
1.                    2. 

Artisten Lill-Babs har   Dotter heter daughter  

två kända döttrar.   på engelska.  

Vad heter de?   Vad heter dotter på  

något annat språk? 

 

 

 3.         4. 

Vem var den första  Vem sjunger ”Jag svär 

kvinnan i rymden?  på min mamma, jag ska 

    ge dem vad de tål”? 

 

 

 

 5.    6. 

En populär tjejgrupp  Vem är Sveriges 

spelade på 90-talet in  första kvinnliga 

en hyllningslåt till   statsminister? 

Mamma, ”Mama”.  

Vilken? 



 7.    8. 

Sjung en barnvisa   Vad heter vetenskaps- 

där ordet ”mor”   kvinnan som fick 

finns med.   Nobelpriset två gånger? 

 

 

 

 9.    10. 

Hur många ord för  Vilket år kunde svenska 

”mamma” kan du   kvinnor rösta för  

komma på?   första gången? 

 

 

 

 11.    12. 

Nämn tre böcker du har  Vad menar man när man 

läst av kvinnliga   kallar någon för 

författare. Säg titel   ”curlingmamma”? 

och författare.  



 13.    14. 

Vad menar man när man  Vad heter hästens 

kallar någon   ”mamma”? 

”kycklingmamma”? 

 

 

 

 15.    16. 

Vad heter grisens   Vad heter fårets 

”mamma”?   ”mamma”? 

 

 

 

 

 17.    18. 

Vem var den första  Gå tillbaka till 

kvinnan som flög   fråga 15. 

över Atlanten?  

 

 



 19.    20. 

”Run the World, Girls”,  När blir tjejer  

sjunger Beyoncé, själv  myndiga? 

mamma till tre. Vad 

heter äldsta dottern?  

 

 

 21.    22. 

Säg namnet på två av de  Krama en dotter. 

kvinnliga huvudrollerna 

i ”Skam”. 

 

 

 

 23.    24. 

Vilken svensk kvinnlig  Nämn en kvinnlig skåde- 

artist har nått över en  spelare inom teater 

miljard spelningar   och film. 

på Spotify? 

 



 25.    26. 

Säg namnet på en  Vilket svenskt kvinnligt  

kvinnlig    golfproffs räknas som en 

modedesigner.   av de främsta genom 

    tiderna? 

 

 

 27.    28. 

Vad heter den kvinnliga  Säg namnet på en kvinnlig 

hjältinnan i ”Hunger  seriefigur med  

Games”?   superkrafter. 

 

 

 

 29.    30. 

Vad heter Tysklands  Vilken artist fick sitt 

förbundskansler?   internationella genom- 

    brott med albumet 

    ”Like a Virgin”? 

 



 31.    32. 

Det är brist på statyer  Nämn två kvinnliga 

av kvinnor. Känner du  naturväsen. 

till någon? 

 

 

  

33.    34. 

Konstnären Louise  Nämn namnet på en  

Bourgeois mamma  svensk kvinnlig 

var väverska. För att  utrikesminister. 

hylla sin mor gjorde 

hon en 9 m hög skulptur 

av ett djur som väver. 

Vilket? 

 

  

 

 

 



35.    36. 

Vad heter den yngsta  Hitta på en hejaramsa om 

Fredspristagaren   mammor, döttrar,  

någonsin?   kvinnor eller tjejer.  

Ropa den tillsammans! 


