TOMAS DÖMSTEDT

SIDAN 1

Fakta om Zara Larsson
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
En stor artist
1.

Hur blev Zara Larsson känd?

2.

Vad är Zara känd för mer än musiken?

Barndomen
3.

4.

5.

Sommaren 2017 uppträdde Zara på Gröna
Hur många syskon har Zara?
Lund i Stockholm. Det kom 17 000 personer
för att lyssna på henne. Det var fullsatt,
När visste Zara att hon ville bli artist?
och många kom inte ens in.
Vem sjöng på den första skivan som Zara fick?

Älskar att stå på scenen
6.

Vad älskade Zara att göra när hon var liten?
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7.

Vad gjorde Zara för första gången när hon var nio år?

8.

Vad är Sound of Music?

Talang 2008
9.

I vilken tevekanal kan man se programmet Talang?

10. Vad trodde Zara var över när hon var tio år?

11. Vad tyckte Zara var pinsamt när hon och hennes mamma var och tittade på Idol?

12. Tycker du att det Zaras mamma gjorde var bra eller dåligt? Motivera ditt svar.

En stjärna
13. Varför fick Zara inget skivkontrakt i USA?

14. Vad heter Zaras mamma?

15. Varför ville Zara hellre bli känd i USA än i Sverige?
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Berömd på riktigt
16. Vilken låt kan man säga blev Zaras första stora hit?

17. Var delas Nobels fredspris ut?

18. Vad är 1?

Musiken
19. Nämn tre personer som har hjälpt Zara att skriva låtar.

20. När samarbetade Zara och David Guetta?

21. Hur många fotbollsmatcher hade Zara varit på innan hon uppträdde under fotbolls-EM?

Feminist
22. Vad tror du menas med ordet feminist?

23. Vilka tycker Zara är sunda människor?

24. Vad hatar Zara?
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Vill bestämma själv
25. Vad tycker Zara är dåligt i musikbranschen?

26. Hur gör Zara för att det ska finnas fler kvinnor på skivbolagen?

Hat och hot
27. När började Zara få ta emot en massa hat och hot?

28. Vilka är det som oftast skriver grova hot till Zara?

29. Varför tror Zara att de skriver grova hot till henne?

#BackaZara
30. Vad tror du att Zara menar med att hon hatar det patriarkaliska samhället?

31. Varför startades hashtagen #BackaZara?
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Privat
32. Hur träffade Zara sin pojkvän?

33. Varför är det viktigt för Zara att vara trevlig mot folk?

Priser
34. Vad har Zara fått för pris fem gånger?

35. Vilket av Zaras priser skulle du vilja vinna och varför?

Korta fakta
36. Vem är Zaras favoritartist?

37. Vem är din favoritartist?
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KLURIGA ORD FRÅN BOKEN
Para ihop varje ord med rätt förklaring. Alla orden finns i boken så ett tips är att hitta ordet i boken och
läsa meningen där ordet står. Då kanske du kanske kan få en ledtråd till ordet.
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SIDAN 7

SAMMANFATTA TEXTEN
När du har läst klart boken, väljer du ut två meningar eller ett kort stycke ur texten. Du kan till exempel
välja något du inte har förstått, något du inte håller med om, något du verkligen håller med om, något
som är fint skrivet, något som gör dig upprörd, något som väcker tankar eller något du blir förvånad över.
I vänstra spalten (Fakta) skriver du av meningen/stycket. I den högra spalten (Min tankeröst) skriver du
dina egna tankar och funderingar kring meningen/stycket.
Fakta

Min tankeröst

(Vad som står i texten)

(Min reaktion/respons, vad som finns i mitt
huvud)

På sidan …

Jag tycker att …

På sidan …

Jag känner att …

