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Abstract 
Todays board game manuals have many shortcomings. One of them 
is that they are not always adapted to the game's target audience.  
 
Adapting the language and shape of a game manual for the the target 
group children, can save time for both parents and teachers, and give 
the children a chance to conquer the game by themselves.  
In addition, playing board games can lead to children developing 
other important properties such as problem solving and 
independence. 
 
This study found that the game manuals inconsistency, tone and the 
way they adress the reader makes it difficult for children to grasp the 
content. Many game manuals do not speak directly to the reader, and 
often describes gameplay in a passive way, which has been shown by 
this study. 
 
This study has resulted in 12 guidelines for writing game manuals for 
children. In addition, they have been tested with a sample study. The 
study shows that among other things it is important to appeal to the 
reader, use an active language and not to use difficult words when 
writing for children. 
 
Today's game manuals are not suitable for children, this can be 
changed using simple steps and guidelines.  
 

Sammanfattning 

Idag finns många brister i brädspelsmanualer. En av dem är att de 

inte alltid är anpassade till spelets målgrupp. Att anpassa 

spelmanualers text och form för målgruppen barn kan spara tid för 

både föräldrar och lärare samt ge barnen en möjlighet att klara sig på 

egen hand. Dessutom kan brädspelande leda till att barnen utvecklar 

andra viktiga egenskaper så som problemlösning och självständighet.  

 

I denna studie konstateras att spelmanualernas inkonsekvens, ton och 

tilltal till läsaren gör det svårt för barn att ta till sig innehållet. Många 

spelmanualer talar inte direkt till läsaren och beskriver ofta spelandet 

på ett passivt sätt, vilket visas av denna studie.  

 

Denna studie resulterade i 12 riktlinjer för att skriva spelmanualer för 

barn. Dessutom ärt dessa utprovade med en exempelstudie. Studien 

visar att det bland annat är viktigt att tilltala läsaren, skriva aktivt och 

inte använda svåra ord när man skriver för barn.  

 

Dagens spelmanualer är inte anpassade för barn, det går att ändra på 

med hjälp av enkla steg och riktlinjer.   
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Spel ligger mig varmt om hjärtat. Som kassör och grundare till en 

spelförening i Eskilstuna har jag fått leva ut mitt intresse tillsammans 

med likasinnade. Vår spelförening ägnade sig främst åt sällskapsspel 

i olika former. Vi har haft många diskussioner och funderingar kring 

såväl spel som spelmanualer. 

 

Vi tycker att allt för lite tid läggs på framställningen av spelmanualer. 

De är ofta svåra att förstå och konstigt formulerade. Det har hänt att 

vi lagt ifrån oss ett spel utan att plocka upp de olika speldelarna ur 

kartongen, för att spelmanualen varit svår att förstå. Detta gäller till 

exempel spelet Agricola, ett strategispel anpassat för personer från 12 

år och uppåt. Med tanke på att vi tidigare tyckt om liknande spel 

trodde vi att detta skulle vara något för oss. Till en början orkade vi 

inte sätta oss in i spelet och när vi väl gjort det tyckte vi inte spelet 

var balanserat vilket förmodligen beror på att vi gjorde fel.  

 

Vi tycker att det är lätt att se att spelföretagen inte lägger lika mycket 

fokus på spelmanualerna som själva spelen vilket vi tycker är ett 

problem. Går inte manualen att läsa går heller inte spelet att spela. Är 

det jobbigt att ta sig igenom en manual finns det ett stort hinder 

innan man kan börja spela ett nytt spel.  

 

Med min årskurs tema på examensarbete, flöden och processer, har 

jag fått möjlighet att fördjupa mig i problematiken kring 

spelmanualer. Enligt mig bör det optimala flödet i en spelmanual 

främja spelandet.  

 

Att spela ett brädspel innebär oftast att nå ett mål som handlar om att 

lösa ett problem. Roland Sund, som skrivit ett flertal titlar kring 

inlärning, har skrivit boken Elevens lärande där han bland annat går 

igenom problemlösningsprocessen. I boken presenteras olika stadier i 

den process som krävs för att lösa ett problem (2002, s. 127-144). 

Brädspel är baserade på problem som ska lösas och med hjälp av 

spelmanualen presenteras läsaren för idén bakom spelet. Med hjälp 

av spel kan barn utveckla ett effektivare problemlösande tankesätt 

enligt Sunds modell.  

 

I många fall används spel som ett läranderedskap i dagens skolor och 

spel är ett pedagogiskt sätt att lära ut nya saker till barn (se 

exempelvis Bartfay, 1994 och Siegler, 2008). Detta får mig att undra 



Ronja Svedblom  KIT 
Informationsdesign  
Textdesign 

Sida | 5 

varför vi inte vill att barnen ska kunna lära sig saker på egen hand? 

Varför ska inte barnen kunna spela spelen själva och på så sätt skaffa 

sig bredare kunskap inom olika områden?  

1.2 Problemområde 

Som det går att utläsa av ovanstående bakgrund handlar detta 

examensarbete om brädspel. Mer exakt brädspelsmanualer till spel 

med målgruppen barn.  

 

Det råder brist på denna typ av manualer idag eftersom väldigt få 

barnspelsmanualer vänder sig direkt till spelets målgrupp, normen i 

dag verkar efter mina erfarenheter vara att denna typ av texter skrivs 

för vuxna. Dessa texter är därför inte anpassade för barn vilket leder 

till att problem kan uppstå när ett barn skall försöka tillgodose sig 

textens innehåll. Problemet ligger i att denna sorts information inte 

finns och tanken ännu inte väckts.  

1.3 Syfte och mål  

Syftet med detta projekt är att ta fram riktlinjer för hur spelmanualer 

kan anpassas för barn i mellanstadiet och på så vis underlätta deras 

spelande av brädspel.  

 

Målet med studien är att med hjälp av dessa riktlinjer skapa en 

spelmanual som är riktad till barn och anpassad efter barnens 

förutsättningar att läsa. Detta för att testa om riktlinjerna kan 

underlätta barns spelande. 

1.4 Problemformulering 

Dagens spelmanualer är skrivna för vuxna trots att spelen är gjorda 

för barn. I denna studie studeras spelmanualer till spel riktade till 

barn för att ta reda på hur dessa kan anpassas så att läskunniga barn 

ska kunna spela spelen på egen hand. Detta för att barnen själva ska 

kunna spela ett spel utan en vuxens hjälp.  

1.5 Frågeställning 

Hur ser spelmanualer ut i dag och vad är det i dem som gör att barn 

inte förstår dem?  

 

Hur kan man, med hjälp av text och form, skapa spelmanualer som är 

anpassade för barn? 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen är avgränsad till mellanstadiebarn, det vill säga barn 

mellan 9 och 12 år. Dessa kan i regel läsa och har i många fall börjat 

umgås med sina vänner utan föräldrar, till exempel efter skolan. 
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Dessutom kan även äldre barn och vuxna tillgodogöra sig en text som 

egentligen är anpassad till denna målgrupp. Genom att hålla texten 

på en lätt nivå kan så många som möjligt tillgodose sig 

informationen.  

 

Arbetet är baserat på hur man med ett tydligt flöde i en spelmanual 

kan hjälpa barn att spela brädspel på egen hand. Fokus ligger på barn 

eftersom att många spel är riktade till dem och att manualerna inte är 

anpassade efter dem. Dessutom har de speciella behov när det gäller 

texter för att de inte tagit sig lika långt som vuxna gällande 

textförståelse (Andersson et al, 2003).  

 

1.7 Avgränsningar och förtydliganden  

Eftersom att inriktningen på min utbildning är textdesign ligger 

fokus i denna studie på texten och utformningen av den, arbetet är 

därmed begränsat till text och form. Jag har inte tillräckliga 

kunskaper inom bilder och dess utformning för att varken göra mer 

avancerade bildval eller skapa bilderna som ska höra till, därför 

tillhör detta inte mitt examensarbete. Däremot presenteras riktlinjer 

som en grund för bildvalet. Dessutom lämnas det plats för bilder i 

exempelstudien, på dessa ställen kommer det även finnas med korta 

förklaringar och exempelbilder.  

 

Studien är även avgränsad till brädspel (både barnspel och 

familjespel) eftersom det finns stora skillnader mellan dessa och till 

exempel datorspel.  

