SIDAN 1

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om Melodifestivalen
Lärarmaterial
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Vi får veta mer om vad Melodifestivalen och ESC är för något. Boken ger fakta om vilka länder som har
vunnit och förlorat flest gånger och om vilka artister som har tävlat för Sverige i ESC.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap,
både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
(SV åk 1–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.
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VILKEN ÄR DEN BÄSTA LÅTEN SVERIGE TÄVLAT MED I ESC?
Argumenterande text
Låt eleverna lyssna på alla låtar som Sverige har tävlat med i ESC. Sedan ska de skriva en
argumenterande text om varför just den låt de valt är den bästa av alla låtar som Sverige har bidragit
med.
Eleverna redovisar genom att läsa upp sina texter för klassen.
Börja med att gå igenom med eleverna hur man skriver en argumenterande text.
Bestäm tesen
När du argumenterar är det viktigt att du har klart för dig vad du vill uppnå. Vad vill du övertyga
läsaren om? Det är din tes (t.ex. ”Waterloo är den bästa låten”).
Precisera tesen
När vi först uttrycker en åsikt kan den ofta vara lite vagt formulerad. Granska därför din tes och försök
precisera den så mycket som möjligt.
Gör en argumentlista
När du har en klar och precis tes är det dags att hitta argument. Gör en lista med argument för din tes
och en lista med argument mot din tes. Fundera också över vad du har för stöd för dina argument.
Disposition
Nu när du har en tes och argument är det dags att planera textens upplägg, dispositionen. Hur börjar
du? Hur slutar du? I vilken ordning ska du presentera argumenten?
Texten
Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Använd styckesindelning för att förtydliga
textens struktur och lyfta fram dina starka argument.
Avslutning
Textens avslutning kan se lite olika ut beroende på hur lång och komplicerad din argumentation är.
Men det är nästan alltid en fördel att upprepa tesen i avslutningen.
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LYSSNA PÅ MUSIK
Låt eleverna lyssna på alla låtar som Sverige vunnit ESC med. Sedan får de sitta i jurygrupper och rösta
på den låt de tycker ska vinna. De får rösta på röstsedlar som läraren delar ut. Titta på en omröstning
från ESC eller Melodifestivalen tillsammans med eleverna och försök återskapa spänningen. Låt varje
jurygrupp få avge sina röster.

Ge den låt som du tycker är bäst 6 poäng, näst bäst 4 poäng osv.

Låt

Poäng

Waterloo

Diggi-loo diggi-ley

Fångad av en stormvind

Take me to your heaven

Euphoria

Heroes
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FACIT

Måns – en hjälte
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vilket år vann Måns Zelmerlöw Eurovision Song Contest?
Måns vann ESC år 2015.
2. Vad heter låten som Måns sjöng i Wien?
Låten som Måns sjöng i Wien heter ”Heroes”.
3. Hur många gånger tidigare har Måns varit med i den svenska Melodifestivalen?
Måns har varit med i den svenska Melodifestivalen två gånger tidigare.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Hur gammal är Måns?
Måns är 30 år (2016, född 1986).
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Brukar du titta på Melodifestivalen? Vad tycker du om programmet?
Eget svar.

Melodifestivalen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Vad händer med den artist som vinner Melodifestivalen?
Den som vinner Melodifestivalen får tävla i en stor tävling som heter ESC.
7. Vad betyder ESC?
ESC betyder Eurovision Song Contest.
8. Hur många gånger har Sverige varit med i ESC?
Sverige har varit med i ESC 55 gånger.
9. Varför får Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien och Tyskland alltid vara med i finalen?
De får alltid vara med i finalen för de betalar mest pengar till ESC.
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
10. Vilka länder går alltid direkt till final?
Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Tyskland och det land där tävlingen hålls.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
11. Vad tycker du om att Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien och Tyskland alltid får vara med i
ESC?
Eget svar.

Regler
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
12. Vilket språk sjunger de flesta på?
De flesta sjunger på engelska.
13. Hur gammal är den yngsta vinnaren av ESC?
Den yngsta vinnaren av ESC är 13 år.
14. Hur lång får låten som man sjunger max vara?
Låten får max vara 3 minuter.
15. Varför fick Lotta Engbergs låt byta namn?
Lottas låt fick byta namn för att den innehöll reklam.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
16. För hur många år sedan vann Lotta Engberg Melodifestivalen?
Lotta vann Melodifestivalen för 29 år sedan (2016; hon vann 1987).
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Varför tror du att man inte får göra reklam i sina låtar?
Eget svar.

– en möjlighet för alla

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om Melodifestivalen

SIDAN 6

Vem vinner?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Hur bestäms det vem som ska vinna ESC och Melodifestivalen?
Det bestäms genom att man får ringa och rösta. I ESC är det även en jury med och där får folket bara
bestämma hälften av poängen.
19. Vilket land har vunnit ESC flest gånger?
Irland har vunnit flest gånger.
20. Vilken är den högsta poängen man kan få?
Den högsta poängen man kan få är 12.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
21. Hur många fler segrar har Sverige jämfört med Nederländerna?
Sverige har två segrar mer än Nederländerna.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
22. Varför tror du att man inte får rösta på sitt eget land i ESC?
Eget svar.

De svenska vinnarna
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. I vilket land hålls ESC?
ESC hålls i det land som vann året före.
24. Var hölls tävlingen 2013?
2013 hölls tävlingen i Sverige, i staden Malmö.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
25. Hur många år är det mellan första och sista gången som Sverige vann ESC?
Det är 42 år mellan första och sista gången Sverige vann ESC (om man räknar fram till årtalet 2016).
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Hur många av låtarna som Sverige har vunnit ESC med har du hört?
Eget svar.

ABBA
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Hur blev ABBA kända?
De blev kända när de var med i ESC år 1974.
28. I hur många år fanns ABBA som grupp?
ABBA fanns i 10 år.
29. År 2005 firade ESC 50 år. Då hölls en omröstning om vilken låt som var den bästa någonsin.
Vilken låt vann?
Waterloo vann omröstningen om vilken låt som var den bästa någonsin.
30. Hur har ABBA fått sitt namn?
ABBA har fått sitt namn genom dem som var med i gruppen. Det är de första bokstäverna i deras
förnamn. De heter Agneta, Björn, Benny och Anni-Frid.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
31. För hur många år sedan blev ABBA kända?
ABBA blev kända för 42 år sedan (år 2016; de blev kända 1974).
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
32. Titta på bilden på sidan 15. Där ser man ABBA på scen. Är det något som du tycker är annorlunda
mot idag?
Eget svar.
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Herreys
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Hur känner Per, Richard och Louis varandra?
De är syskon/bröder.
34. Vad handlar låter Diggi-loo, diggi-ley om?
Låten handlar om gyllene skor, skor i guld.
35. Vad hade Herreys på fötterna när de vann ESC?
De hade guldskor på sig när de vann.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
36. Vilket år vann Herreys ESC?
Herreys vann år 1984.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
37. Vilken är den bästa låten du vet?
Eget svar.

Carola
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
38. Vad heter låten som Carola kom trea med i ESC?
Låten som Carola kom trea med heter ”Främling”.
39. Hur många gånger har Carola varit med i Melodifestivalen?
Carola har varit med i Melodifestivalen fem gånger.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
40. Vilket land har kommit sista flest gånger?
Det land som har kommit sista flest gånger är Norge.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
41. Har du kommit sist i en tävling någon gång? Hur kändes det?
Eget svar.
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Charlotte Nilsson
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
42. Vad döpte man om låten Tusen och en natt till i ESC?
Man döpte om låten till ”Take me to your heaven”.
43. Vilket land har fått högst poäng av alla länder?
Norge har fått högst poäng.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
44. Vilket namn bytte Charlotte Nilsson till?
Charlotte Nilsson bytte namn till Charlotte Perrelli.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
45. I vilken stad ska ESC vara år 2016?
År 2016 ska ESC vara i Stockholm.

Loreen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
46. Vad heter Loreen egentligen?
Loreen heter egentligen Lorine Zineb Noka Talhaoui.
47. Vad heter låten som Loreen vann ESC med?
Låten heter ”Euphoria”.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
48. Hur många gånger har Loreen varit med i Melodifestivalen?
Loreen har varit med i Melodifestivalen två gånger.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
49. Skulle du vilja vara med i Melodifestivalen? Varför?/Varför inte?
Eget svar.
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Text och musik
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
50. Vem kan skicka in låtar i Melodifestivalen?
Vem som helst kan skicka in låtar till Melodifestivalen.
51. Vem väljer vilka låtar som ska vara med i Melodifestivalen?
Det är en jury som väljer vilka låtar som ska vara med i Melodifestivalen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
52. Hur många personer har varit med och skrivit Heroes?
Tre personer har varit med och skrivit ”Heroes”.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
53. Varför tror du att det är ovanligt att en artist skriver sin egen låt i Melodifestivalen?
Eget svar.

Mr Melodifestivalen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
54. Vem kallas för Mr Melodifestivalen?
Christer Björkman kallas för Mr Melodifestivalen.
55. Vilket år vann Mr Melodifestivalen Melodifestivalen?
Han vann Melodifestivalen år 1992.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
56. På vilken plats kom Mr Melodifestivalen i ESC år 1992?
Han kom nästa sist i ESC år 1992.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
57. Vilka tror du personerna är på bilden på sidan 27?
Eget svar.
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Vinnare vi minns och Dags igen!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
58. Vilket datum är det dags för ESC 2016?
Det är dags för ESC 2016 den 14 maj.
59. I vilken stad ska finalen i ESC hållas?
Finalen ska hållas i Stockholm.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
60. Varför kan man ibland komma ihåg vissa som vunnit ESC mer än andra?
Man kommer ihåg hur vinnaren såg ut.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
61. Vad tror du det är på bilden på sidan 30?
Eget svar.
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