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Den gamle 
togkonduktør 
Grubleren
En pensioneret togkonduktør går en gang i døgnet en tur med sin hund.

Han kommer altid forbi broen over banen og altid på et tilfældigt tidspunkt

af døgnet. Og altid står han og kigger ud over skinnerne, indtil der kommer

et tog. Derefter går han hjem. Han lægger mærke til, at han ser fem gange så

mange persontog som godstog. 

En dag snakker han med en af de ansatte ved stationen og bemærker overfor

ham, at der jo kommer fem gange så mange persontog som godstog. Næ,

svarer den ansatte, der kommer faktisk lige mange persontog og godstog.

Hvordan kan det være? 
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Resultat
Der er mange mulige løsninger. En er, at der kun kommer to tog i døgnet, 

et persontog og et godstog. Persontoget kommer kl. 20.00 og godstoget kom-

mer klokken 24.00. 

En anden løsning er, at der døgnet rundt kommer et persontog, når klokken

er hel og et godstog, når klokken er 10 minutter over hel.

En tredje løsning er følgende togplan:

Tog Tid

Persontog 2.51

Godstog 3.26

Persontog 4.34

Godstog 5.09

Persontog 9.43

Godstog 10.17

Persontog 13.09

Godstog 14.17

Persontog 17.09

Godstog 17.43

Persontog 23.26

Godstog 24.00

Arbejde med grubleren
Læs, omformuler og visualiser
Nøglen til denne grubler er at tage de første tre skridt i LOVPORT meget 

seriøst. Når man nærlæser teksten, skal man lægge mærke til de to nøgleord

”tilfældigt tidspunkt”. ”Tilfældigt” antyder, at løsningen skal findes ud fra en

sandsynlighedsteoretisk synsvinkel. Grublerens udsagn om, at han oplever

fem gange så mange persontog som godstog svarer til, at der er fem gange så

stor sandsynlighed for, at han ser et persontog som et godstog. Og ”tids-

punkt” antyder, at vi skal have fat i urskiven som visualisering. 
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Vær konkret
Vi kan se hele døgnet på en urskive og tænke på urskiven som en roulette

med blå og rød, hvor der er fem gange så stor sandsynlighed for at lande på

blå som på rød. Med denne model kan første løsning illustreres sådan: 

Her er der fem gange så stor sandsynlighed for at lande i det blå felt som i

det røde felt. Lander vores gamle ven i det blå felt, betyder det i værste fald,

at han må vente helt op til 20 timer, før han ser et tog.

Rouletten behøver ikke at have blot et rødt og et blåt felt, når bare fordelin-

gen er den samme. For eksempel kan hvert timefelt deles i   rødt og  blåt,

og så har vi illustreret den anden løsning.

Det var vores valg, at urskiven skulle illustrere et helt døgn. Den kan også 

illustrere en time, og så kan den anden løsning for eksempel tegnes således:
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Togene behøver naturligvis heller ikke at være jævnt fordelt, bare fordelingen

mellem blåt og rødt er rigtig. Tredje løsning kan illustreres således:

Variationer
Lettere
Giv flere oplysninger fra starten

Man kan tilføje, at der kommer et godstog og et persontog i timen på faste

klokkeslæt hver time. Og man kan give hintet om at se på urskiven som en

roulette.

Løft
Andre løsninger

Elever, der har fundet én løsning, kan prøve at finde andre løsninger.

Andre forhold mellem persontog og godstog

Man kan ændre på forholdet mellem det antal persontog og godstog, som

den pensionerede konduktør ser, mens der stadig kommer lige mange af

hver i virkeligheden: Den pensionerede togkonduktør ser dobbelt så mange

persontog som godstog. Eller den pensionerede togkonduktør ser 11 gange

så mange persontog som godstog.

Yderligere krav

Man kan stille yderligere krav, for eksempel at den pensionerede togkonduk-

tør højest venter 10 minutter på et tog. Den pensionerede togkonduktør ser

stadig fem gange så mange persontog som godstog, men der kommer i virke-

ligheden lige mange af hver.
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Elevundersøgelse

Elever kan selv fremstille historier med andre forhold mellem persontog og

godstog og selv finde på yderligere krav.