 

Denna studie fokuserar inte på någon specifik manual eftersom det 

skulle innebära en väldigt smal inriktning på arbetet. Studien syftar 

inte till att peka på de fel och brister som finns i en specifik manual 

utan hur man kan utveckla mediet för en ny målgrupp.  

1.8 Definition av begrepp 

Ludologi = Läran om lekar och spel (ne.se, 2012-04-26) 

LIX-värde = Läsbarhetsindex (ne.se, 2012-05-22) 
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2. Teori och litteratur 
För att nå den kunskap som behövs samt styrka de val som gjorts 

kommer den teoretiska grunden till arbetet från olika teorier kring 

barns lärande, spel och manualer. Här nedan presenteras de teorier 

som ligger till grund för arbetet.  

 

Spel kan vara ett effektivt inlärningsmedel och användbart för att lära 

barn viktiga saker, vilket många undersökningar visar. Exempelvis 

har Robert S. Siegler, professor inom kognitiv psykologi, tillsammans 

med Geetha B. Ramani genomfört en studie kring barns numeriska 

lärande genom brädspel. Studien visade att brädspel ger barnen 

djupare förståelse och utvecklar matematiska egenskaper (2008). 

Professor Walley J. Bartfay och Emma Bartfay, forskare inom hälsa 

och vård, genomförde 1994 en studie kring barns lärande av anatomi 

och kom då fram till att brädspel var ett effektivt inlärningsmedel för 

de barn som deltog i deras studie.  

 

Som ni kommer kunna se består källorna till störst del av litteratur 

skriven av yrkesmän och yrkeskvinnor som arbetat inom de olika 

områdena en tid. Anledningen till bristen av forskningsartiklar bland 

mina källor är att detta ämne inte avhandlats tidigare samt att bland 

den litteratur jag funnit är det inte forskningen utan de beprövade 

metoderna som givit mest. Om mer tid funnits till arbetet hade det 

varit möjligt att gå in djupare på detta plan.  

2.1 Hur skriver man för barn? 

Barnen ligger i fokus i detta arbete. Därför behövs kunskap om hur 

barn tänker och hur man underlättar för dem i läsandet av texter.  

 

Enligt författarna till boken Att skriva för barn, är den centrala frågan 

skribenten ska ställa sig när denne skriver för barn: ”Har jag ett 

barnperspektiv”? Det perspektivet ska vara med från början till slut 

(Andersson et. al, 2003, s. 12). Boken är gemensamt skriven av 

journalister och författare som har lång erfarenhet av att skriva för 

barn och innefattar många konkreta tips för att underlätta skrivandet 

när målgruppen är barn. De har skrivit boken tillsammans och det 

finns ingen avgränsning i boken som tyder på att någon specifik 

person skulle skrivit en viss del. I introduktionen till boken 

presenterar de att samtliga författare skrivit tillsammans och det finns 

ingen indelning för olika kapitel eller liknande. 

 

Det är viktigt att barnen kan identifiera sig och känna delaktighet i 

texten de läser (ibid, s. 13). För att uppnå detta anser författarna att 
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man ska tänka att man är den målgrupp man skriver för och utnyttja 

denna kunskap för att kunna anpassa texten efter dem (s. 14). Det 

gäller alltså att utnyttja den förkunskap som finns om målgruppen 

för att undvika misstag som kan förvirra för målgruppen.  

 

En fallgrop som är viktig att ha i åtanke är att det ofta blir 

förlöjligande lätt när man skriver för barn, vilket gör texten 

upphakad och tråkig (ibid, s. 15). När man skriver för barn ska man 

inte gömma sig bakom omskrivningar och rubrikerna ska gärna vara 

rent informativa och rakt på sak (ibid, s. 16).  

 

Sista kapitlet i boken är en lista med konkreta råd och exempel för att 

skriva för barn. Här nämner författarna att man bör använda korta, 

vanliga och svenska ord, skriva direkt till läsaren, tilltala läsaren i 

texten, förklara och förtydliga svåra ord, stryka överflöd samt skriva 

konkret (ibid, s. 181-183).  

 

När man skriver för barn är det viktigt att skriva lätt därför är även 

teorier om lättläst väsentligt. Denna studie stödjer sig därför även på 

Maria Sundins bok Lättläst – så funkar det (2007). Boken är i första 

hand till för att förklara hur man skriver riktigt lättlästa texter, 

framförallt myndighetstexter och liknande, riktade till en målgrupp 

som har lässvårigheter. Men det finns stoff att ta av även för andra 

sorters texter. Eftersom målgruppen är barn och barn ofta inte tagit 

sig långt i läsutvecklingen är dessa teorier relevanta för studien.  

 

I denna bok tar Sundin delvis upp samma tips som författarna till Att 

skriva för barn. Det båda verken nämner är att man ska skriva direkt 

för läsaren, skriva kort, skriva aktivt, skriva konkret och välja enkla 

ord. Utöver detta är det enligt Sundin också viktigt att lyfta fram 

budskapet, lätta upp informationen, ge texten en röd tråd, skriva 

lättlästa meningar och låta formen lyfta fram texten.  

 

Sundin talar bland annat om frasanpassat radfall vilket för denna 

målgrupp inte är lämpligt då det inte är denna typ av texter de är 

vana vid att läsa (2007, s. 60-61). 

 

En punkt som är väldigt viktig i de flesta sammanhang är att skriva 

direkt för läsaren. Sundin menar att man gör detta genom att: 

- ha läsarens perspektiv i åtanke 

- tänka sig in i läsarens situation 

- göra läsaren intresserad 

- tilltala läsaren direkt  
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- ge texten en tydlig, personlig avsändare 

- se upp med ordet ”man”  

- och att välja ord noggrant.  

 

I boken Inlärning på elevernas villkor hävdar författaren Lena Boström 

att barn lär sig med hjälp av olika sinnen och ju fler sinnen som 

används ju större är chansen att barnet kommer ihåg det den läst, 

hört, sett eller känt. Barn lär sig med hjälp av det visuella (bilder), 

auditiva (ljud) och kinestetiska (känseln) (Boström, 1997, s. 24). I 

spelsammanhanget kan alla tre inlärningssätten (visuella, auditiva 

och kinestetiska) kombineras, men detta med eget initiativ från 

användaren. Det visuella finns med i form av bilder i manualen, 

genom att någon läser manualen högt förs den auditiva aspekten in 

och genom att integrera med delarna i spelet får den kinestetiska 

aspekten plats. 

 

Centrum för barnkulturforskning vid Stockholm universitet har gett 

ut boken Den förförda barnkulturen?. Det är en del av en bokserie som 

professor Gunnar Berefelt är redaktör för. Det är viktigt att komma in 

i barnens ”terräng” (vardagsverklighet) för att dra slutsatser om 

barnens verklighet (Berefelt, 1988, s. 10).  

 

Svenska skrivregler som tar upp allt ifrån kommatering och 

förkortningar till grafisk textutformning och uppställning av brev 

(Språknämnden, 2008) har varit stöd för de rent språkliga aspekterna 

i utformningen. 

2.2 Grafisk form 

När det gäller typografi kommer studiens grund från Christer 

Hellmarks bok Typografisk handbok. Där finns det stöd för hur en text 

bör utformas, till exempel gällande typsnitt, grad, radavstånd och 

radlängd (2006). 

 

Rune Pettersson, professor inom Informationsdesign, har skrivit 

boken ”Rubriker – bruk och missbruk” (2003). I boken går han 

igenom vad som är bra respektive dåliga rubriker. Eftersom att 

spelmanualer är relativt korta och innehåller många rubriker är detta 

en viktig del i detta arbete.  

 

Det finns många olika funktioner och syften med rubriker bland 

annat att: bryta upp längre texter, förmedla struktur, ge en synlig 

struktur, förbättra inlärningen, möjliggöra läspauser, göra texten 

överblickbar, underlätta läsningen, ge en typografisk luftighet, hjälpa 
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till att finna information, hjälpa till att förstå, hjälpa till att lära och 

hjälpa till att minnas (s. 18-19). Petterssons allmänna råd vid grafisk 

utformning av rubriker är att inte använda fler än fyra rubriknivåer, 

de olika rubriknivåerna ska skilja sig distinkt från varandra, 

storlekarna skall vara anpassade efter läsavstånd och den övriga 

texten, inte använda punkt (”!” Och ”?” är tillåtna), 

ordmellanrummen ska vara lika stora, man bör inte anpassa delar av 

en rubrik till en viss radlängd, rubrikerna bör vara vänsterställda 

eller centrerade, man bör balansera rubrikraderna med varandra och 

småord bör placeras i början av en rubrikrad (s. 29).  

