmar hon till 
stranden. Vargen hinner inte ikapp p g a att han måste 
springa så långt.

Man kan givetvis räkna ut ett svar med 
hjälp av antaganden om längder och 
hastigheter. Man finner då att det ovan 
föreslagna förloppet är realistiskt.
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Slå sönder boxen (dock inte denna!)

LÖSNING TILL
512. LÅDA

512



Tummarna! Alternativ användning?

LÖSNING TILL
513. RULLARE
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LÖSNING TILL
514. RUBIKS KUB 2x2

Se till att den undre kuben har minst en av 
sina tre sidor i samma färg som den övre 
kubens översida (här vit). 
Gör nu ett antal 90-rotationer kring 
hitre, resp. undre lagret enligt:
Axel A moturs,  Axel B moturs
Axel A medurs, Axel B medurs
Upprepa tills löst. Kräver få eller många 
operationer (2-19), beroende på hur 
undre kuben är orienterad.

A
B

Undre
kub
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31 dec30 dec29 dec 1 jan

Födelsedag
20 år

19 år Resan
Födelsedag

21 år
Födelsedag

22 år

År NÅr N-1 År N+1 År N+2

2 dagar

Resan skedde den 1 januari.

LÖSNING TILL
515. TÅGRESA
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LÖSNINGTILL
516. ELEFANT

Atombomb

Jordbävning

Ett exempel är att om en atombomb placeras hålet i en 
liknande struktur skulle en jordbävning inte påverka den 
så mycket.
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LÖSNING TILL
517. NIO BILAR

517



LÖSNING TILL
518. LIKHET 

Båda figurerna innehåller 4 trianglar.
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LÖSNING TILL
519. TIMGLAS

Det finns andra lösningar, men då med flera vändningar

0 min 7 min 11 min 11 min 22 min

15 min

VÄND
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LÖSNING TILL
520. VÄNDA SLANTAR

Flytta 2 st marker till en ny hög. Vänd sedan på dessa  
2 marker. 3 möjligheter finns:

Detta fungerar också för andra antal marker, t ex med 100 st, 
varav är 20 klave. Bilda en hög med 20 marker och vänd dessa.

0 röda 1 röd 2 röda

Vänd
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LÖSNING TILL
521. DRA LOTT

Du skall lägga en vit kula i kruka nr 1 och de 199 andra 
kulorna i kruka nr 2. Det är 50% sannolikhet att Du får 
kruka nr 1 och 100% sannolikhet att Du då drar en vit 
kula. Det är 50% sannolikhet att Du får kruka nr 2 och 
nära 50% sannolikhet (99/199) att Du då drar en vit kula.

d
d

d

d

1 2

Den totala sannolikheten att Du blir fri 
är alltså 75%, (1/2*1 +1/2 *1/2 = 0.75). 
Alla andra fördelningar av kulorna ger 
en lägre sannolikhet.
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LÖSNING TILL
522. PAR AV SOCKAR

En av männen tar av gummibandet på ett par sockar, ger den andra 
mannen en socka och behåller den andra sockan själv. Så fortsätter 
han och varje man får till slut tre vita och tre svarta par sockar.
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LÖSNING TILL
523. PARALLELLA LINJER

5 kvadrater höger

3 kvadrater ner

3 kvadrater ner

5 kvadrater höger

Linjerna A och C lutar lika mycket (3/5) och är därför parallella.
B lutar mer.
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LÖSNING TILL
524. LOGIK

Beteckningar
s: sant, f: falskt, p: ”jag är 1.5 m lång”, q: ”jag har en radio”, 
p -> q: påståendet B (implikation)

p -> qp q
s
s

s

s
f

f
f f

s

s
s

f

Eftersom Olle säger både A och B, måste 
kolumn 1 och 3 vara lika, vilket bara gäller 
för rad 1. Alltså påståendet B, att Olle har 
en radio, är sant.
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LÖSNING TILL
525. SIMPSONS PARADOX

På lördag löste Adam 7 av 8 problem, medan Bertil löste 2 av 2 
problem. Adam löste fler antal problem, men Bertil löste en 
större andel. På söndagen försökte Adam på 2 problem och fick 1 
rätt. Bertil fick 5 av 8 problem korrekta, vilket är en större andel. 
Så trots att Bertil löste en högre andel problem varje dag vann 
Adam utmaningen genom att lösa ett större antal (8) för hela 
helgen än Bertil (7).

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%

Knepigt? Kolla på Simpsons 
paradox på Wikipedia!
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LÖSNING TILL
526. WILL ROGERS PARADOX

Kalifornien = [1, 2, 3, 4]

Oklahoma = [5, 6, 7, 8, 9]

Kalifornien = [1, 2, 3, 4, 5]

Oklahoma = [6, 7, 8, 9]
Mv = 7.0

Mv = 2.5

Mv = 7.5

Mv = 3.0

En statistisk fälla vid bl a utvärdering av medicinsk behandling.

Om 5:an flyttar så ökar medelvärdet (Mv) i båda 
grupperna med 0.5:
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LÖSNING TILL
527. KORRELATION

Personerna hade olika åldrar. Man ser att den förväntade 
korrelationen observeras inom varje åldersgrupp. Feltolkning av 
statistik förekommer inom olika forskningsområden, vilket fått 
allvarliga konsekvenser för samhället.

50
K

ol
es

te
ro

l

Motion 527



LÖSNING TILL
528. KUB

Inga räta vinklar (900) finns på teckningen. Däremot finns 
det räta vinklar den 3-dimensionell kuben.
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