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"IQ-spilldesign" – utdelingsark 1 – detektivspill 
 

I en liten landsby er det bare én gate, og langs gaten er det fem hus i 

fem forskjellige farger:  

Rød, hvit, blå, grønn og gul.  

I hvert av husene bor det én person, og alle kommer fra forskjellige 

land:  

Norge, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Sverige.  

Hver av disse fem personene har et spesifikt kjæledyr: Hund, katt, 

fugl, geit og fisk.                                                  Hver av dem liker også best en viss type drikke: Kaffe, te, 

melk, vann og øl.  

Alle sammen kjører forskjellig biltype: Mercedes, Audi, Ferrari, lastebil og traktor.  

Ingen av personene har samme kjæledyr, drikker den samme type drikke eller kjører samme type bil.  

 

Detektivene har noen opplysninger som er helt sikre (og de noterte ned alt sett forfra, så hus nr. 1 

ligger lengst til venstre i gaten, mens hus nr. 5 ligger lengst til høyre, og f.eks. hus nr. 2 ligger like til 

venstre for hus nr. 3): 

1. Nordmannen bor i hus nr. 5. 

2. Eieren av hunden drikker øl. 

3. Personen som bor i hus nr. 1 drikker kaffe. 

4. Huset med fisken er det som ligger like til høyre side for huset med hunden. 

5. Eieren av det blå huset bor ved siden av personen som drikker vann. 

6. Hus nr. 4 er blått. 

7. Personen med lastebilen og den som drikker kaffe, bor ved siden av hverandre. 

8. Tyskeren bor i hus nr. 2. 

9. Personen som har fugler, bor i det gule huset. 

10. Eieren av det grønne huset kjører ikke Mercedes. 

11. Eieren av Ferrarien bor på høyre side av huset med geit, og det er mer enn ett hus mellom 
dem. 

12. Personen som har katt kjører traktor og drikker vann. 

13. Dansken har to naboer: Det røde huset og den som kjører Audi. 

14. Personen med lastebil bor ved siden av det røde huset. 

15.  Den som bor i huset til høyre for svensken drikker melk. 
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Spørsmålet du må finne svaret på er: Hvilken nasjonalitet har den personen som bor i nabohuset til 

høyre for det hvite huset? 