2.3 Hur gör man en textanalys? 

Textanalysernas utgångspunkt kommer från Hellspongs bok Metoder 

för brukstextanalys (2001). Denna bok fokuserar på olika typer av 

analyser av brukstexter vilket är relevant för arbetet eftersom 

brädspelsmanualer är brukstexter. Eftersom alla brukstexter är olika 

och textens uppbyggnad beror på textens syfte innehåller denna bok 

ett flertal olika analysdelar vilka är mer eller mindre relevanta för 

olika typer av texter.  

 

De analyser som är relevanta för denna studie över spelmanualer är 

strukturell analys, komparativ analys, funktionell analys samt 

läsbarhetsanalys.  

 

Den strukturella analysen går ut på att ge en mångsidig beskrivning 

av texten och dess struktur i förhållande till sin kontext. Den 

komparativa analysen är relevant för att se olika skillnader och 

likheter i de olika spelmanualerna. Den funktionella analysen 

används för att se om texten uppfyller sitt syfte. Läsbarhetsanalysen 

används för att bedöma textens tillgänglighet för målgruppen.  

 

Andra analyser Hellspong beskriver kan vara intressanta för vidare 

forskning inom spelmanualer men tillhör inte den aktuella 

frågeställningen. Dessa aspekter diskuteras senare i rapporten under 

rubriken ”7. Förslag till vidare forskning”.  

2.4 Hur skriver man en manual? 

I forskningen kring dessa frågor; kring 

begriplighetsproblem och deras lösning, har ofta 

”obegripliga instruktioner” omnämnts som problemets 

huvudorsak snarare än att tekniken är svår att 

överblicka och förstå. 

                                                                   Mårdsjö, 1992, s. 14 
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Jag tror att samma sak i många fall gäller spel. Manualer till teknik 

och manualer till spel har mycket gemensamt vilket gör att stor del 

av denna kunskap även kan appliceras på spelmanualer.  

 

I boken Bruksanvisningar – är de så dåliga? Från 1997 nämner John 

Sterner att målgruppen rimligtvis bör vara densamma som för 

produkten (s. 19). När det gäller spelmanualer är kunden som köpt 

produkten inte nödvändigtvis användaren.  

 

John Sterner skriver att bruksanvisningar i allmänhet är dåliga men 

hävdar att det finns undantag (1997, s. 1). Dessutom anser han att det 

är fel på produkten om bruksanvisningen är dålig på grund av att 

bruksanvisningen inte är en egen eller fristående del utan det är en 

del av produkten.  

 

I STGs handbok Bruksanvisningar och manualer - utforma tydlig 

produktinformation från 1999 går STG igenom de viktigaste punkterna 

att tänka på när man skapar produktinformation. Handboken är 

främst inriktad på produktinformation för tekniska produkter och 

går igenom olika delar, delvis manualer. Trots bokens tekniska 

inriktning finns det delar som är intressanta för spelmanualer, då 

detta är beprövade metoder för hur man skriver tydliga manualer 

och alla manualer fyller samma syfte: att informera om hur man 

använder en produkt. Bruksanvisningar och spelmanualer har många 

delar som liknar varandra enligt mitt tycke.  

 

Tiden användaren har till förfogande när den läser en 

instruktionsmanual är viktig att ha i åtanke i skapandet (STG, 1999, s. 

13). Läsaren av en spelmanual har ofta tid på sig eftersom att 

spelande ofta sker för nöjes skull och med mycket tid till sitt 

förfogande. Det betyder dock inte att läsaren är villig att spendera 

tiden på att läsa instruktioner. Läsaren vill oftast komma i gång med 

spelet så fort som möjligt, därmed är målet för nära för att läsaren ska 

lägga tid på spelmanualen.  

 

Det finns olika typer av produktinformation som behövs i olika lägen 

(ibid, s. 11). Den sorts produktinformation som är relevant för mitt 

arbete är instruktioner för användning. Informationen kan även 

presenteras på olika sätt, till exempel i ett bifogat informationsblad 

(ibid, s. 12) som oftast gäller för spelmanualer.  

 

I en bruksanvisning ska man inleda med innehållsförteckning, 

anvisning för användningen av instruktionerna samt upplysningar 
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om symboler, förkortningar och färgkoder (ibid, s. 19). När det gäller 

rubriknivåer anser författarna att man inte skall ha fler än tre och att 

dessa ska skiljas distinkt med hjälp av placering och typografi (ibid, s. 

40). 

  

STG menar att man bör vara konsekvent och använda samma term 

för samma begrepp i hela dokumentet (ibid, s. 43).  

 

Illustrationer i manualer ska förmedla viktig information, 

komplettera texten, ersätta texten, utesluta överflödigt material och 

inte innehålla mer än det viktiga (ibid, s. 48- 49). Illustrationer bör 

heller ej separeras från den text de tillhör och färger ska användas 

konsekvent (ibid, s. 49-53).  
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3. Metod 

3.1 Val av metoder 

De metoder jag använt mig av är textanalyser, observationer, 

utprovningar och kvalitativa intervjuer med barn samt samtal med 

spelföretag. 

 

För att få en fördjupad förståelse för hur barn integrerar med 

spelmanualer var det viktigt att gå in på djupet i problemet vilket 

ligger till grund för mitt val av kvalitativa metoder i stället för 

kvantitativa metoder som bara vidrör problemet vid ytan. De 

kvalitativa metoderna leder dock inte fram till ett svar som 

representerar alla barn. 

 

Metoderna syftar till att nå en djupare förståelse av problemet samt 

kunskap om hur det kan behandlas. De kvalitativa metoderna går in 

på djupet (Holme och Solvang, 1997, s. 79) vilket är det jag velat 

komma åt. Textanalyserna är viktiga för att få en förförståelse för hur 

textslaget ser ut idag och därmed bena ut vad som kan förändras. 

Observationerna ligger till grund för en djupare förståelse för hur 

barn integrerar med olika texter samt hur de agerar när de ställs inför 

utmaningen att på egen hand lära sig ett spel. Detta för att se var i en 

spelmanual de största problemen uppstår. De kvalitativa intervjuerna 

är viktiga för att förstå problemområdet samt att förstå barnens syn 

på texter.  

 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att ta fram en grund för 

djupare och mer fullständiga uppfattningar om de spelmanualer som 

finns. Holme och Solvang nämner i boken Kvalitativa metoder att detta 

ska vara syftet med en kvalitativ intervju (1997, s. 101). I samma bok 

nämner Holme och Solvang att under en kvalitativ intervju bör 

undersökningsenheterna i största möjliga mån få styra över 

utvecklingen av intervjun (1997, s. 100).  

 

Jag valde att komplettera mina intervjuer med öppna observationer i 

samband med intervjutillfället. I en öppen observation har deltagarna 

accepterat och vet om att man observerar dem och samlar in 

information (Holme och Solvang, 1997, s. 111). 

3.2 Textanalys 

För att få en bättre förståelse och djupare kunskap om hur 

spelmanualer idag är skrivna har jag analyserat fem spelmanualer till 

spel som är riktade till barn. Som grund för analyserna ligger delar av 
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Hellspongs analysmodeller från boken Metoder för brukstextanalys 

(2001).  

 

Som tidigare nämnts (2.3 Hur gör man en textanalys?) har jag valt ut 

de delar av Hellspongs analysmodeller som jag anser väsentliga för 

att besvara denna studies frågeställning kring brädspelsmanualer.  

 

Här nedan följer resultatet av mina komparativa textanalyser av 

strukturen, funktionen och läsbarheten av fem slumpmässigt utvalda 

spelmanualer. En värderande analys hade varit av intresse om det 

inte vore för att målgruppen i denna studie inte är texternas egentliga 

målgrupp. Att värdera en text utifrån aspekter den inte är skapad för, 

utifrån en helt annan målgrupp än den är tilltänkt för, skulle enligt 

mig inte ge någon värdefull information. Denna aspekt skulle 

däremot vara intressant i en studie kring spelmanualer för vuxna (läs 

vidare under 7. Förslag till vidare forskning). 

 

Att ha i åtanke är att jag haft ett barnperspektiv i mina textanalyser 

och analyserat hur de fungerar för barn. Detta är inte den målgrupp 

texterna är skrivna för men den målgrupp mitt arbete är baserat på.  

