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Guide till att skriva lättläst text
Vill du att fler personer ska kunna vara med i föreningen?
Vill du att fler personer ska förstå vad du menar när du skriver?
Vill du att fler personer ska känna sig välkomna hos er?
Då ska du använda lättläst text när du skriver!
På den här sidan finns en guide till att skriva lättläst.
Använd dig gärna av guiden när du skriver för föreningen!

Välj enkla ord
Svåra eller långa ord gör samtidigt att många människor
inte kan följa med i information som behövs för att delta.
I föreningar finns också en särskild språkstil som
kan vara onödigt krånglig eller byråkratisk.
Spelhobbyn innehåller många ord och termer
som inte går att gissa en betydelse för.

Tänk på vilka ord du väljer när du skriver!
Kan du säga samma sak med ett enklare ord?
Exempel på val av ord:
Skriv hellre “förslag” istället för “motion”.
Skriv hellre “rösta om” istället för “votering”.
Skriv hellre “inbjudan” istället för “kallelse”.

Layout
Hur texten visas på sidan påverkar hur lättläst texten är.
En regel är att aldrig skriva mer än 55 tecken på en rad.
Rubriker och radbrytningar gör det lättare
att följa med i texten.
Texten blir mer lättläst om tecknena har större storlek
och om kursiv text inte används.
Stilen på tecknen i texten påverkar också hur lätt det är att läsa.
Exempel på layout:
Du kan själv se hur den här sidan ser ut.
Layouten är anpassad till lättläst form.
Texten är inte kursiv eller i svårläst stil.

Sammansatta ord
Ord som består av två eller fler kortare ord
är extra svåra att följa med i.
Skriv inte isär orden
men skriv om meningen så att
det sammansatta ordet delas upp.
Exempel på att skriva om sammansatt ord:
Skriv “Jag vill köpa ett rack för servrar.”
istället för “Jag vill köpa ett serverrack.”

Rak ordföljd
Att skriva lättläst betyder också att skriva
det du verkligen vill säga och inget annat.
En rak ordföljd gör det lättare att förstå

vad som händer i meningen.
Exempel på rak ordföljd:
Spelaren lämnade in sina resultat.
Exempel på omvänd ordföljd:
Spelarens resultat lämnades in.
Om du börjar skriva händelser med s på slutet
ska du fundera på hur du kan ändra till rak ordföljd.
Händelser med s på slutet kan till exempel vara
kördes, köptes, ringdes eller förlorades.
Skriv istället vem som körde, vem som köpte,
vem som ringde eller vem som förlorade.

Förkortningar
Om du måste välja mellan att spara plats på sidan
och att den som läser texten förstår vad du menar
är det bäst att inte skriva förkortningar.
Det går bra att använda förkortningar om
förkortningarna förklaras i samma text.
En ordlista i början eller slutet av en text
är ett bra sätt att förklara svåra ord eller förkortningar på.
Exempel på förkortningar att skriva ut:
Skriv “till exempel” istället för t. ex.
Skriv “Magic the Gathering” istället för “MtG”.
Skriv “Close Quarter Battle” istället för “CQB”.

Upprepa ord
När det är svårt att följa med i en text
blir ord som hänvisar bakåt extra otydliga.
Försök låta bli att använda ord som
“den”, “det” och “dessa” som hänvisning.
Skriv istället det du menar en gång till.
Exempel på hänvisning:
Plocka inte upp andra spelares figurer.

Att plocka upp andra spelares figurer
kan göra att målningen blir förstörd.

Siffror
Det kan vara svårt att ta till sig siffror i text.
Datum kan till exempel skrivas på olika sätt.
Utan referensram kan det var svårt
att veta om en mängd eller summa är stor eller liten.
Skriv helst låga siffror med bokstäver.
Skriv ut datum med text.
Ge exempel som visar hur stor en mängd eller summa är.

Bilder
Bilder kan hjälpa läsaren att förstå en text.
Då måste bilderna föreställa något
som verkligen förekommer i texten.
Bilderna måste också vara placerade
vid stället i texten där bildmotivet förklaras.
Det är också lämpligt att med en kort rad
beskriva vad bilden föreställer.
Exempel på användning av bild:
Texten säger "När du deltar på ett lajv kan din roll
till exempel få i uppdrag att hitta en skatt."
Skriv "När du lajvar kan din roll hitta en skatt!" som bildtext.
Placera bilden till höger eller vänster om texten.

Använd till exempel en sådan här bild:

