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Inledning 

Jag heter Kalle Johan Hellström. Jag har forskat om 

Jedward. Det är en grupp från Irland. Jag valde att 

forska om Jedward för att de är söta, coola och har bra 

musik. Jag älskar Jedward. Jag började arbetet med att 

skriva frågor om Jedward som jag ville ta reda på. 

Jag hittade svaren på lnternet på wikipedia,  Jedwards 

hemsida och på youtube. Det har varit både svårt och 

roligt att forska. 
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Frågeställning 

 Vilket land kommer de från?   

 Varför började de med musik? 

 Varför kallas de för Jedward? 

 Familj, vänner? 

 Vad gillar de för musik? 

 Har de varit i Sverige? 
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Vilket land kommer de från? 

Tvillingarna John och Edward föddes 1991 i Irlands 

huvudstad Dublin.  De föddes två månader för tidigt  

och fick ligga kvar länge på sjukhuset.  Sedan växte de 

upp i staden Ratnangan. 

 

Varför började de med musik? 

När John och Edward gick i skolan var de mobbade och 

retade för att de älskade popmusik. De tävlade i många 

talangtävlingar och blev sedan kända då de var med i  

X-Factor. 
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Varför kallas de för Jedward? 

De har tagit sina namn och slagit ihop 

dem. J för John plus Edward så blir 

det Jedward. 

 

Familj, vänner? 

John och Edwards pappa heter John 

han med. Han jobbar med datorer. 

Deras mamma heter Susannah och hon 

är lärare. De har en storebror som heter 

Kevin. Tvillingarna var med i programmet 

Big Brother. Då blev de goda vänner med 

skådespelerskan Tara Reid. 
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Vad gillar de för musik? 

När de växte upp lyssnade de på popmusik som Britney 

Spears, Justin Timberlake och Backstreet boys.  

Jag har inte hittat svar på vad Jedward lyssnar på nu 

men de gillar nog popmusik. 

Har de varit i Sverige? 

Ja, flera gånger. I år var de med i melodifestivalen och 

uppträdde under Andra chansen. De har också varit 

med i 

programmet 

Fredagskväll 

med Malin 

som sänds i 

Barnkanalen. 
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Övrigt 

Min favoritlåt av Jedward är Electric.  En annan bra låt 

är Lipstick som de vann lrlands Melodifestival med 

första gången. Jag tycker att John och Edward har 

snygga frisyrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
Kalle Hellström 
Labanskolan 
2013-05-14 

Källförteckning 

www.wikipedia.se 

Jedwards hemsida 

www.youtube.com 

 

 

Bilder målade av Kalle Hellström 
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