
Dette er en del av 
opplegget «Historiske 
kvinner». Lesetekster 
med små biografier på 

27 kvinner som har 
gjort vesentlige bidrag 
til verdenssamfunnet.

Nynorsk, bokmål 
og engelsk i 

samme opplegg!

https://malimo.no/butikk/historiske_kvinner_1/


...alt jeg ber om er..

Hjertelig hilsen,

♥ Maren
Klikk på 
bildet for 
mer om 

meg!

Grafiske lisenser
I dette opplegget har jeg brukt 
grafikk og skrifttyper kjøpt hos:

TUSEN TAKK!
Det at du velger å bruke mitt materiell for 
å spare tid og ha det kjekt sammen med 

elevene betyr mye for meg! Min lidenskap 
er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, 

og å motivere elevene deres. Samtidig 
bidrar dette til levebrødet mitt. 

Jeg er heldig! 
Takk skal du ha!

Finn dette og mer i
BUTIKKEN MIN!

... finn meg på nett!

Nyhetsbrev Nettside Instagram

Pinterest Facebook E-post

• at du kopierer og bruker
opplegget så mye du ønsker – for
din bruk i ditt klasserommet.

• at du deler opplegget fritt med
kollega, men ikke legger det ut på
nettet. Del linken til opplegget
heller enn å sende det direkte.
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Malala Yousafzai

Fødselsdato:
Fødested:

© Malimo.no

Denne personen er kjent for: Karriere:

Interessante fakta:

Den pakistanskfødte aktivisten Malala Yousafzai er kjent for sin 

modige motstand av Talibans forbud mot utdannelse av jenter. På 

grunn av standpunktet sitt, og publisiteten hun genererte rundt 

dette problemet, ble hun svært upopulært blant mange. Dette førte 

til at hun ble skutt i hodet av et Talibanmedlem i 2012. Utrolig 

nok overlevde hun attentatforsøket, og fortsette å snakke 

høylytt om viktigheten av utdannelse for alle barn. 

Yousafzai og kollegaen Kailash Satyarthi ble tildelt Nobels 

Fredspris i 2014 til ære for deres arbeid for barns rettigheter.
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Malala Yousafzai

Fødselsdato:
Fødestad:

© Malimo.no

Denne personen er kjend for: Karriere:

Interessante fakta:

Den pakistanskfødte aktivisten Malala Yousafzai er kjend for si 

modige motstand av Taliban sitt forbud mot utdanning av jenter. 

På grunn av standpunktet sitt, og publisiteten ho genererte rundt 

dette problemet, blei ho svært upopulært blant mange. Dette førte 

til at ho blei skoten i hovudet av eit Talibanmedlem i 2012. 

Utruleg nok overlevde ho attentatforsøket, og heldt fram med å 

snakke høglydt om kor viktig utdanning er for alle barn. 

Yousafzai og kollegaen Kailash Satyarthi blei tildelt Nobels 

Fredspris i 2014 til ære for deira arbeid for barns rettar.



Malala Yousafzai
Fødselsdato:
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Malala Yousafzai

Date of birth:
Birthplace:

© Malimo.no

This person is known for: Career:

Interesting facts:

Pakistani-born activist Malala Yousafzai is known for her 

courageous outspokenness against the Taliban’s prohibition on 

the education of girls. She was targeted by many as a result of her 

stance and the publicity she was generating around the issue – so 

much so, she was shot in the head by a Taliban gunman in 2012. 

Amazingly, she survived that assassination attempt, and 

continued to speak out on the importance of education for all 

children. Yousafzai and her colleague Kailash Satyarthi were jointly 

awarded the Nobel Peace Prize in 2014 in honour of their 

advocacy for children’s rights.
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Major accomplishments:

Interesting facts:

Illustration:
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