Til værktøjskassen
Denne grubler illustrerer, at de tre første skridt i LOVPORT er

særdeles vigtige, og i nogle tilfælde faktisk næsten løser proble-

met. I læsninger af teksten leder man efter nøgleord, der kan

give hint til at åbne problemet. I dette tilfælde er det ”tilfældigt

tidspunkt”. Det er ikke hverdagssprog og tyder på, at det er her

den matematiske løsning til problemet skal findes. Derudover

skal man hæfte sig ved, at den pensionerede togkonduktør bli-

ver stående, indtil han har set netop ét tog. 

Når man først har tanken om sandsynlighedsregning og skal til

at visualisere, kan man bruge konkrete billeder (for eksempel af

en urskive/roulette).
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De utro koner
Grubleren
I et meget lille land boede der for længe siden en masse dygtige logikere. 

De fleste af dem var gift. Der var ikke noget griseri med flere koner, tvært-

imod. Utroskab forekom, men var på det strengeste forbudt. 

Alle mændene kendte alle de utro koner, kun vidste ingen af dem, om deres

egen kone var utro eller ej. At spørge hinanden faldt dem naturligvis ikke

ind, endnu fjernere var forestillingen om at sladre. Men kongen kendte til

utroskaben og befalede, at dersom en mand indså, at hans kone var ham

utro, så skulle han dræbe hende samme nat. Ingen barmhjertighed. Nu gik

der 63 dage og nætter uden, at der skete noget, men på den 64. nat blev

samtlige utro koner slået ihjel. 

Hvor mange utro koner var der i landet?
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Resultat
Der var 64 utro koner.

Arbejde med grubleren
Reducer problemet og brug logik
Lad os antage, at der var 1 utro kone. Hendes mand kender ingen utro koner,

men da kongen har befalet, at alle utro koner skal slås ihjel, må der være

mindst én. Så manden slutter, at den utro kone må være hans egen, og

samme nat slår han hende ihjel.

Så lad os dernæst antage, at der var 2 utro koner. De to kvinders mænd

kendte én utro kvinde, som de jo tror er den eneste, og som de jævnfør situa-

tionen ovenfor tror bliver slået ihjel første nat. Men næste morgen opdager

de til deres rædsel, at den utro kvinde, som de kender, stadig lever. Ak og ve,

så ved de godt, hvad det betyder! Det betyder, at der er to utro kvinder,

hvoraf deres egen er den ene! Og anden nat dør de to kvinder.

Så lad os nu antage, at der er 3 utro koner, de tre kvinders mænd kender alle

tre to utro kvinder og tror, at de er de eneste. De regner jævnfør argumentet

ovenfor med, at de to kvinder bliver dræbt den anden nat. Så de tager det ro-

ligt indtil tredje morgen, hvor de desværre opdager, at de to utro kvinder, de

kender, begge lever. Mændene, der jo er dygtige logikere, ved nu, at det bety-

der, at deres egen kone er utro, og de tre kvinder bliver slået ihjel tredje nat.

Sådan kunne man blive ved, men lad os antage, at der er 64 utro kvinder. Alle

de 64 kvinders mænd kender 63 utro kvinder, og de tager den, jævnfør argu-

mentet ovenfor, med ro indtil om morgenen på den 64. dag. Spændt vågner

de op for at se, om der har været et voldsomt blodbad samme nat, men NEJ.

Det betyder, at der er 64 utro kvinder og ikke kun de 63, de kender, og deres

egen er en af dem. Den 64. nat bliver alle 64 utro koner slået ihjel. Så hvis de

utro koner bliver slået ihjel på den 64. nat, må der have været 64 utro koner.

En dygtig logiker ved, at hvis der ikke sker drab den n’te nat, så er der mere

end n utro. Og logikeren ved også, at antallet af utro koner enten er dem,

han selv kender, eller én mere - hans egen kone.
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