
30 gåter 

1. Hva er forskjellen mellom en loppe og en elefant? 
2. Hva er svart når den er ren, men hvit når den er skitten? 
3. Hvilken kopp kan du ikke drikke av? 
4. Hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus? 
5. Hvilket tau kan du ikke dra i? 
6. De fattige har det, de rike trenger det, og hvis du spiser det, dør du. Hva er 

det? 
7. Hvem er sønnen til foreldrene mine, men likevel ikke broren min? 
8. Hvilken hage trenger ikke å vannes? 
9. Hvilket dyr er det høfligste? 
10. Hvilke duer kan ikke fly? 
11. Hvis du gjetter riktig, har du gjettet galt. Hvis du gjetter galt, har du gjettet 

riktig. Hva er jeg? 
12. Hva kan høre uten ører, snakke uten munn og svare på alle språk? 
13. Fire jenter gikk til skolen, og hadde bare en ødelagt paraply på deling. 

Hvordan kan det ha seg at ingen av dem ble våte? 
14. Hva har ben, men kan ikke gå, og har mat, men kan ikke spise? 
15. Hva er rundt som en ball, gjennomsiktig som glass, lett som en fjær, vakkert 

som en regnbue og skapes og ødelegges av et pust? 
16. Hvor er havet uten bølger, elvene uten vann, skogene uten trær, byene uten 

mennesker og fjellene helt flate? 
17. Hvilket dyr legger seg med skoene på? 
18. Hva får du hvis du tråkker på en flaggermus? 
19. Hva holder til på bakken, men blir aldri møkkete? 
20. Hva kan spilles uten regler, og uten at noen vinner eller taper? 
21. Emilie løper maraton. Like før målstreken passerer hun løperen på andre 

plass. Hvilken plass kommer Emilie på? 
22. Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja på uten å lyve? 
23. Hvor langt kan en kanin løpe inn i skogen? 
24. En voksen mann holder et vannglass høyt over hodet, og slipper det ned på 

gulvet uten å søle en dråpe. Hvordan klarer han det? 
25. Hvilken oppfinnelse gjør det mulig å se tvers gjennom en murvegg? 
26. Hvordan kan du få en ball til å stoppe midt i lufta, snu og kommer tilbake til 

deg uten at den treffer noe underveis? 
27. Hva kan du holde i din høyre hånd, som du ikke kan holde i din venstre? 
28. Hvilket ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver? 
29. Hva er tre pluss tre pluss tre pluss tre pluss tre? 
30. Hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør? 



Svar 

1. En elefant kan ha lopper, men en loppe kan ikke ha elefanter! 
2. En tavle. 
3. Edderkoppen. 
4. Sneglen. 
5. Fortauet. 
6. Ingenting. 
7. Meg selv. 
8. Barnehagen. 
9. Bukken. 
10. Vinduer. 
11. Ordet galt. 
12. Ekkoet. 
13. Det regnet ikke. 
14. Bordet. 
15. Såpeboblen. 
16. På kartet. 
17. Hesten. 
18. Flaggermos. 
19. Skyggen. 
20. Et instrument. 
21. Andre plass. 
22. Sover du? 
23. Halvveis. Deretter løper den ut av skogen. 
24. Vannglasset er tomt. 
25. Vinduet. 
26. Ved å kaste den rett opp. 
27. Din venstre hånd. 
28. Kort. 
29. En skog. 
30. En skiftenøkkel. 

 


