
 

Övningar att göra 

tillsammans med 

din klass ute! 

 

Sammanställda av 

Naturskolorna i 

Uppland 

 

8 MARS 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 
FRÅN HÅBO NATURSKOLA 
 

NI BEHÖVER: 

Utskriven 36-lek, tärningar, klädnypor (eller piprensare eller snören) 
 

SÅ HÄR GÖR NI: 
Fira internationella kvinnodagen på skolan med att uppmärksamma 
kvinnor som satt avtryck i historien. På följande sidor har vi samlat 36 
kvinnor vi tycker bör lyftas fram. Tryck ut sidorna och klipp isär så ni 
har en kvinna/lapp. Plasta in eller lägg i plastficka om ni vill kunna 
använda dem fler gånger.  
Låt eleverna hjälpa till att hänga upp lapparna i närområdet. Dela in 
eleverna i grupper om 4-6 i varje grupp. Låt varje grupp bestämma ett 
lockrop, så de kan kalla på varandra. Låt den/de vuxna ha varsin 
tärning och vara placerade i mitten av området. Låt grupperna slå med 
tärningarna. Om en grupp får tre, skall de sprida sig och leta efter 
lappen med en trea på. Den i gruppen som hittar trean ropar 
lockropet tills hela gruppen är samlad vid lappen. Lappen skall hänga 
kvar i trädet hela tiden. 
Gruppen får läsa på lappen, vem det handlar om och vad hon är känd 
för, redovisa för en vuxen och slå tärningen igen. Om de nu får en 
femma så söker gruppen efter åttan, (3+5=8). Hitta lappen, 
lockrop, läs på, redovisa, slå på nytt, t.ex. en tvåa, 8+2=10, leta efter 
lapp nr 10!  
Den grupp som först kommer till 36 har vunnit.  
Samla eleverna efteråt och prata om personerna. Var det någon som 
var okänd för dem? Var det något som förvånade dem? Tycker de att 
det saknades någon kvinna? o.s.v. 
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1  2 
Agatha Christie är känd 

för sina 66 
detektivromaner om de 

fiktiva detektiverna 
Hercule Poirot och Miss 

Marple. Christie har 
också skrivit den pjäs 

som innehar världsrekord 
för att ha spelats under 

längst tid, Råttfällan. 

Malala är född 1997 i 
Pakistan. Hon är känd 

för sin aktivism för 
flickors rättigheter till 

utbildning. 2014 
tilldelades hon Nobels 

fredspris. 

  

3 4 
Tove Jansson, 

en finlandssvensk 
författare, konstnär och 

illustratör. Hon är 
framför allt känd för 

sina böcker om 
mumintrollen.  

Eva Ekeblad År 1748 
blev hon som första 

kvinna invald i Svenska 
Vetenskapsakademien. 

Hon är kanske mest 
känd för att ha varit den 
första att beskriva hur 

man kan göra brännvin 
av potatis.  



 

5 6 
Sarah Sjöström är en 
svensk simmare. Hon 
har varit en av 2010-

talets främsta kvinnliga 
simmare inom fjärilsim 
och frisim, med ett stort 
antal VM- och EM-guld. 

Jenny Lind  
kallades den svenska 

näktergalen och var 1800-
talets mest firade och 

älskade sångare. Hennes 
livsresa är som en 

askungesaga kantad av 
utsatthet i barndomen, mod 

och enastående artisteri.  

  

7 8 
Ellen Key är känd som 
författare och pedagog. 

Hon utövade stor 
påverkan på 

skolväsendet genom att 
hon förkastade den 

auktoritära pedagogiken 
och att flickor och pojkar 

undervisades på olika 
skolor. 

Lise Meitner, 
vetenskapsman som var 
först med att lansera den 

revolutionerande 
hypotesen att kärnklyvning 
uppstår då uran utsätts för 

neutronbestrålning. Det 
ledde till atombomben 6 år 

senare.  



 

9 10 
Hypatia var den första 

kända kvinnliga 
matematikern, född 

350 e kr. Hennes 
förmåga att förenkla, 

sammanfatta och 
utveckla andras teorier 

gjorde att många 
matematiska idéer från 

antiken har kunnat 
överleva till idag. 

Lilian Bland var en 
brittisk journalist och pilot. 

Hon är känd som den 
första kvinnan som 

konstruerade, byggde och 
flög sitt eget flygplan, The 

Mayfly. 

  

11 12 
Märta Måås-

Fjetterström var en 
svensk textilkonstnär 

vars mattor och 
vävnader mest utfördes 
i röllakansteknik. Mest 

känd är "Staffan 
Stalledräng". 

Vigdis Finnbogadóttir, 
Islands president mellan 
1980 och 1996. Hon var 

Islands och Europas 
första kvinnliga president 

och världens första 
demokratiskt valda 

kvinnliga 
statsöverhuvud.   



 

13 14 
Margit Sahlin skrev in 
sig i historien, då hon 
på palmsöndagen den 
10 april 1960 avgav sitt 
prästlöfte och blev den 
första kvinnliga prästen 

i svenska kyrkan. 
 

Benazir Bhutto var 
Pakistans 

premiärminister 1988–
1990 och 1993–1996 

och därmed den första 
kvinnliga 

regeringschefen i ett 
muslimskt land. 

