
 

 
 
 

Melodifestivalen 
 
 

 

- Nämen tjena, Andris! 

- Hej, Anna! 

- Hur är läget? 

- Tack, det är bara bra! Själv då? 

- Ja men, det är bara bra! Lite måndagstrött bara… Vad gjorde du i 

helgen då? Kollade du på mellon? 

- Men självklart! Det är ju årets höjdpunkt! Och du då? 

- Nej, jag kollade faktiskt inte för nu var det ju bara första 

deltävlingen i helgen och jag tycker liksom att det är lite för 

mycket. Det är så många deltävlingar så jag sparar till att kolla på 

finalen istället. 

- Vad? Skojar du? Jag håller absolut inte med dig! Det bästa med 

Melodifestivalen är just det här att man får följa det i sex veckor i 

rad.  

- Ja, jag vet inte… jag tycker nog mer att det var bättre förr när det 

bara var en stor final. Då kunde man liksom se fram emot det och 

då var alla de bästa artisterna med direkt. Nu är det så många 

tävlingar så… jag tycker inte att det är så bra låtar nu.  

- Men Sverige har ju vunnit så många gånger på sistone. Håller du 

inte med? 



 

- Jo, det är sant. Men det kanske inte beror på att det är 

så många deltävlingar. Det kunde vi ju göra om det var 

bara en final också, tror jag.  

- Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att Sverige är bästa landet i 

Europa när det gäller schlager-festivalen.  

- Ja, det kanske det är… Ja men, jag gillar ju också schlager men, 

som sagt, jag tycker att det är lite mycket nu. Kollar du med nån 

kompis då, eller? 

- Ja, absolut! Det är som en tradition. Jag tycker att det är värdelöst 

att kolla på mellon när man är ensam hemma. Det bästa sättet att 

kolla på Melodifestivalen är just att träffa nån kompis och köpa lite 

chips och godis och sen sitta framför teven och försöka gissa vem 

som ska gå vidare och vinna. 

- Ja. Men det brukar vi också göra faktiskt.  

- Vad gör du då när du kollar på mellon? 

- Jag kollar också med mina kompisar och vi brukar sätta poäng på 

de olika låtarna och liksom rösta om vem vi tycker ska vinna och… 

- Är du duktig på att gissa rätt? 

- Sådär, måste jag säga. Men jag gissade rätt för några år sen när 

Loreen vann. Och sen när det är den stora finalen, alltså 

Europa-finalen, då har vi liksom en liten tradition, jag och mina 

kompisar. 

- Vad är det för tradition? Berätta! 

- Jo men, då klär vi ut oss, lite som maskerad då. Så vi klär ut oss 

till det land som vi tror ska vinna. 

- Wow, vad spännande det låter! Jag måste testa det nån gång! 

- Ja men du kan ju komma och vara med i år om du vill! 



 

- Och vad händer med de som vinner? 

- Om man har klätt ut sig till det land som vinner då får 

man ett fint pris. 

- Wow, vad kul! Förresten, jag har varit i den stora Eurovision på 

plats. Kommer du ihåg, för några år sedan vann ju Sverige och då 

var den stora tävlingen i Stockholm i Globen-arenan.  

- Var du där? 

- Ja! Det var min största dröm att vara med i Eurovision nån gång i 

livet så min dröm har gått i uppfyllelse. Jag var i Globen, jag 

minns inte vilket år det var men det var ju inte så länge sedan. 

- Vad roligt! 

Nya ord och fraser 
 
Mellon Melodifestivalen (den svenska tävlingen 

inför den europeiska musiktävlingen 

Eurovision Song Contest) 

årets höjdpunkt den viktigaste händelsen på året 

deltävling en del av en stor tävling 

final den sista delen av en tävling då man utser 

en vinnare 

följa här: titta från början till slutet 

det var bättre förr det var bättre de tidigare åren 

se fram emot vänta på något kul, längta till något 

på sistone de senaste åren, den senaste tiden 

när det gäller när vi pratar om... 

schlager den sorts musik som man kan höra i 

Melodifestivalen, populär melodi 



 

värdelöst hopplöst, mycket dåligt 

gissa tro, säga något som man inte vet 

säkert 

gå vidare få vara med i nästa deltävling 

vinna bli bäst i en tävling 

sätta poäng ge betyg, poäng t.ex. från 1 till 10 

sådär inte så bra 

klä ut sig ha på sig speciella kläder som på maskerad 

på plats där det händer  

min dröm har gått i uppfyllelse det som jag drömt om blev verklighet 

 

Fraser typiska för en diskussion 
 
Jag tycker att… 
Jag tycker nog att… 
Jag tycker inte att.... 
 
Vad? Skojar du? (när man pratar med en kompis) 
Jag håller absolut inte med dig! 
Håller du inte med mig? 
 
Jo, men… 
Det kanske inte beror på... 
Jag gillar också det men… 
 
Som sagt… 
 
Jag tycker det är värdelöst att… 
Det bästa är att... 
 
 
 
 
 



 

Träna mera!  
 
Diskutera med en eller flera kompisar om vad ni tycker om 

Melodifestivalen eller ett annat tv-program eller en film som ni har sett. 

Använd fraserna ovan! 

 

 
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 

 

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