 

Urval 

De texter jag analyserat är spelmanualerna till spelen Föräldrafritt, 

Alfapet, Spökskogen, Labyrinten och A-Ö. Dessa spel är alla skapade av 

olika spelföretag, både i Sverige och utomlands. Urvalet skedde 

slumpvis bland olika spelföretags barnspel och familjespel. 

Anledningen till att jag valt att arbeta med både barnspel och 

familjespel är att det egentligen är olika namn för samma sak. Enligt 

personalen i leksaksbutiken BR Eskilstuna är det enda som skiljer 

barnspel från familjespel just märkningen.  

 

I bilagorna har jag använt färgkodning för de aspekter jag markerat. 

Dessa är: 

 Rosa =  Sammansatta ord  

 Grönt =  Ordval 

 Orange =  Passiv text 

 Blått streck under = Tilltal 

 

Alla dessa texter har samma genre, syfte och kontext. Hellspongs 

modell för den strukturella analysen börjar med en analys av 
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kontexten (2001, s. 62). Samtliga analyserade spelmanualer publiceras 

samtidigt som spelet släpps, i spelets låda i form av en folder eller ett 

papper för att förklara spelet. Manualen till spelet Föräldrafritt går 

även att finna på företagets hemsida. Manualerna kommunicerar 

med mottagaren i en situation där en ny spelare vill lära sig spelet 

eller när oklarheter uppstår i spelandet. Mottagarna befinner sig 

oftast i en social kontext när produkten ska användas. Målgruppen 

till dagens spelmanualer är vuxna men familjespel är i många fall 

även ämnade för barn.  

 

Textens funktion är att upplysa användaren om vad som skall göras, 

hur det skall göras och varför. Sändaren är speltillverkaren medan 

mottagaren är spelaren. Mottagaren bör vara, men är inte alltid, 

spelets målgrupp. Det är sändaren som sitter på all information och 

det är enbart de som har ett kommunikationsmedel – spelmanualen. 

Av denna anledning är det viktigt att allting finns med i manualen 

eftersom det är svårt för mottagaren att kommunicera med sändaren. 

I vissa fall har spelmanualer kontaktuppgifter till det utgivande 

spelföretaget men dessa kommunikationssätt tar ofta tid och kräver 

en stor insats från mottagaren. Makten över att få informationen att 

nå fram sitter hos sändaren medan mottagaren har makten över om 

spelet kommer spelas eller inte. Relationen mellan sändare och 

mottagare är därför asymmetrisk.  

 

Dessa texters LIX-värde ligger mellan 30 och 40, vilket räknas som 

lättläst. LIX-värdet bör enbart ses som en hint åt vilket håll texten går 

och ger ingen absolut bedömning av texten. En text med lågt LIX-

värde kan fortfarande vara svår att läsa på grund av andra saker som 

LIX-modellen inte tar med i beräkningarna. LIX-värdet tar till 

exempel inte hänsyn till målgruppsanpassning.  

 

Gemensamt hos de fem spelmanualerna är att 

meningsuppbyggnaden och kompositionen inte är komplicerad, 

komplex eller på annat sätt kontroversiell.  

 

Alfapet 

Bilaga 4. 

 

Alfapet är ett klassiskt familjespel baserat på ord. Spelarna ska samla 

på sig poäng genom att likt ett korsord bygga olika ord på spelbrädet. 

Spelarna får poäng för varje bokstav i ett ord och i slutet av spelet 

räknas poängen ihop, den med mest poäng vinner. 

 



Ronja Svedblom  KIT 
Informationsdesign  
Textdesign 

Sida | 16 

I manualen presenteras först vad spelet går ut på och därefter 

presenteras innehållsförteckningen. Det finns ingen onödig 

information eller text som tar uppmärksamheten från själva reglerna.  

 

I denna manual använder sändaren fet text och understrykning som 

grafiska element för att förstärka delar av texten. Förutom dessa 

inslag använder de även punktlistor och bilder över olika delar på 

spelplanen för att förklara vad olika delar gör och på så vis förtydliga 

reglerna.  

 

Tilltalet är växlande personligt och opersonligt men texten talar 

direkt till spelaren genom att direkt berätta vad som ska göras.  

 

Utmärkande för denna texts lexikogrammatik är de sammansatta 

substantiv som förekommer i hög grad i texten. Dessa ord är oftast 

spelspecifika nyckelord, till exempel ”bokstavspoäng”, 

”protokollblock” och ”bokstavsbrickor”. Dessa ord är nödvändiga för 

att förklara vissa delar i spelet. Tyvärr är avsändaren stundtals inte 

konsekvent i ordvalet, då denne menar olika saker med 

”specialbrickor” och hur de benämner ”protokollblocket” till 

exempel. Att använda samma ord när de menar samma sak skulle 

underlätta för mottagaren.  

 

I denna manual finns bilder på spelbrädet och specialrutorna på 

spelbrädet. Bilderna är identiska med hur spelet ser ut men avskalade 

på det sätt att de delar av spelplanen som inte är aktuella inte heller 

finns med på bilderna. Bilderna används för att förklara hur man får 

lägga sina ord samt vad specialrutorna betyder. 

 

Typsnittet som används är en tydlig och lättläst antikva.  

 

Spökskogen 

Bilaga 5. 

 

Spökskogen är ett sällskapsspel för barn som går ut på att ta sig runt 

spelplanen. Varje spelare har en spelpjäs, ett ”barn” som ska ta sig 

igenom den mörka, hemska skogen utan att bli tillfångatagen av 

spöken. Spelarna rör sig framåt med hjälp av tärningsslag. Det är 

viktigt att förstöra för sina motspelare.  
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Manualen börjar med en berättelse för att introducera spelet. Denna 

berättelse förskjuter det som egentligen är viktigt i spelet och innebär 

att det tar längre tid innan man kan börja spela.  

 

De grafiska element som används i spelmanualen till Spökskogen är 

färger och fet text för att föra fram delar i texten. Parenteser används 

dessutom för att presentera tips och diverse regler. Jag uppfattar det 

som om parenteserna symboliserar att texten innanför inte är viktig 

vilket är en svaghet eftersom regler presenteras på detta sätt, när jag 

är stressad och läser kan jag hoppa över dem eller ge den delen av 

texten mindre uppmärksamhet än nödvändigt.  

 

Texten i spelmanualen för Spökskogen förhåller sig passivt till läsaren 

och det som skall göras. Tärningen ska rullas istället för att någon ska 

rulla tärningen och så vidare. Texten har inte ett personligt tilltal utan 

tilltalar läsaren som ”man” och ”spelaren”.  

 

Substantiven är ofta långa och sammansatta och som i föregående 

text är detta specifika ord för detta spel. Vissa av dem är dessutom 

paradoxala och komplexa. Till exempel: Jättedvärg och Spöklärling.  

 

Det finns många bilder i manualen, och de visar spelet precis som det 

ser ut. Enligt STG är denna typ av bilder inte att föredra i 

bruksanvisningar och manualer eftersom att man enligt deras 

direktiv enbart ska visa det viktiga för det bilden ska berätta (1999, s. 

49). I dessa bilder kan det vara svårt att se vad bilden vill säga 

eftersom det finns med många onödiga detaljer, avskalade bilder 

hade varit att föredra.  

 

I denna manual används ett annorlunda typsnitt än de andra 

manualerna, det är en mjuk sans-serif, som är lite väl lekfull för att 

vara lättläst.  

 

A-Ö 

Bilaga 6. 

 

A-Ö är ett familjespel som går ut på att komma på ord på alla 

bokstäver i alfabetet. Utmaningen ligger i att orden måste tillhöra en 

specifik kategori som bestäms av korten i spelet. Spelarna ska fylla 

upp sina spelbrickor, som består av bokstäverna A-Ö, när de gjort 

detta har de vunnit spelet.  
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Framträdande bland ordtyper är även här de sammansatta 

substantiven. Dessa är spelspecifika och kan räknas som textens 

nyckelord, till exempel ”plastbricka”, ”bokstavstavla”, och 

”kategoritärning”. 

 

Denna manual är inkonsekvent och använder inte samma ord för 

samma sak. Detta gäller till exempel hur man benämner spelarna. 

