
 

Kända svenskar 
 

Zlatan Ibrahimovic 

Fotbollsspelare från 

Malmö 

som har spelat 

bland annat i 

Barcelona, 

Manchester, Paris, 

Milan och Sveriges landslag. 

Zara Larsson 
 
Sångerska från 

Stockholm som är 

populär i Sverige, 

Norge, Danmark, 

Tyskland, 

Storbritannien och 

även i USA. 

 

Greta Thunberg 
 

Klimataktivist som har 

inspirerat tusentals 

människor över hela 

världen sedan hon 

började hennes 

Skolstrejk för klimatet 2016. 

Camilla Läckberg 

 
Författare från Fjällbacka som har sålt 
över 22 miljoner böcker i fler än 60 
länder. 

Alicia Vikander 

 
Skådespelerska från Göteborg som 
vann en Oscar 2016 för The Danish 
Girl. 

Stellan Skarsgård 
 

Skådespelare som 
har spelat i många 
hollywoodfilmer. 
Hans barn är också 
kända skådespelare 
på grund av 
svenska och 

amerikanska filmer och serier. 

 

  



 

 

Nya ord 
 
en kändis en känd, populär person 

det har du rätt i du har rätt, jag håller med dig om det 

internationellt som gäller i flera olika länder 

en staty skulptur av en person 

vandalisering meningslöst skadegörelse av något föremål 

det är synd det är tråkigt 

en sångerska en kvinnlig artist som sjunger 

en klimataktivist en person som är aktiv i frågor om miljön 

att ta tag i göra något, agera för att lösa någon situation 

ett engagemang att visa intresse och arbeta i t. ex. politik 

en förändring när något blir annorlunda än det var förut 

en förebild en person som är ett gott exempel för andra 

särskilt speciellt 

en deckare en bok eller film som handlar om brott, detektiver. 

en genre en typ av bok eller film. 

Det finns olika genrer som komedi, 

romantik, äventyr, action, osv. 

hon är jättestor där hon är mycket populär där 

översatt skriven på ett annat språk än originalet 

en skådis talspråk: skådespelare 

utan tvekan säkert 

jag har hört talas 

om den jag har hört kommentarer om den av andra 

människor 



 

 

 

 

mångsidig som har många sidor, många talanger 

en krets en grupp människor som har något gemensamt 

kulturarbetare en person som arbetar med kultur, t. ex. böcker, 

musik, filmer, osv. 

de brås på pappan de liknar sin pappa 

 

Hörförståelse - rätt eller fel? 
 

1. Zlatan har fantiserat en staty. 
2. Zara Larsson och Greta Thunberg är unga artister. 
3. Cathrine tycker att både Zara och Greta är goda exempel för andra unga personer. 
4. Camilla Läckberg har bara skrivit deckare. 
5. Jonas har sett filmen “The Danish Girl” och Cathrine tänker se den också. 
6. Stellan Skarsgård har åtta barn. Två heter Gustav och Alexander. 

 
 
 
 

Träna mera!  
 
Skriv om en populär person från ditt hemland som är känd i andra länder. 

Du kan också prata med dina kompisar och berätta om den personen. 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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