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 Räkna med Lycko

Nödvändiga rullar
I Sverige använder vi cirka 15 kilo toalettpapper 
per år och per person. Det är ungefär hundra 
rullar var varje år! På en rulle finns cirka 27,7 
meter toalettpapper. Det betyder att du använder 
nästan tre kilometer toalettpapper om året.

a) I huset bredvid Spara bor två mammor 
och en dotter och son. Ändå använder de 
bara 45 kilo toalettpapper tillsammans per 
år. Hur kommer det sig?

b) Sveriges högsta berg Kebnekaise är 
2 111 meter högt. Om du rullar ut alla 15 
kilo toarullar du använder på ett år, nedför 
berget en och en, efter varandra – kommer 
toapappret nå ned till marken då?

Många brädor för proffset

Lyckoidolen är snowboardproffset Sven Thorgren. 

Han sliter ut en snowboard på tre veckor. 

a) Hur många veckor tar det för Sven att slita ut 

nio snowboardar?

b) Spara åker också snowboard. Men hon köper 

bara ny snowboard en gång om året. Ungefär hur 

många år tar det innan hon har köpt lika många 

brädor som Sven Thorgren gör av med på ett år?

Borde det inte stå två olika 

SORTERS lådor? annars 

tror man att det ska bara 

Packa bankens 
guldtacka
Sveriges guldreserv innehåller 10 000 guld-

tackor. Varje guldtacka väger 12,5 kilo. Totalt 

väger guldet 125 ton (125 000 kilo). 

Sparas mamma har till uppgift att stoppa 

guldet i två olika sorters lådor. De stora 

lådorna klarar 100 kilo. De små klarar 50 

kilo. Hon har 1 000 stora lådor, och hon 

fyller alla. 
Hur många små lådor behöver hon för att 

stoppa resten av guldreserven i lådorna?
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   Räkna med Lycko

Facit

Nödvändiga rullar
Kort svar: 
a) Sparas grannar är en mormor och hennes dot-
ter, och denna dotter är mamma till pojken. Det 
bor alltså bara tre personer där! 3 personer x 15 
kilo toalettpapper per person per år = 45 kilo.
b) Ja!

Långt svar: 
a) Sparas grannar är en mormor och hennes dot-
ter, och denna dotter är mamma till pojken. Det 
bor alltså bara tre personer där! 3 personer x 15 
kilo toalettpapper per person per år = 45 kilo. 
b) Ja. 15 kilo är cirka hundra rullar. En rulle är 
cirka 27,7 meter lång. 100 rullar x 27,7 meter = 
2 770 meter. 15 kilo toapapper räcker alltså gott 
och väl för att rulla nedför Kebnekaise.

Många brädor för proffset

Kort svar: 
a) 27 veckor.
b) Cirka 17 år. 52 veckor dividerat med 3 blir 17,33

Långt svar: 
a) 9 snowboards x 3 veckor = 27 veckor. Det tar alltså 27 veckor för 

Sven att slita ut 9 snowboards.

b) Sven sliter ut en snowboard på tre veckor. 52 veckor på ett år 

dividerat med 3 blir 17,33 utslitna snowboards på ett helt år. 

Eftersom Spara bara köper en snowboard om året kommer det att ta 

henne cirka 17 år innan hon köpt lika många snowboards som Sven 

köper på ett år. 

Borde det inte stå två olika 

SORTERS lådor? annars 

tror man att det ska bara 

Packa bankens 
guldtacka
Sparas mamma har 1 000 stora lådor som rym-

mer 100 kilo var. Hennes stora lådor rymmer 

alltså totalt 1 000 x 100 = 100 000 kilo. 

Men guldreserven består av 125 000 kilo guld. 

Alltså måste hon få plats med 25 000 kilo guld i 

de små lådorna. 
De små lådorna rymmer totalt 50 kilo var. För 

att få fram antalet små lådor som krävs måste vi 

dividera 25 000 med 50 = 500. Det krävs alltså 

500 små lådor.
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