Ibland är det ”spelaren”, ibland ”laget” och ibland ”spelaren eller 

laget”. Tilltalet är passivt och opersonligt med undantag för ett 

exempel där texten tilltalar spelaren som “du”. Spelmanualen tilltalar 

på så vis mottagaren både personligt och opersonligt. Dessutom 

blandas singular med plural utan förklaring. För att vara konsekvent 

i detta fall borde man antingen välja att förklara spelet utifrån 

antingen lagspel eller enskilt spel eller också nämna både spelare och 

lag på alla ställen.  

 

Här används inga grafiska uttryck för att förstärka texten förutom tre 

feta bokstäver i exemplet “A, S och G” där de exemplifierar när 

spelaren får lägga ner en bokstav på sin bokstavsbricka. Denna 

manual har inga bilder men använder sig av två olika symboler som 

återfinns på spelets tärningar.  

 

Typsnittet är en antikva som är tydlig och lättläst men i en liten 

teckengrad. 

 

Föräldrafritt 

Bilaga 7. 

 

Föräldrafritt är ett sällskapsspel för barn där spelarnas uppgift är att 

sjunga, spela teater och svara på frågor. Det är i detta spel viktigt att 

ha de andra spelarnas stöd och veta hur de tänker. Målet är att först 

gå runt spelplanen, vilket man uppnår genom skicklighet i de olika 

spelmomenten.  

 

Orden i spelmanualen ligger inte på någon speciellt svår nivå, men 

har en tendens till att bli gammalmodiga, precis som 

meningsbyggnaden. Till exempel börjar spelmanualen med: ”Sedan 

några år har vi ofta fått förfrågan” som är en inledande berättelse om 

spelets uppkomst.  

 

Inga fackord används men många av orden är spelspecifika och 

benämner därför delar i ett spel samt det aktuella spelet, till exempel 

”Liknar-mest-frågor”, ”spelmoment” och ”Chanshjulet”. I allmänhet 
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är orden inte långa däremot är de ofta sammansatta och bildar långa 

specifika ord. Många av dessa tillhör textens nyckelord och kan vara 

viktiga för att benämna spelets olika delar.  

 

Tempusbindningen i spelmanualen till Föräldrafritt varierar mellan 

perfekt, presens och futurum. Detta för att förklara ett 

händelseförlopp och dirigera hur man ska göra i vissa situationer. 

Detta skapar i vissa fall förvirring då övergången inte är tydlig och 

läsaren därför inte får stöd i läsningen.  

 

I spelmanualen växlas tilltalet mellan andra och tredje person, vilket 

gör att texten delvis talar direkt till läsaren vilket förhåller sig väl till 

de riktlinjer som finns för Lättläst samt att skriva för barn. Däremot 

sker inte detta konsekvent vilket är en brist i manualen. Skaparna av 

spelet syns i texten genom den inledande texten där de berättar om 

framtagningen av spelet.  

 

Många färger blandas och förstärkningar av delar av texten sker med 

både färg och fet stil samt kursiv stil och parenteser. Detta ger ett 

rörigt intryck och det är inte självklart vad de olika grafiska 

elementen innebär.  

 

Till skillnad från de andra analyserade spelmanualerna är typsnittet i 

spelmanualen för Föräldrafritt en sans-serif.  

 

Denna manual innehåller ett antal bilder på spelets komponenter, 

som enbart visar den aktuella delen i spelet och visar en exakt 

avbildning av denna.  

 

Labyrinten 

Bilaga 8. 

 

Labyrinten är ett familjespel som är rekommenderat från åtta års 

ålder. Spelarna ska ta sig runt i en labyrint och leta efter sina hemliga 

skatter som de kan se på de kort de fått tilldelade sig. Här vet 

spelarna inte vilket deras nästa mål på spelplanen är förrän de gått 

till sitt första mål. Man tar sig framåt genom att flytta på delar av 

spelplanen så att labyrintgångarna förskjuts.  

 

Till att börja med är spelets titel i denna manual “THE aMAZEing 

LABYRINTH”, alltså en engelsk titel och formgivarna har lekt med 

typografin för att göra det hela lite roligare. Frågan är, uppfattar 

svenska barn detta? Enligt boken Att skriva för barn (Andersson et. Al. 
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2003, s. 182) ska man undvika engelska ord och därför hade en 

svensk titel varit att föredra.  

 

Det finns ingen förklaring över vilka delar som är labyrintkort och 

vilka som är ”hemliga kort med föremål”. Detta leder till att 

mottagaren själv får lista ut detta.  

 

Även här börjar man med en berättelse och går sedan vidare till 

förberedelser för spelet. Spelet verkar leva sitt eget liv eftersom att 

”labyrintkorten blandas” istället för att någon ska blanda dem. 

Manualen till Labyrinten håller sig därmed passiv till spelarna och 

berättar inte för dem att de själva ska göra det som står.  

 

Det finns ett fåtal bilder i manualen som är förenklade bilder av hur 

spelplanen ser ut, vilket enligt STGs anvisningar är att föredra (1999, 

s. 49). Ingen form av grafisk markering finns för att framhäva ord 

eller skilja delar av texten från något annat. Inga grafiska element 

används alltså för att lyfta fram texten.  

 

I denna spelmanual används en tydlig antikva som typsnitt. 

 

Även här är tilltalet opersonligt och spelarna benämns med orden 

”spelare” och ”man”. Detta gör det svårt att anknyta till texten.  

 

Sammanfattning 

Enligt mina analyser påminner spelmanualerna om varandra på 

många punkter, men självklart finns det saker som skiljer från fall till 

fall. Till att börja med delar alla dessa texter samma kontext, genre 

och kommunikationssätt. De har liknande dispositioner där de börjar 

med att lista spelets komponenter och sedan går vidare på 

förberedelser, att börja, spelmoment och till sist avslutar med hur 

man vinner spelet. Det händer att det är mycket text innan man kan 

komma igång med spelandet, då företagen i vissa fall till exempel vill 

berätta om spelets uppkomst först i manualen. Föräldrafritt börjar så 

här:  

 

Sedan några år har vi ofta fått förfrågan: 

”-Kan ni inte ta fram ett bra spel för ungdomar?” 

Föräldrafritt är resultatet av ett års arbete med 100-tals 

intervjuer med ungdomar om deras intressen, vilka TV-

program som lockar, deras önskningar om framtiden 

osv.  
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Visst är det en stor skillnad mellan att vara 8-9 år och 

13-14 år, men ett intresse som är gemensamt är deras 

önskan att ha mer kul med sina kompisar. De 100-tals 

som redan spelat spelet tycker att de fick just det! 

 

Spelmanualerna använder långa, sammansatta substantiv för att 

benämna de spelspecifika tingen under spelets gång, till exempel 

”tärningsslag”, ”spelomgång” och ”spelbräde”. Dessa ord är viktiga 

för att förklara spelet, men det är viktigt att vara konsekvent med hur 

man använder dem.  

 

I Föräldrafritt och Spökskogen kan man se att skaparen försökt locka 

med sig spelaren genom att berätta en historia eller ta spelaren i 

handen och berätta för dem att de ska ut på ett äventyr.  

 

En grupp äventyrslystna barn skrämde det gamla 

spöket i SPÖKTRAPPAN. På vägen blev de själva 

förvandlade till spöken… 

   Introduktionen i Spökskogens spelmanual 

 

Den största gemensamma bristen i dessa texter är att de inte är 

konsekventa med varken substantiv, ton eller tempus. Till exempel 

kan vi se i Alfapet att texten går över från tredje person och ett 

neutralt tilltal till andra person och ett personligare tilltal i olika 

stycken under samma underrubrik.  

 

För att bryta upp texten eller av annan anledning förstärka vissa delar 

innehåller de flesta av dessa spelmanualer ett antal grafiska element 

utan förklaring eller tydlig anledning till varför man blandar dessa. 

Detta blir ofta förvirrande och det hade varit bättre om de hållit sig 

till ett sätt att markera texten på.  

 

Rubrikerna är talande och i många fall likadana i de olika texterna. 

Till exempel ”Förberedelser” som finns med två av manualerna. A-Ö 

benämner motsvarande rubrik som ”Spelförberedelser”, Spökskogen 

kallar det ”Förberedelser för spelet” och Föräldrafritt kallar det i stället 

för ”Innan spelet börjar”. Ofta kan de vara onödigt långa och 

förklarande. ”Förberedelser för spelet” är till exempel klumpigare än 

”Förberedelser”.  

