
Oprah Winfrey 

    

*Läs texten om ”Oprah Winfrey” 

*Svara på frågorna. 

Skriv alla svar i ditt skrivhäfte. Svara med hela meningar.  

1.  När och var föddes Oprah? 

2.  Varför bodde hon inte hos sina föräldrar när hon var liten? 

3.  Hur bodde hennes farfar och farmor? 

4.  Hur var hennes farfar? 

5.  Hur var hennes farmor? 

6.  Varför var Oprahs farmor viktig för henne? 

7.  När lärde sig Oprah att läsa och skriva? 

8.  Vad stod det på lappen som Oprah gav till sin dagisfröken? 

9.  Vad jobbar Oprah med? 

10. Vad handlar hennes program om? 

11. Varför är vissa kritiska mot henne? 
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Svara på frågorna. Skriv utförliga svar. 

1. Har du sett något av Oprahs program? 

Vad handlade det om? 

2. Oprah bodde med sin farfar och farmor när hon var liten. 

Har du bra kontakt med dina mor- och farföräldrar 

3. Ett av Oprahs minnen från sin barndom är när hennes farmor 

hämtar vatten. 

Vilket är ditt första minne från din barndom? 

Vilket är ditt bästa minne från din barndom? 

4. Oprahs farmor gav henne bra själförtroende. 

Hur kan man få bra självförtroende? 

5. Oprah beundrade sin farmor. 

Vilken person beundrar du? Varför? 

6. Oprah lärde sig att läsa och skriva när hon var tre år gammal? 

När lärde du dig att läsa och skriv? 

Hur lärde du dig? 

7. Oprah skrev på en lapp Jag passar inte in här. 

Vad tror du hon ville säga med det? 

8. Oprah brukar alltid säga vad hon tycker. 

Brukar du alltid säga vad du tycker? 

Finns det situationer när man inte borde säga vad man tycker? 

9. Oprah är duktig på att prata inför människor. Det är hennes 

talang. 

Vad har du för talang/talanger? 

 

 

 

 



*Skrivövning 1 

Skriv och berätta om en person som du beundrar. 

Berätta: 

 Vem personen är. 

 Varför du beundrar personen. 

 Vilka bra egenskaper har personen. 

 

Skriv två egna frågor till följande frågeord 

Exempel:  Vilka? 

 Vilka kommer på festen? 

1.  Vem? 

2. Vad? 

3. Varför? 

4. När? 

5. Vilken? 

6. Hur? 

7. Varifrån? 

8. Vilka? 

 


