
GÅTOR 

 

 I vilken månad föds de flesta barnen? Nionde 

 

Vad finns alltid mellan berg och dal? OCH 

 

Vad är det som går upp och ner men aldrig rör sig? Trappan 

 

Jag är mindre än en mus men fyller ändå ett helt hus. Vem är jag? Snigeln 

 

En man har sex döttrar. Varje dotter har en bror. Hur många barn har mannen? 7 

 

Vilken klocka är fin men det kommer inget ljud från den? Blåklockan 

 

Vilken nyckel kan inte öppna dörrar? 

Svar: Skiftnyckel. 

 

Ju fler du tar desto fler lämnar du bakom dig. 

Svar: Fotsteg. 

Vilket ord på tre bokstäver startar med bensin? 

Svar: Bil. 

Vilka bössor kan man inte skjuta med? 

Svar: Sparbössor. 

På vilken fråga måste du alltid svara ja?” Lever du? 

 

Vad blir större och större ju mer du tar bort? 

Svar : Hålet 

 

Vad gör du alltid innan du reser dig från en stol? 

Svar : Sätter dig på den 

 

Vad blir blötare och blötare ju mer du torkar? 

Svar : Handduken 

 

Vilket är världens längsta ord? 

Svar : Smila för att det är en mil mellan S och A' 

 

På vilken fråga måste du alltid svara ja? 

Svar : Vad stavas J A 

 

Vad kallas en själv upptagen dinosaurie? 

Svar : Egosaurie 

 

Vad är skillnaden mellan en mus och ett monster? 

Svar : Monstret gör mycket större hål i väggen 



Vart flyger fåglarna? 

Svar : Dit näbben pekar 

 

Vad kan en råtta dra lika lätt som en elefant? 

Svar : Andan 

 

Hur kommer det sig att vita får äter mer än svarta får? 

Svar : De är fler 

 

Vad är det bästa med myggorna? 

Svar : Att de inte har spikskor på fötterna 

 

Vilket djur kan hoppa högre än ett hus? 

Svar : Alla, hus kan väl inte hoppa 

 

Hur många ben har ett får om man kallar svansen för ett? 

Svar : Fyra, för svansen blir inget ben, även om man kallar den för det 

 

Kungens kungliga kock stod i kungens kungliga kök och stekte kungen en kunglig stek. Hur 

många K är det i meningen? 

Svar : I ordet "meningen" finns inte ett enda K 

 

Vad är det som är gult på dagen och grönt på natten? 

Svar : En banan som tagigt nattarbete som gurka 

 

Vad sade sadin mamman till sin lille son när de såg en ubåt? 

Svar : Titta, där kommer en människoburk 

 

Vad är det för likhet mellan en björn och en motorcykel? 

Svar : Båda säger Brum-Brum 

 

Vad tror du att en frukthandlare väger om han är 180 cm lång och mäter 120 cm om 

magen? 

Svar : Frukt 

 