 

Förutom bilderna är Alfapet svartvit, men till exempel Föräldrafritt och 

Spökskogen innehåller många färger, till och med mitt i texten.  
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Den del alla de analyserade manualerna har med tidigt, innehålls-

förteckningen, är en naturlig och viktig start i spelmanualerna.  

 

Med hjälp av dessa analyser har jag fått en förståelse för hur 

texttypen ser ut i dagsläget. Generellt är dessa texter utformade på 

det sätt manualer brukar vara utformade, med samma stil och ton 

som kan vara effektivt för att förmedla instruktioner men det finns 

många brister i texterna för att barn skall kunna ta till sig dem. Till 

exempel blandas många grafiska element och texterna är inte 

anpassade efter spelens målgrupp. Texterna är inte svårlästa för mig, 

däremot läser och tänker barn inte på samma sätt som vuxna. Det 

finns mycket kunskap om hur man ska skriva för barn och hur man 

bör formulera sig för att det ska vara lätt och intressant för dem att ta 

till sig innehållet, dessa manualer tar inte hänsyn till detta och på 

grund av det har barnen svårt att ta till sig spelinstruktionerna.  

 

Dessa gemensamma tendenser fann jag i texterna:  

 Ett flertal grafiska element för att belysa delar av texten 

 Stundtals gammalmodiga ordval 

 Långa textstycken 

 Opersonligt eller inkonsekvent tilltal  

 Samtliga analyserade spelmanualer har liknande rubriker för 

olika delar i manualerna 

 De spelmanualer som har färger blandar dessa utan förklaring 

till varför 

 Inkonsekvens gällande ord och uttryck 

 Långa, spelrelaterade ord 

 Mycket text innan man kommer till spelmomenten 

 Liknande informationsflöde som börjar med en 

innehållsförteckning  
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3.3 En dag på Björktorpsskolan 

För att få djupare förståelse för barns förhållande till brädspel, deras 

läskunskaper och ludologiska kompetens tog jag kontakt med en 

grundskola i Eskilstuna, Björktorpsskolan. I en fjärdeklass gjorde jag 

utprovningar, intervjuer och observationen. Anledningen till att jag 

valde fjärdeklassare är att de i regel är runt 10 år och befinner sig mitt 

i min målgrupp.  

 

Pedagogen och filosofen Jean Piaget var med och lade grunden till 

dagens pedagogiska syn på barn utveckling (Elkind, 1983, s. 9). Hans 

teorier kring barns psykologiska utveckling är baserad på olika 

åldersknutna utvecklingsstadier (Jerlang et al, 1999, s. 243). Enligt 

dessa teorier befinner sig barn i åldrarna 6-12 år i den konkret 

operationella perioden där de: använder logiskt tänkande, leker 

regellekar, fungerar socialt och självständigt (Jerlang et al, 1999, s. 

262). Piaget ser inte åldrarna som definitiva men menar att alla barn 

någonstans i dessa åldrar utvecklar detta tankesätt och han hävdar att 

alla barn i samma fas tänker på ett likvärdigt sätt. Därför anser jag att 

tioåringar i detta fall kan representera hela gruppen. Piagets 

beskrivning av åldersgruppen tyder dessutom på att de är väl 

lämpade för sällskapsspel. Här figurerar fjärdeklassare som ett 

exempel ur målgruppen för att hålla projektet inom de tidsramar som 

funnits. Att ha med ett flertal försökspersoner från alla åldrar och 

därmed spridit utprovningarna mer skulle ge åldersdifferenser samt 

ta väldigt lång tid att genomföra. På detta sätt har jag undvikit de 

åldersdifferenser som annars kunde ha uppstått. 

 

Att hela försöksgruppen tillhör samma klass är av praktiska skäl 

utefter studiens omfattning. Det skulle inte finnas tid och resurser till 

att använda en mer spridd utprovningsgrupp. 

 

En lärare på den aktuella skolan samordnade kontakten till en grupp 

barn och deras föräldrar för att dessa barn skulle få tillåtelse att vara 

med i mina utprovningar. Barnen delades in i två olika grupper, i en 

grupp deltog sex barn och i den andra fyra. Dessa grupper har varit 

mitt stöd i arbetet och min källa till förståelse för målgruppen. Alla 

barnen går i fjärde årskurs och blev slumpmässigt utvalda genom att 

läraren delade ut spelkort till eleverna och de som fick ett kort med 

en hjärtersymbol fick vara med i mina utprovningsgrupper.  

 

Med hjälp av dessa två fokusgrupper har jag kombinerat 

observationer med kvalitativa intervjuer. Detta ägde rum i ett 

grupprum på Björktorpskolan. Min roll var att observera, anteckna 
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samt ställa frågor och få igång ett samtal kring olika sorters spel och 

läsning.  

 

Dessa observationers och intervjuers syfte var att ta reda på hur 

barnen integrerar med olika sorters texter, vad barn tycker är bra och 

dåligt med olika texter, hur barnen vill att en text ska vara utformad 

samt vad som fångar deras intresse. 

 

Lärarna till utprovningsgrupperna ansåg att spelmanualer bör 

anpassas för barn eftersom de varit med om situationer där dagens 

manualer ställt till det för dem. Det händer att de skickar in eleverna i 

ett grupprum med ett spel och de kommer tillbaka utan att ha spelat 

spelet för att de inte visste hur man skulle göra. Det finns vid de 

tillfällena oftast ingen tid för lärarna att förklara spelen för barnen så 

de får ge barnen en annan uppgift istället.  

3.3.1 Grupp ett 

Grupp ett bestod av tre tjejer och tre killar. Till en början ansåg jag det 

relevant att veta mer om barnens läsvanor och läspreferenser. Detta 

både för att veta vad de tycker om i texter, vad som skulle kunna 

göra en brädspelsmanual mer intressant samt var deras 

kunskapsnivå ligger. Därför observerade jag sex barns möte med 

litteratur.  

 

Min första grupp fick till en början bekanta sig med ett antal texter. 

Bland dessa texter fanns de fem spelmanualer som finns analyserade 

i denna rapport samt spelmanualen för LEGO-spelet Magikus. Ett 

antal tidningar: Bamse, Kalle Anka, Min häst, Julia samt Kamratposten. 

Olika mangaserier: Pokemon, Naruto och Shöjo. Böcker: Pippi 

Långstrump, Hästliv, Kitty, Vi fem och Hur du tränar din drake. Dessa 

verk låg på bordet för att utprovningsgruppen skulle få bläddra i 

dem direkt när de kom in i rummet. 

 

Barnen började genast titta och begrunda. De fastnade för olika 

sorters texter men spelmanualerna låg i princip kvar orörda på 

bordet. Två personer bläddrade i de olika mangaserierna, en i en 

tidning, en i en skönlitterär bok och en i spelmanualen för LEGO-

spelet Magikus. En stund bytte de texter med varandra och tittade i 

olika typer. Den enda spelmanual som fick uppmärksamhet var 

Magikus, ett spel av leksaksföretaget LEGO.  

 

“Det verkar kul för det handlar om lego” 

    Informant 1 
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Detta indikerar att intresse och förkunskaper är viktigt när texterna 

har konkurrens av andra texter. Jag kunde ha förutsett och att barnen 

inte skulle vara så intresserade av spelmanualer när de ställdes mot 

serietidningar och manga-böcker. Efter att de pratat fritt om texter i 

allmänhet förde jag in samtalet på spelmanualer och frågade vad de 

tyckte om dessa.  

 

Efter att barnen på egen hand fått bekanta sig med texterna började 

intervjudelen. Jag fick snabbt gruppens acceptans och intervjudelen 

blev till ett vanligt samtal där min största svårighet var att hålla kvar 

det samtalsämne jag var intresserad av, med andra ord spelmanualer. 

 

Den information som går att utläsa av detta tillfälle gäller barnens 

läsvanor, läspreferenser och spelande samt relationen mellan dator- 

och brädspel. De berättade vad för texter de brukar läsa, varför de 

läser just dessa texter, hur de tycker att en bra text ska vara 

uppbyggd, om de spelar spel, vad de spelar för spel, vad de tycker 

om för spel, om de läser manualer, vilka de spelar spel med, varför de 

spelar mer datorspel än brädspel, vad de uppfattar är skillnaderna 

mellan dator- och brädspel och hur de vill att en text är utformad. 