  

15 16 
Valentina Teresjkova, 

är en före detta 
sovjetisk kosmonaut 

och rysk rymdingenjör. 
Hon var den första 
kvinnan i rymden.  

Coco Chanel, 
 en banbrytande 

modeskapare som gav 
oss "den lilla svarta" (en 

klänning som passar 
överallt) och parfymen 

Chanel no.5  



 

17 18 
Moder Teresa var 

katolsk nunna i Indien. 
Där tog hon hand om 

fattiga, sjuka, föräldralösa 
och döende. Hon 

grundade Missionaries of 
Charity. Moder Teresa 

fick Nobels fredspris 1979 
och helgonförklarades 
den 4 september 2016.  

Madonna, en 
amerikansk sångerska, 
musiker, låtskrivare och 
skådespelare. Hon är 

bl.a. känd för sitt sätt att 
tänja på gränserna i 

låttexter och i bildspråket 
i sina musikvideor. Mest 
kända låt "Like a virgin". 

  

19 20 
Marilyn Monroe, en 

amerikansk 
skådespelare, fotomodell 
och sångerska. Monroe 

spelade ofta "blonda 
bombnedslag" i komedier 
och blev en av de mest 

populära sexsymbolerna 
under 1950-talet. 

Aina Lucia Wifalk, 
uppfann rollatorn. Hon 
tog aldrig patent på sin 
uppfinning utan ville att 

den skulle bli så 
tillgänglig som möjligt. 



 

21 22 
Greta Garbo var en 
svensk/amerikansk 
skådespelare. Hon 

anses ha varit en av de 
största filmstjärnorna 

under 1920- och 1930-
talen. Hon är begravd 

på Skogskyrkogården i 
Stockholm.  

Laleh är en 
iransk/svensk musiker, 

sångare, låtskrivare, 
producent och 

skådespelare. Bor 
numera i Los Angeles. 
Namnet betyder tulpan 

på persiska.  

  

23 24 
Selma Lagerlöf var den 
första kvinnan i Svenska 

Akademien och den 
första kvinna som fick 
Nobelpriset i litteratur. 

Hon har bl.a. skrivit Nils 
Holgerssons underbara 

resa genom Sverige. 

Astrid Lindgren Hon är 
känd över hela världen 
för sina barnböcker om 

bland andra Pippi 
Långstrump, Emil i 

Lönneberga och Ronja 
Rövardotter.  



 

25 26 
Elise Ottesen Jensen, 
kallad Ottar, var en av 
grundarna till RFSU och 
dess första ordförande. 

Hon hade en central roll i 
sexualupplysning och 
sexualpolitik i Sverige. 

Marie Curie blev en av 
de mycket få personer 
som fått två Nobelpris, 
ett i kemi och ett i fysik. 

Hon forskade om 
radioaktivitet.  

  

27 28 
Amelia Earhart var en 

amerikansk pilot. Hon 
blev berömd genom en 

rad djärva långflygningar 
och verkade för att 

kvinnor skulle ges samma 
möjligheter som män att 
utbilda sig inom flyget. 

Marta Vieira da Silva 
anses ofta vara den största 
kvinnliga fotbollsspelaren 
genom tiderna. Hon har 
blivit utsedd till världens 

bästa kvinnliga 
fotbollsspelare sex gånger. 



 

29 30 
Rosa Parks, 

amerikansk 
medborgarrättsförkämpe. 

Den 1 december 1955 
vägrade hon att lämna sin 

plats till en vit man i bussen i 
den starkt segregerade 
staden Montgomery i 
Alabama, varvid hon 

arresterades och bötfälldes. 

Jeanne Dárc är 
Frankrikes nationalhelgon. 
Hon hade utsetts till den 

franska härens 
överbefälhavare och ledde 
de franska trupperna mot 

England i Hundraårs-kriget.  

  

31 32 
Anne Frank 

var en judisk flicka. Hon 
blev internationellt känd 

för sin dagbok, som 
skildrar hennes 

upplevelser under den 
tyska ockupationen av 
Nederländerna under 

andra världskriget. 

Florence Nightingale 
var en brittisk 

sjuksköterska.  Hon gjorde 
uppmärksammade insatser 

under Krimkriget och 
senare i London. Hon 

räknas som en av 
grundarna av det moderna 

sjuksköterskeyrket. 



 

33 34 

Ada Lovelace var en 
brittisk matematiker 
och historiens första 
datorprogrammerare. 

Emmeline Pankhurst 
var en brittisk politisk 
aktivist och ledare för 
suffragettrörelsen som 
kämpade för kvinnors 

rösträtt. 

  

35 36 
JK Rowling är en 

brittisk romanförfattare. 
Hon är mest känd för 
fantasyromanerna om 

Harry Potter som sålts i 
mer än 450 miljoner 

exemplar världen över 
och översatts till 73 

språk.  

Greta Thunberg, 
född 2003 i Stockholm. Hon är 
en svensk opinionsbildare och 

aktivist i klimatfrågan. Hon 
inspirerar ungdomar i flera 

länder att genomföra 
demonstrationer; de samlas 

under namnet; 

Skolstrejk för klimatet eller 
Fridays for Future 

 


