
 

 

 36-leken 
 

 

 

 

Vad behövs? 36 frågekort, ett facit, en eller flera tärningar. 

 

Gör så här: 

Börja med att ladda ner och skriva ut de 36 korten med frågor om mammor och döttrar, 

kvinnor och tjejer från hemsidan. Laminera korten, så att de kan användas flera gånger. Gör 

ett hål i hörnet på varje kort och dra en gummisnodd/snöre genom hålet så blir det lätt att 

hänga upp korten. Sätt upp dem på ett begränsat område i skogen/naturen, på skolgården 

eller i lokalen.  

 

36-leken är en lek som främjar samarbete och är bra att använda i stora grupper. Leken 

skapades ursprungligen av en lärare på lektion.se, men vi har gjort om den speciellt för 

tjejer. 

Dela in tjejerna i grupper om 3-5 personer. 

Varje grupp måste ha ett lockrop. Ge dem en kort stund (ca 15-20 sekunder) att bestämma 

det. Sedan går du runt och frågar alla grupper. Första gången kommer säkert någon grupp 

att svara ”Vi vet inte” och då blir detta deras lockrop.  

Mammor & döttrar – att utforska kvinnlig identitet                       ORD 



Samtidigt som du kollar lockropen går du runt och slår gruppernas starttal med tärningen, 

från 1 till 6. De måste komma ihåg sitt tal. Leken går ut på att ta sig till kort nr 36.  

När du säger ”Klara, färdiga, gå!” ska de leta efter sitt kort med starttalet. Så fort någon 

hittar kortet ropar den på de andra i sin grupp med lockropet. Sedan läser de frågan och 

försöker komma på svaret.  

Svaret redovisas till dig eller en annan ledare. När de svarat rätt på uppgiften får de slå ett 

nytt slag med tärningen. Det talet lägger de ihop med det tal de tidigare hade. Ett exempel: 

som starttal fick de 2. Nu slog de 4. Då ska de leta efter kort nummer 6. 

När de kommer till kort 30-35 kan de slå mer än 36, men då ska de ändå leta efter kort 36.  

 

Frågor och facit: 

1. Artisten Lill-Babs har två kända döttrar. Vad heter de? (Malin Berghagen, Kristin 

Kaspersen) 

2. Dotter heter daughter på engelska. Vet du vad dotter heter på något annat språk? (T ex 

fille, hija, figlia, tochter) 

3. Vem var den första kvinnan i rymden? (Valentina Teresjkova) 

4. Vem sjunger ”Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål”? (Silvana Imam) 

5. En populär tjejgrupp spelade på 90-talet in en hyllningslåt till mamma, ”Mama”. Vilken? 

(Spice Girls) 

6. Vem är Sveriges första kvinnliga statsminister? (Vi har aldrig haft någon) 

7. Sjung en barnvisa där ordet ”mor” finns med. (T ex Mors lilla Olle, Trollmor) 

8. Vad heter vetenskapskvinnan som fick Nobelpriset två gånger? (Marie Curie) 

9. Hur många ord för mamma kan du komma på? (T ex Mum, madre, mama, matka, mère, 

mor, mater, majka, mutter, moeder) 

10. Vilket år kunde svenska kvinnor rösta för första gången? (1921) 

11. Nämn tre böcker du har läst av kvinnliga författare. Säg författare och titel. (Här finns det 

många rätt svar …) 

12. Vad menar man när man kallar någon för en ”curlingmamma”? (En mamma som ”sopar 

banan” åt sitt barn och gör allt för att underlätta och serva.) 



13. Vad menar man när man kallar någon för en ”kycklingmamma”? (En överbeskyddande 

och ängslig mamma.) 

14. Vad heter hästens ”mamma”? (Sto) 

15. Vad heter grisens ”mamma”? (Sugga) 

16. Vad heter fårets ”mamma”? (Tacka) 

17. Vem var den första kvinnan som flög över Atlanten? (Amelia Earhart) 

18. Gå tillbaka till fråga 15. 

19. ”Run the World, Girls” sjunger Beyoncé. Själv är hon mamma till tre. Äldsta dottern heter 

…? (Blue Ivy) 

20. När blir tjejer myndiga? (18 år)  

21. Säg namnet på två av de kvinnliga huvudrollerna i ”Skam”. (Eva, Noora, Sana, Chris) 

22. Krama en dotter. 

23. Vilken svensk kvinnlig artist har nått över en miljard spelningar på Spotify och är i nivå 

med Rihanna? (Zara Larsson) 

24. Nämn en kvinnlig skådespelare inom film och teater. (Många svar …) 

25. Säg namnet på en kvinnlig modedesigner? (T ex Filippa K, Coco Chanel, Malene Birger) 

26. Vilken svensk professionell kvinnlig golfspelare räknas som en av de främsta genom 

tiderna? (Annica Sörenstam) 

27. Vad heter den kvinnliga hjältinnan i ”Hunger Games”? (Katniss Everdeen, spelad av 

Jennifer Lawrence) 

28. Säg namnet på en kvinnlig seriefigur med superkrafter. (Superwoman, Supergirl, 

Stålflickan, Batgirl, Spiderwoman, Hyper dolls, Wonder woman, Poison Ivy) 

29. Vad heter Tysklands förbundskansler? (Angela Merkel) 

30. Vilken artist fick sitt internationella genombrott med albumet ”Like a Virgin”? (Madonna) 

31. Det är brist på statyer av kvinnor. Känner du till någon? (Frihetsgudinnan, lilla 

sjöjungfrun, Nike segergudinnan, kissande damen i Wanås, tanten med handväskan i Växjö, 

skådespelerskan Margareta Krook utanför Dramaten) 

32. Nämn två kvinnliga naturväsen. (Sjöjungfru, skogsrå, älva, vittra, mara, fe, huldra, 

skogsfru, nymf, vakyria, troll, häxa.) 



33. Konstnären Louise Bourgeois mamma var väverska. För att hylla henne gjorde Louise en 

9 meter hög skulptur av ett djur som också väver. Vilket? (En spindel.) 

34. Nämn namnet på en svensk kvinnlig utrikesminister. (Margot Wallström, Anna Lindh, 

Karin Söder) 

35. Vad heter den yngsta fredspristagaren någonsin? (Malala Yousafzai) 

36. Hitta på en hejaramsa om mammor/döttrar/kvinnor/tjejer. Ropa den tillsammans!  