 

Barnen berättade att de läser mycket på skolan men att de även läser 

en del hemma. Hemma läser de främst böcker, serier samt 

instruktionstexter och varningstexter på datorn. Anledningen till att 

de läser dessa texter är för att de är roliga, intressanta, spännande 

samt viktiga. För att dessa barn ska tycka att en text är värd att läsas 

krävs det att den är spännande eller nödvändig, men utöver detta har 

de inga preferenser.  

 

De berättade även att de brukar spela spel, allt från datorspel till 

kortspel och brädspel men när det gäller de analoga spelen spelar de 

oftast med familjen och använder datorn för det sociala umgänget 

med kompisarna. De spelar oftast med föräldrarna som läser och 

förklarar hur man spelar de spel barnen spelar.  

 

De berättade att de främst spelar spel som kort, Schack, Diamanten, 

Fia, Yatzy och frågesport.  

 

En av de starkaste anledningarna till att datorspelen är populärare än 

brädspelen är enligt denna grupp att datorspelen oftast erbjuder att 

man skapar ett nytt, digitalt liv där man kan göra allt man vill och 

samtidigt inte ta konsekvenserna för det.  
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”I datorspelen kan jag göra vad jag vill utan att det 

skadar mig på något sätt” 

   Informant 3 

 

De berättade att bilder underlättar och att allt blir roligare med 

spänning. Det visade sig vara viktigt i introduktionen till en text att 

den såg ut att vara rolig eller intressant. De berättade att ämnet och 

handlingen i det de läste var det viktiga och intressanta. För pojkarna 

var det mest blod, våld, slagsmål och fighter som var intressant. Alla 

var överens om att det var viktigt att det var roligt.  

3.3.2 Grupp två 

Den andra gruppen bestod av fyra barn som fick provspela ett spel 

efter att de själva läst manualen. Under tiden var tanken att jag skulle 

observera dem. Manualen var skriven på korrekt svenska och 

brädspelet var ett okomplicerat brädspel med åldersgräns på åtta år. 

Det aktuella spelet var Labyrinten. 

 

Jag har här valt att enbart ge exempel på de ord och meningar de 

hade problem med eftersom de specifika orden i just denna manual 

inte är relevanta för generella riktlinjer för att skriva spelmanualer. 

Alla de exakta orden som var svåra är alltså inte relevant.  

 

En flicka tog direkt initiativet och läste manualen högt. Till en början 

gick det smärtfritt. Sen kom några ord där hon stannade upp och inte 

förstod vad de betydde. När de väl skulle spela var det ingen av dem 

som hade förstått hur de skulle börja. Inte heller efter att ha läst om 

manualen en gång till kom de igång. De försökte förstå vad de skulle 

göra genom att läsa det inledande stycket “Vad spelet går ut på” och 

förstod inte att de skulle gå vidare därifrån utan att göra något, de 

nämnde att de inte uppfattade att det endast var allmän information 

om spelet i detta stycke. 
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Eftersom att barnen i detta läge inte kunde fortsätta med spelet på 

egen hand var jag tvungen att instruera dem till hur de skulle komma 

igång. Det var ett medvetet val att här bryta mot riktlinjerna för hur 

en observation ska gå till, detta för att kunna fullfölja observationen. 

Efter viss hjälp, där jag pekade ut var i manualen de skulle fokusera 

kom de igång. Jag sade åt dem att börja vid rubriken ”Förberedelser”. 

 

De avsnitt barnen kom ihåg och klarade utan problem var de få delar 

som hade förklarande bilder i spelmanualen. De delar de bortsåg från 

och den information de hade svårast att komma ihåg var de som kom 

sent i ett stycke i manualen, till exempel ”De gula pilarna runt 

spelplanen visar var labyrintraderna kan förskjutas” som står i sista 

meningen i första stycket under mellanrubriken ”Förskjutning i 

labyrinten”.  

 

Det visade sig snabbt att barnen kunde läsa det som stod i 

manualerna, men de förstod inte innehållet. Det var lättare för barnen 

att komma igång med spelet när jag som instruktör förklarade för 

dem vad de skulle göra.  

 

Stora brister upptäcktes därefter i den befintliga manualen. Dessa 

brister var främst mängden text, bristen på färg och antalet bilder 

(men de bilder som fanns ledde till att gruppen kom ihåg de delarna 

av spelet). Ingen av de fyra testpersonerna förstod spelets regler till 

fullo, trotts att de läst manualen mer än en gång.  

 

Efter att barnen hade spelat klart spelet intervjuade jag dem kring 

spel, läsvanor och vad som fångar deras intresse i texter. Dessa barn 

fick titta på samma texter som grupp ett och intervjun gick till på 
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samma sätt – de fick bekanta sig med texterna och samtalet leddes in 

på frågor kring spel och spelmanualer samt läsvanor.  

 

Även denna grupp spelar en del spel hemma med familjen. De läser 

en del texter, även instruerande texter, till exempel recept. De 

nämnde dessutom att labyrintspelmanualen skulle vara lättare att 

förstå med bättre uppdelning så att textstyckena inte blir så långa.  

 

Ett problem som uppmärksammades i båda grupperna var texternas 

längd. Långa texter mötte direkt motstånd med kommentarer som 

”Ska jag läsa allt det här?” eller ”Den här vill jag inte läsa! Den har 

asmycket text”. 

 

Det tog dessa barn 17 minuter att börja med spelets förberedelser. 

Detta krävde dessutom ytterligare instruktioner om var de skulle 

fokusera i texten. Det tog ytterligare två minuter (19 minuter totalt) 

innan de kom igång med själva spelet.  

 

Se mina anteckningar i bilaga 3. 

 

3.3.3 Slutsats 

Från dessa gruppintervjuer kan jag dra slutsatsen att i fjärdeklass på 

Björktorpsskolan läser barnen diverse olika texter, de är läskunniga 

och tycker om att spela spel. För att barnen ska kunna lära sig 

spelregler på egen hand behövs spelmanualer som är anpassade för 

dem. Barnen har problem att ta sig igenom instruktioner som 

egentligen är skrivna för en vuxen målgrupp.  

 

Enkla bilder som visar en handling underlättar för att dessa barn ska 

komma ihåg vad de läst eller hört.  

 

Barnen har svårt att komma igång med det utprovade spelet om de 

inte har någon som berättar för dem hur de ska göra eller någon av 

dem har spelat det förut. I långa stycken tappar barnen bort sig och 

har svårt att komma ihåg allt som står.  

 

Långa texter är inte omtyckta och för att det ska vara värt att läsa ska 

texterna helst vara spännande, viktiga eller roliga.  

 

3.4 Samtal med spelföretag 

För att få veta vad som görs i dagsläget och hur arbetet med 

spelmanualer går till tog jag kontakt med ett flertal stora företag men 

fick dessvärre bara svar av ett fåtal.  
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För att finna företagens kontaktuppgifter användes internet, därefter 

ringde jag dem för att intervjua dem om deras arbetsprocess vid 

framställandet av brädspelsmanualer. Alga och ALF var de enda 

företagen som kunde ge information om denna del av arbetet. De 

berättade för mig att de inte tänker på att barnen ska kunna spela 

själva, de båda skriver för vuxna. De framställer manualerna efter att 

spelen är skapade och provar sedan ut dem för att finna eventuella 

brister som de sedan redigerar manualerna utefter.  

 

På Hasbro, som äger Parker och därmed har brädspel som Monopol i 

sitt sortiment, är all information om tillverkningen av spel och 

spelmanualer konfidentiell. Det enda de kunde berätta för mig var att 

spelen och manualerna skapas och översätts i USA, sen skickas det 

till Danmark där de har anställda, även svenskar, som korrekturläser 

manualerna.  

 

Användbart Litet Företag, ALF, är ett spelföretag i Malmö som 

skapar sällskapsspel för såväl barn som vuxna. På ALF berättade de 

att de arbetar mycket med reglerna för att effektivisera 

spelmanualerna så att hindret att lära sig ett nytt brädspel blir så litet 

som möjligt. De talade om tröskeln man måste ta sig över och att den 

ska göras så låg som möjligt. Jag fick också veta att företaget arbetar 

med att dra ner lästiden så mycket som möjligt, men att de aldrig 

tänkt på att barnen ska kunna förstå själva. De är därför mycket 

intresserade av denna studies resultat och är glada för att ett nytt 

perspektiv presenterats för dem.  

