
Kerstins

Tipsrunda



1. Vad heter byn där Kerstin 

bor?

1: Vallebyn
X: Bullerbyn
2: Byn

 



2. Vad heter Kerstins 

grannhus, torpet där 

Gunnar bor?

1: Gammelgården
X: Nybygget
2: Lill-torpet



3. Varför köper Kerstin och 

Gunnar vargkiss? Vad ska 

de ha det till?

1: De ska locka till sig varulvar.
X: De ska skrämma bort vildsvin.
2: Vargkiss är bra om man vill sluta kissa i 
sängen.



4. Varför kallas Gunnars 

extrapappa för Skinn-Mats?

1: Han är döpt till det.
X: Hans skinn på näsan är alltid rött och 
fnasigt.
2: Han kör motorcykel och har alltid skinn-
kläder på sig.



5. Kerstins morfar har en 

sjukdom som Kerstin tycker 

är svår att uttala? Vilken?

1: Psoriasis
X: Pneumokocker
2: Scharlakansfeber



6. Kerstins lärare Kenneth 

är medlem i Kenneth-

klubben. Vad gör de i den 

klubben?

1: Hejar på hockey och dricker öl
X: Tränar hundar och skjuter luftgevär
2: Sjunger Kenneth-sånger och skänker 
pengar till sjuka barn



7. Vad gör Gunnar ibland 

när han blir riktigt arg?

1: Kissar på sig
X: Kastar snöbollar och svär på finska
2: Tar på sig en skelettmask och pratar bak-
länges



8. Kerstins hjälplärare 

Eivor Glaad såg ett ufo. 

Vad hände med henne efter 

det?

1: Hon blev upplockad av utomjordingar
X: Hon blev galen och sågade ner en tall 
och började slå barn
2: Hon blev äntligen snäll och bjöd eleverna 
på glasstårta



9. Vad ger Fatima till 

Kerstin för att Kerstin inte 

ska tycka att hon har 

varit dum?

1: En hundralapp
X: En pokal
2: En fruktkola



10. Vilka är hemliga 

KRAV-klubbens krav?

1: Att alla bananer måste vara KRAV-märk-
ta och ingen får köra bil.
X: Att ingen med guldhår ska behöva klip-
pa eller kamma håret, och de ska hitta 
guldskatter varje dag.
2: Att man ska få äta glass alla dagar utom 
onsdagar och att det ska finnas osynlig-
hetspulver på tretusen loppisar.



11. Vad är det för speciellt 

med Kjell och Sumalee som 

bor i vita huset vid 

återvinningen?

1: De är djurplågare och har en hund som 
de bara rastar på nätterna och som ingen 
har sett.
X: De klär ut sig till varulvar på nätterna 
och ylar mot månen.
2: De har trädgården full med små tomtar 
och djur som byter plats med varandra om 
nätterna.



12. Vad gör Kerstin och 

Gunnar med sin 

guldsamling när de inte 

vill ha den mer?

1: Säljer den dyrt på Blocket
X: Byter den mot en samling med blåa ste-
nar
2: Lägger guldsaker i brevlådor i byn och 
gräver ner resten i förskolans sandlåda



Tips på utslagsfråga:

Hur många guldsaker finns det i 
burken?* 

*Alternativt: Hur många fyrklövrar finns det i 
burken? Men det kan vara lite knepigare att få till...


