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Fakta om Zara Larsson
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om artisten och feministen Zara Larsson. Vi får lära oss mer om Zaras liv, hur och var hon
växte upp, när hon bestämde sig för att hon ville bli sångerska m.m. Vi får veta att hon har blivit utsatt för
hot och hat och att hon kämpar för jämlikhet i samhället.

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)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord (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.

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (SV åk 4–6)

Sommaren 2017 uppträdde Zara på Gröna
Lund i Stockholm. Det kom 17 000 personer
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
för att SOM
lyssna
på henne. Det var fullsatt,
LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL
TRÄNAS
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter (SV åk 4–6)
och många kom inte ens in.
ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

17

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om Zara Larsson

SIDAN 2

SAMMANFATTA EN TEXT
Ett stort ordförråd underlättar läsförståelsen. Att sammanfatta en text är ett sätt att arbeta med textens
vokabulär.
Eleverna ska välja tre ord ur texten. Sedan ska de göra en lista på allt de kommer att tänka på när de
hör varje ord. Ni kan diskutera i gruppen och komma på orden gemensamt. Därefter skriver eleverna
sina tankar. Låt sedan eleverna jämföra med en kompis innan ni slutligen pratar om elevernas tankar i
gruppen.

MÖTAS PÅ MITTEN
Dela in eleverna i grupper om fyra. Ge varje grupp ett A3-papper som du har delat in i fyra fält plus ett
fält i mitten (se nedan). Längst upp på pappret skriver du: Vad i boken tyckte du var intressant?
Uppgiften är att under fem minuter enskilt fundera över frågan du skrivit överst på pappret och skriva
ner sina tankar i var sitt fält.
När fem minuter har gått, berättar alla i gruppen för varandra vad de har skrivit. Saker som gruppen har
gemensamt, skrivs i mitten. Om någon elev har skrivit något som de andra inte har skrivit, men som de
håller med om, kan detta också skrivas i mitten. Avslutningsvis får en elev i varje grupp läsa upp det som
står i mitten för den stora gruppen.
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FACIT
LÄSFÖRSTÅELSE
En stor artist
1.

Hur blev Zara Larsson känd?

2.

Vad är Zara känd för mer än musiken?

Zara Larsson blev känd genom teveprogrammet Talang 2008.
Förutom musiken är Zara är känd för sina åsikter.

Barndomen
3.

Hur många syskon har Zara?

4.

När visste Zara att hon ville bli artist?

5.

Vem sjöng på den första skivan som Zara fick?

Zara har ett syskon (en lillasyster).
Zara visste att hon ville bli artist när hon var fem år.
Carola sjöng på den första skivan som Zara fick.

Älskar att stå på scenen
6.

Vad älskade Zara att göra när hon var liten?

7.

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

8.

Vad är Sound of Music?

När Zara var liten älskade hon att uppträda.
När Zara var nio år var hon med i en talangtävling för första gången.
Sound of Music är en musikal.

Talang 2008
9.

I vilken tevekanal kan man se programmet Talang?

Man kan se Talang i TV4.

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

Zara trodde att hennes karriär var över när hon var tio år.

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

Zara tyckte att det var pinsamt att hennes mamma gick fram till juryn och sa att hon tyckte att de skulle
skriva en låt till Zara.

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

Eget svar.

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

Zara fick inget skivkontrakt i USA för de tyckte att hon var för ung.

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om Zara Larsson

SIDAN 4

14. Vad heter Zaras mamma?

Zaras mamma heter Agnetha.

15. Varför ville Zara hellre bli känd i USA än i Sverige?

Zara ville hellre bli känd i USA därför att man blir större, alltså mer känd, där.

Berömd på riktigt
16. Vilken låt kan man säga blev Zaras första stora hit?

Man kan säga att Zaras första stora hit var Uncover.

17. Var delas Nobels fredspris ut?

Nobels fredspris delas ut i Oslo, som ligger i Norge.

18. Vad är 1?

1 är namnet på Zaras första album.

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

Exempel på personer som hjälpt Zara att skriva låtar är: Ed Sheeran, Ana Diaz, Christian Waltz, Petra
Marklund och Jocke Berg.

20. När samarbetade Zara och David Guetta?

Zara och David Guetta samarbetade när de skrev en låt till EM i fotboll år 2016.

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

Zara hade inte varit på en enda fotbollsmatch innan hon uppträdde på fotboll-EM.

Feminist
22. Vad tror du menas med ordet feminist?

Eget svar.

23. Vilka tycker Zara är sunda människor?

Zara tycker att feminister är sunda människor.

24. Vad hatar Zara?

Zara hatar machokulturen.

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

Många av de största artisterna i världen är kvinnor. Zara tycker att det är dåligt att det ändå är männen
som har makten i musikbranschen.

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

Zara väljer att anställa kvinnor och fortsätter att prata om att det inte är jämställt.
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Hat och hot
27. När började Zara få ta emot en massa hat och hot?

Zara började få ta emot en massa hat och hot när hon var med på Bråvallafestivalen och sa att det var
männen som syntes mest i reklamen för Bråvalla.

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

Det är oftast vuxna män som skriver grova hot till Zara.

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

Zara tror att de skriver grova hot till henne för att de inte gillar att unga kvinnor tar plats och pekar ut att
problem i samhället oftast beror på män.

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

Eget svar.

31. Varför startades hashtagen #BackaZara?

Hashtagen #BackaZara startades för att stötta Zara.

Privat
32. Hur träffade Zara sin pojkvän?

Zara träffade honom genom Twitter. Hon hittade bilder på honom som hon lade upp och frågade vem han
var.

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

Om du är trevlig så är folk trevliga tillbaka.

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

Zara har fått priset Rockbjörnen i kategorin Årets kvinnliga liveartist fem gånger.

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

Eget svar.

Korta fakta
36. Vem är Zaras favoritartist?

Zaras favoritartist är Beyoncé.

37. Vem är din favoritartist?

Eget svar.
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