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Rätten till begripliga texter
Alla har rätt till viktig information!
Att kunna ta del av viktig information är en fråga om
demokrati. Tyvärr är mycket text och information
svårläst. Många av oss lägger krångliga texter åt sidan
och missar därför information som vi behöver. Det kan
leda till att vi fattar dåliga beslut eller kanske struntar
i att rösta.

Många har svårt att läsa!

Runt 13 procent av vuxna svenskar har stora
svårigheter att läsa och förstå en vanlig text.
Mer än 40 procent är inte bra på att läsa.
(PIAAC 2012.)
Det ställer krav på dig som skriver.

Varför har vi svårt att läsa?

Det finns olika orsaker till varför vi kan
ha svårt att läsa. I vissa fall handlar det om en
funktionsnedsättning. I andra fall kan det
handla om ovana, att vi inte har fått lära oss läsa
eller att vi inte kan språket tillräckligt bra.

Vi uppfattar texter på olika sätt!
Vårt intresse och tidigare kunskap om ämnet
spelar stor roll för vår förmåga att ta till oss
innehållet i en text. Det ställer höga krav på den
som skriver texter om ämnen som är nya eller
kanske tråkiga för läsaren.

Tydlig utformning gör texten enklare!
Många läsare väljer bort texter som ser svåra ut
oavsett om språket är enkelt. Tydliga rubriker,
inte för små bokstäver och lagom stort avstånd mellan rader och stycken är sådant som gör att texten
ser enklare ut.
Språket är förstås också viktigt. Börja med
att fundera på vem som ska läsa texten och anpassa
ordval och skrivsätt därefter.
Är du osäker på om din text är begriplig?
Fråga läsaren!

Skriv så att alla kan förstå!
19 faktorer att tänka på
för dig som vill skriva begripligt:

1. Rubriker
2. Punktlistor
3. Längd på text
4. Styckeindelning
5. Mellanrubriker
6. Radavstånd
7. Ingresser
8. Sammanfattningar
9. Radlängd
10. Storlek på bokstäverna
11. Fetstil istället för mellanrubrik
12. Bilder som förtydligar innehållet
13. Det viktigaste först
14. Film
15. Uppläsning
16. Markera nyckelord med fetstil
17. Avstavning
18. Förkortningar
19. Marginaler.
Läs mer om att skriva begripligt
på www.begripligtext.se

