ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

TOMAS DÖMSTEDT

Beyoncé Knowles - Ett liv

ORDLISTA
En dröm
superstjärna (sida 4, rad 2) – någon som är känd i hela världen
kritiker (sida 4, rad 8) – person som har till yrke att tycka till om exempelvis musik
Sång och dans
talangtävling (sida 16, rad 9) – en tävling för personer som vill uppträda
Destiny’s Child
förutbestämt (sida 16, rad 3) – inget som människan bestämmer över
otroliga (sida 18, rad 3) – fantastiska/mycket speciella
Pappa och manager
flämta (sida 21, rad 2) – andas snabbt
På scenen
skaver (sida 25, rad 9) – gör lite ont/nöter
bländar (sida 25, rad 10) – ett starkt ljus som gör att du inte kan se något på en stund
apa efter (sida 27, rad 12) – härma/göra likadant som
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Arbeta med ordlistan
•

Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder på svenska.

•

Förklara vad orden i ordlistan betyder.

•

Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.

•

En del av orden i ordlistan är verb. Vilka?

•

Förklara med egna ord hur man gör när man ”apar efter” någon.

GRAMMATIK
Verb
fortsätter, fortsatte, fortsatt
överraskar, överraskade, överraskat
blir, blev, blivit
dansar, dansade, dansat
hatar, hatade, hatat
hittar, hittade, hittat

Verben finns i kapitel 1. Läs kapitel 1 en gång till och se om du hittar meningarna där verben
finns.
Verben står i preteritum. Skriv av meningarna och ändra sedan tempus på verben till presens.

Skriv färdigt meningen:
1. I dag…
2. Därför…
3. När…
4. Året därpå…
5. Redan…
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LÄSFÖRSTÅELSE
En dröm
Vad är Beyoncés dröm?

Barndomen
Beskriv Beyoncés barndom.

Sång och dans
Hur kände sig Beyoncé när hon skulle vara med i talangtävlingen? Hur gick det för henne?

Det första bandet
Vad var Girl’s Tyme?

Föräldrarna
Vad tyckte Mathew att hans uppgift var?
Varför skilde sig Beyoncés föräldrar?

Destiny’s Child
Varför var det bara tre medlemmar kvar till sist?

Pappa och manager
Beskriv Beyoncés relation med sin pappa.

Musiken
Beyoncé har sagt: jag tränar tills mina fötter blöder. Vad betyder det?
Varför nämns Zara Larsson i kapitlet?
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På scenen
Vad är typiskt för Beyoncés framträdanden?

Film
Hur många filmer har Beyoncé varit med i hittills?

Feminist
Vad handlar Beyoncés texter ofta om?
På vilka sätt visar Beyoncé att hon är feminist?

Kärleken
Vem är pappa till Beyoncés barn?
Vem var Lyndall?

Familjen
Vad var det som fick 7,5 miljoner likes?

Politik
Hur visar Beyoncé vad hon tycker? Ge några exempel.

Vän med presidenten
Varför fick Beyoncé kritik när hon sjöng nationalsången då Obama blivit president?

Roligt att veta
Vilken information är mest intressant på sida 44, tycker du?

Viktiga datum och årtal
Titta på sida 45 i boken. Gör en liknande lista med viktiga årtal i ditt liv.
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SKRIVA
Gör bilder (kan göras i grupp)
Fundera över vilka händelser som är viktigast i Beyoncés liv. Bestäm dig/er för fyra stycken.
Ta sedan ett tomt papper. Dela det pappret i fyra lika stora rutor. Försök att rita de fyra händelser som du/ni valt ut som de viktigaste. Skriv en kort text (bara en mening eller två) om
vad som finns i varje ruta. Motivera varför de här händelserna är de viktigaste.

Sammanfatta
Sammanfatta boken så kort som möjligt. Ta hjälp av de fyra rutorna som du just ritat. Berätta vad som händer i boken utifrån rutorna.

Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet.
2. Berätta vad du tyckte om boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
3. Sätt ihop ditt omdöme om boken med din sammanfattning. Var passar den bäst? I
början eller slutet eller mitt i?
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Beskriv och jämför
Beskriv Beyoncé
1.

Skriv en presentation av Beyoncé. Vem var hon? Vad har hon gjort som är viktigt?
Varför är det bra att känna till vem hon är?

2.

Vilka egenskaper tror du att Beyoncé har? Vad är hon duktig på? Vad får dig att tänka
så? Använd gärna något exempel i boken för att motivera din tanke.

Beskriv dig själv
Skriv en presentation av dig själv. Vem är du? Vad har du gjort som är viktigt eller som du är
stolt över? Vilka egenskaper har du och vad är du duktig på?

Jämför dig själv med Beyoncé
Vilka egenskaper har ni som är lika varandra? Vad kan du lära dig av Beyoncé? Vad skulle
hon kunna lära sig av dig?

Om du fick välja en fråga – vilken skulle det vara?
Om du fick ställa en fråga till Beyoncé, vilken skulle det vara och varför?
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