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Manus att läsas
Text att höras

Den talade texten

Ofta den svaga länken

(Tekniken ska fyllas med innehåll 
och form av hög kvalitet)
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Ska man skriva manus?

• Ja, om man gör det bra

• Ja, om man kan läsa in det bra

• Pröva att berätta fritt – guida!

• Inspelade intervjuer är alternativ p j
som helhet eller som inslag.

Ett bra läsmanusEtt bra läsmanus

Vårdat talspråk, tydligt, enkelt, levande
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Två sorters språk
Teoretiskt (typiskt skriftspråk)

L i ktLogiskt

Hieraktiskt uppbyggt

Sammanhang (till följd av, beroende på …)

Berättande (typiskt talspråk)

Ofta kronologiskt

Livfullt engageratLivfullt, engagerat

Nu ska du få höra … Vet du vad som hände?

Man får börja en mening med ”Och” och ”Men”

Undvik myndighetsspråk
• Undvik facktermer

ekosystem, biologisk mångfald ??y , g g

• Undvik bisatser, särskilt inskjutna bisatser

Ekar, som är mycket vanliga i området, kan bli mycket gamla

Ekar är vanliga i området. Dom kan bli väldigt gamla.

• Undvik substantiveringar av verb

Här bedriver samerna örings- och rödingsfiske

Här fiskar samerna öring och röding
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Vems röst hörs

• Myndigheten

• Experten

• Betraktaren (passivt)

• Besökaren (aktivt)

• Ett djur eller en växt

• Landskapets människor

Inläsningen
• Speakerrösten – välj med omsorg!
• Ge regi!
• Tonfallet. Berättande eller skådespeleri?
• Läs talspråk!

och å
sedan sen
de, dem dom
dessa dom här
att å

• Betona rätt! Stryk gärna under i texten!
• Använd kroppen!
• Ta ut svängarna, nyttja mediet! 

Mixa effektljud, men undvik störande bakgrund.
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Skärmarbodabergen 1
På hällarna växer mattor av den vita fönsterlaven. 
Det är den som renar i Norrland älskar att (å) äta.
Alla lavar är finurliga dubbelnaturer en svamp och en algAlla lavar är finurliga dubbelnaturer – en svamp och en alg.
Svampen fångar en alg och odlar den.
Den algodlingen är så effektiv att lavar kan växa på en torr sten.

Skärmarbodabergen 2

Titta på marken du står påTitta på marken du står på. 
Runda stenar som verkar slipade av vatten, som längs en strand. 
Och det är just vad som hänt. 
Hit upp och ännu högre gick havet efter istiden. 
Det här var en havsvik och vågorna spolade mot stranden. 
Vattnet sköljde bort det fina materialet 
och blocken kom fram och slipades mot varandra. 
Klapper eller klappersten brukar vi kalla sådana här strandlinjer. 
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Lycka till!
Mer att läsa i ”Att skriva om natur” utgiven av CNV

www.naturinorr.nu

thomas.oberg@naturinorr.nug@


