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SOMMARPRATAREN 
 
Sommar, sommar, sommar… Kan du höra signaturmelodin? Har du lyssnat på 
programmet Sommar i P1 någon gång? Det är ett supertrevligt radioprogram där 
kändisar av olika slag pratar och spelar musik. Din uppgift är nu att skriva ett 
manus till ett eget sommarprogram. Manuset ska innehålla text som motsvarar 
prat i ca 10 minuter. Här och där slänger du in lite låtar (4-5 stycken) och 
manuset bör alltså även innehålla presentationer av låtarna. Musiken räknas 
alltså inte in i de 10 minuterna, däremot räknas presentationerna av låtarna. 
 
Du kan välja att prata/skriva om precis vad du vill men det ska vara något 
personligt för just dig. Det kan handla om din sommar, dina framtidstankar, ett 
intresseområde eller något du varit med om förut. Låtvalet kan ha att göra med 
temat på ditt manus med det kan också bara vara låtar du gillar, helt enkelt.  
 
Börja med att presentera dig själv och vad du ska prata om. Avsluta med att 
knyta ihop säcken på något klatschigt sätt! 
 
Du kan provlyssna på fler sommar(- och vinter)pratare här!  

/Kristina 
 
 
 

Regler och förordningar: 
 

• Du bör få ihop minst en A4, max två (med radavstånd 1,5) 
• Din text ska vara dataskriven, teckenstorlek 12, typsnitt typ TNR, 

radavstånd 1.5 och skriven i WORD (alltså inte Pages) 
• Tänk på ”den heliga” dispositionen: inledning/avhandling/avslutning. 
• Styckeindela!!! (Och: Rör inte enter om du inte ska göra ett nytt stycke!) 
• Språket får absolut vara talspråkligt (eftersom det ju är ett tal-manus) 

MEN kom ihåg att det är ett offentligt språk som gäller, inte ett privat! 
• Skriv namn i dokumentet, gör helst ett sidhuvud med namn, klass mm. 
• Inlämning fre v.3.  
• Ladda upp dokumentet i din privata dropbox-folder, som har ditt 

namn. 
• Det går också bra att mejla till: kristina.bergdahl@edu.boden.se  



Svenska 1 Aktuella kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 
åsikter samt [förbereda] muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss 
säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till 
viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Vidare kan eleven 
med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 
sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för 
språkriktighet. 

Betyget C 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 
åsikter på ett nyanserat sätt samt [förbereda] muntlig framställning inför en grupp. Detta 
gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och 
begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, 
mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan 
eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den muntliga framställningen. 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 
sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt 
urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och 
språket är varierat och delvis välformulerat. 

Betyget A 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 
åsikter på ett nyanserat sätt samt [förbereda] muntlig framställning inför en grupp. Detta 
gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig 
och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med 
säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är 
väl integrerat i den muntliga framställningen. 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 
sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt 
urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och 
språket är varierat och innehåller goda formuleringar. 


