
glöm inte texten dialogue 

1. vad heter programmet? 

2. det heter ”Glöm inte sångtexten” 

3. det är ett mycket populärt program 

4. vilken typ av program är det ? 

5. det är underhållning 

6. man måste sjunga 

7. det är en tävling mellan två personer som sjunger 

8. måste man sjunga bra ? 

9. inte nödvändigtvis 

10. men man måste känna till texterna till sångerna 

11. man måste minnas sångtexterna 

12. en person sjunger 

13. man ser först texten 

14. en orkester spelar 

15. personerna i orkestern sjunger också 

16. plötsligt försvinner texten 

17. och musiken stoppar 

18. nu måste deltagaren hitta orden som saknas 

19. i början av leken finns det 5 teman 

20. teman från 10 till 50 poäng 

21. varje deltagare väljer ett tema 

22. det är personen som vann den senaste gången som börjar 

23. i varje tema finns det två sånger 

24. det enklaste temat ger 10 poäng 

25. det svåraste temat ger 50 poäng 

26. om man väljer temat med 10 poäng är det (säg : finns det) två ord som saknas 



27. om man väljer temat med 50 poäng är det (säg : finns det) nio ord som saknas 

28. först sjunger man karaoké med texten 

29. det finns en orkester och sångare som « följer med » deltagarna (dvs som sjunger och spelar med) 

30. när musiken stoppar och orden försvinner måste man fortsätta att sjunga 

31. i finalen sjunger de två deltagarna samma sång 

32. den som får flest poäng vinner finalen 

33. man kallar den som vinner « mästare » 

34. sedan skall mästaren sjunga för att vinna pengar 

35. man måste hitta orden i en sång 

36. om man klarar(lyckas med) första nivån vinner man 1000 euro 

37. på första nivån måste man hitta 2 eller 3 ord som saknas 

38. på femte nivån måste man hitta 13 eller 18 ord som saknas 

39. om man klarar nivå 5 vinner man 20 000 euro 

40. mästaren har en livlina (en joker) 

41. man kan be om initialerna på orden som saknas 

42. mästaren väljer att fortsätta eller att sluta 

43. om man misstar sig förlorar man sina pengar 

44. men man behåller pengarna som man har vunnit i de andra programmen 

45. det är Nagui som leder detta program 

46. de största mästarna har vunnit mer än 50 segrar 

47. de har vunnit mer än 350 000 euro sammanlagt 

 

 

 

 

 

 



48. man måste, man skall, man bör 

49. verbet måste, skall, böra 

50. jag måste/skall, du måste/skall, han måste/skall, hon måste/skall 

51. de måste/skall 

52. vad måste/skall jag göra ? 

53. vad skall/måste man göra ? 

54. jag måste gå på toaletten 

55. måste du spela fotboll i kväll ? 

56. du måste göra dina läxor ! 

57. man måste hitta (2) 

58. du måste hitta (med verbet måste) 

59. du måste hitta (med verbet falloir) 

60. jag måste sjunga bra (med verbet falloir) 

61. jag måste sjunga bra (med verbet måste) 

62. missa, sakna, fattas 

63. det saknas handdukar 

64. saknar du något ? 

65. vi saknar pengar 

66. det saknas ingenting 

67. jag saknar dig 

68. jag saknar min hund 

69. jag missade mitt möte 

70. jag missade tåget 

71. missa 

72. försvinna 

73. en katt försvinner 

74. hästarna försvinner 

75. hästen har försvunnit, hästen försvann 

76. välja 

77. jag väljer, du väljer, han väljer 

78. vi väljer, ni väljer, de väljer 

 



 infinitif participe présent participe passé présent 

 réussir =  lyckas, klara    
 futur simple imparfait passé composé présent 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 conditionnel subjonctif plusqueparfait impératif 

je     
tu     
il     
nous     
vous     
ils     
 

glöm inte texten dialogue 

vad heter programmet?  

det heter ”Glöm inte sångtexten”  

det är ett mycket populärt program  

vilken typ av program är det ?  

det är underhållning  

man måste sjunga  

det är en tävling mellan två personer som sjunger  

måste man sjunga bra ?  

inte nödvändigtvis  



men man måste känna till texterna till sångerna  

man måste minnas sångtexterna  

en person sjunger  

man ser först texten  

en orkester spelar  

personerna i orkestern sjunger också  

plötsligt försvinner texten  

och musiken stoppar  

nu måste deltagaren hitta orden som saknas  

i början av leken finns det 5 teman  

teman från 10 till 50 poäng  

varje deltagare väljer ett tema  

det är personen som vann den senaste gången som börjar  

i varje tema finns det två sånger  

det enklaste temat ger 10 poäng  

det svåraste temat ger 50 poäng  

om man väljer temat med 10 poäng är det (säg : finns det) två ord som saknas  



om man väljer temat med 50 poäng är det (säg : finns det) nio ord som saknas  

först sjunger man karaoké med texten  

det finns en orkester och sångare som « följer med » deltagarna (dvs som sjunger och spelar med)  

när musiken stoppar och orden försvinner måste man fortsätta att sjunga  

i finalen sjunger de två deltagarna samma sång  

den som får flest poäng vinner finalen  

man kallar den som vinner « mästare »  

sedan skall mästaren sjunga för att vinna pengar  

man måste hitta orden i en sång  

om man klarar(lyckas med) första nivån vinner man 1000 euro  

på första nivån måste man hitta 2 eller 3 ord som saknas  

på femte nivån måste man hitta 13 eller 18 ord som saknas  

om man klarar nivå 5 vinner man 20 000 euro  

mästaren har en livlina (en joker)  

man kan be om initialerna på orden som saknas  

mästaren väljer att fortsätta eller att sluta  



om man misstar sig förlorar man sina pengar  

men man behåller pengarna som man har vunnit i de andra programmen  

det är Nagui som leder detta program  

de största mästarna har vunnit mer än 50 segrar  

de har vunnit mer än 350 000 euro sammanlagt  

 
man måste, man skall, man bör  

verbet måste, skall, böra  

jag måste/skall, du måste/skall, han måste/skall, hon måste/skall  

de måste/skall  

vad måste/skall jag göra ?  

vad skall/måste man göra ?  

jag måste gå på toaletten  

måste du spela fotboll i kväll ?  

du måste göra dina läxor !  

man måste hitta (2)  

du måste hitta (med verbet måste)  

du måste hitta (med verbet falloir)  

jag måste sjunga bra (med verbet falloir)  



jag måste sjunga bra (med verbet måste)  

missa, sakna, fattas  

det saknas handdukar  

saknar du något ?  

vi saknar pengar  

det saknas ingenting  

jag saknar dig  

jag saknar min hund  

jag missade mitt möte  

jag missade tåget  

missa  

försvinna  

en katt försvinner  

hästarna försvinner  

hästen har försvunnit, hästen försvann  

välja  

jag väljer, du väljer, han väljer  

vi väljer, ni väljer, de väljer  

 