 

Alga är ett svenskt spelföretag som tillverkat spel sedan 1938. Nu för 

tiden ingår de i BRIO-koncernen och lanserar årligen ett 15-tal 

speltitlar (www.alga.se, 2011-05-22).  

 

Som jag tidigare nämnt intygade personalen på BR Leksaker i 

Eskilstuna att skillnaden på barnspel och familjespel enbart är 

märkningen och att ett familjespel ska vara lika anpassat för barn som 

ett barnspel med samma åldersmarkering. 
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4. Resultat 

I dagsläget är inte manualer för barnspel riktade till barn. Detta är 

bekräftat från ett antal spelföretag (se 3.4 Samtal med spelföretag). 

Detta leder till att läskunniga barn inte kan spela spel på egen hand 

utan behöver hjälp av en vuxen för att förstå vad de skall göra.  

 

Denna studies utprovningar visade att fjärdeklassare på 

Björktorpsskolan har svårt att komma igång med dagens brädspel 

utan en vuxens hjälp. De utförda analyserna visar att detta till stor 

sannolikhet beror på textens tilltal, överflödig information samt långa 

textstycken.  

 

Efter analyserna blev det tydligt var bristerna i dagens manualer 

finns för att den aktuella målgruppen skall förstå manualens 

innebörd. Spelmanualer i dag har en del gemensamma problem för 

att nå fram till barn: 

 Ett flertal grafiska element för att belysa delar av 

texten 

 Stundtals gammalmodiga ordval 

 Långa textstycken 

 Variation i tilltal 

 Blandning av färger 

 Inkonsekvens 

 Långa, spelrelaterade ord 

 Mycket text innan man kommer till spelandet 

 

Studiens analyser, intervjuer, utprovningar och litteraturstudier har 

lett till elva riktlinjer att förhålla sig till vid framställningen av 

spelmanualer till barn i åldrarna 9-12. Dessa är att:  

 

 begränsa antalet grafiska element i texten och på detta 

sätt låta formen lyfta fram texten och inte förvirra (se 

Sundin, 2007 och Andersson et. al, 2003). Till exempel 

bör man välja att använda en färg istället för flera och 

att inte använda fet, kursiv och understruken text. 

Dessa brister finns i Föräldrafritt, Spökskogen och 

Alfapet. 

 använda lätta och moderna ord (Andersson, 2003, s. 

181). Detta innebär att undvika uttryck som ”medsols”, 

”jättedvärg” och ”protokollblock”. Denna brist finns i 

samtliga analyserade manualer.  

 skriva korta textstycken. Genom att bryta upp texten 

blir den lättare att ta till sig samt anpassat för en yngre 
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målgrupp (Andersson et. al, 2003, s. 181). Denna 

tendens finns i alla manualerna. 

 hålla samma tilltal, personligt och aktivt (Sundin, 2007 

och Andersson et. al, 2003). Samtliga analyserade 

manualer har brister i detta, antingen genomgående i 

hela manualen eller periodvis då de växlar i tilltal.  

 vara konsekvent (STG, s. 43). Detta bör förstärkas i 

samtliga analyserade manualer.  

 korta meningar och ord, (Andersson et. al, 2003, s. 181). 

Samtliga analyserade manualer är bristfälliga på denna 

aspekt. 

 behålla de spelspecifika orden, såsom spelbräde, 

chanshjul och bokstavstavla. Dessa behövs för att inte 

förlöjliga och skriva om (Andersson et. al, 2003, s. 15). 

Alla manualerna använder denna typ av ord.  

 komma in på spelandet direkt, undvika berättelser 

eller långa beskrivningar om spelens uppkomst. Denna 

brist finns i Föräldrafritt, Labyrint och Spökskogen. Detta 

är ett led i att skriva aktivt (Sundin 2007 och 

Andersson et. al, 2003). 

 använda tydliga bilder med förklaringar i texten för att 

förklara det som bilder förklarar bäst (STG, s. 48). Det 

bör vara avskalade bilder där bara det viktiga finns 

med. 

 skriva aktivt (Sundin, 2007 och Andersson et. al, 2003). 

Spelaren ska rulla tärningen istället för att ”tärningen 

rullas”. Brister finns i till exempel Labyrint. 

 bryta upp texten, grafisk förstärka den och leda läsaren 

(Sundin, 2007 och Andersson et. al 2003). Detta görs 

inte tillfredsställande i Labyrint, Föräldrafritt, A-Ö, 

Alfapet och Spökskogen. 

Dessa riktlinjer går att använda i vilken manual som än ska göras om 

eller skrivas från grunden för att den aktuella målgruppen skall 

förstå den. De är baserade på oberoende litteraturstudier över barn, 

spelande och deras läskunskaper samt ett flertal analyser av 

befintliga spelmanualer och är därför inte riktade till något specifikt 

spel. I min gestaltning har jag valt att exemplifiera detta samt prova 

ut hur det fungerar.  

 

Studien ovan har visat att spelmanualer som inte är anpassade efter 

målgruppen barn leder till att läskunniga barn inte kan spela spel på 

egen hand utan behöver hjälp av en vuxen för att förstå.  
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5. Gestaltningsprocessen 

För att testa riktlinjerna har jag skapat en manual utefter dem. 

Riktlinjerna är allmänt hållna men för att se om det fungerade i 

praktiken används här en specifik manual som exempel. Riktlinjerna 

finns i del 4. Resultat. 

 

Som grund till manualskrivandet finns ett barnperspektiv med 

läskunniga barn i åtanke. Jag har använt mig av den kunskap jag har 

om barn samt mina intervjuer med barnen för att tänka mig in i deras 

situation och anpassa manualen efter dem. 

 

Den manual som har gjorts om är manualen till spelet som 

utprovades på Björktorpsskolan (se 3.3 En dag på Björktorpsskolan), 

Labyrinten. Dels för att konkret kunna visa på skillnader och likheter 

från de olika utprovningarna, dels för att den manualen hade många 

av de brister som enligt resultatet av analyserna i denna studie finns 

bland denna typ av manualer.  

 

Gestaltningen i detta arbete är en bearbetning som förhåller sig till de 

resultat studien visat. Här nedan får ni följa med mig i min 

gestaltningsprocess fram till en färdig prototyp till 

förbättringsförslag.  

 

5.1 Skisser och idéer 

Mina ledord genom gestaltningen har varit ”Lättsamt, personligt och 

lekfullt”. Detta är vad studien visat bör fungera på barn i den aktuella 

målgruppen.  

 

Jag började med att omstrukturera texten efter riktlinjerna. Detta 

ledde till ett första utkast av texten som skulle finnas med samt 

skisser över var bilder skulle finnas och vad dessa skulle innehålla.  

 

Utprovningen visade att barnen i årskurs fyra på Björktorpsskolan 

inte fick igång ett läsflöde som främjade spelandet i originalmanualen 

som inte var avsedd för barn. För att förbättra detta valde jag i mina 

skisser att ta bort onödig information i början av manualen samt att 

tilltala läsaren direkt med instruktioner om vad som ska göras. 

Utöver detta finns i stort sett samma disposition som i 

originalmanualen kvar eftersom spelarna klarade sig på egen hand 

efter att ha kommit igång med spelandet. På grund av detta kan man 

anta att informationen presenterades i en logisk och kontextuell 

ordning. Jag har däremot tagit bort vissa upprepningar och 

omplacerat ordningen på vissa regler. Fokus låg främst på att korta 

ner och lätta upp styckena så att ingen information skulle gå förlorad. 
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Den röda tråden och huvudlinjen i manualen är fortfarande ungefär 

densamma.  

 

I dessa första skisser formulerade jag till exempel om rubriken “Vad 

spelet går ut på” till “Ditt mål” och ”Förskjutning i labyrinten” till 

”Ändra labyrinten”.  

 

Detta spel har olika namn på olika ställen, ibland heter det Labyrinten 

och ibland heter det The aMAZEing labyrinth, jag valde att kalla det 

för Labyrinten i min spelmanual. Som litteraturen och denna studie 

visar ska man när man skriver för barn använda lätta ord och 

formuleringar. Att skriva på ett helt annat språk och dessutom börja 

leka med typografin är därför inte det bästa för målgruppen.  

 

Originalmanualen är svart-vit och kan tyckas vara tråkig, se Bilaga 1. 

Min manual är svart, vit och blå. Det blåa används för att framhäva 

vissa delar samt dekorera och bryta upp manualen för att utnyttja de 

ytor som finns. Jag valde att bara använda en färg för att jag ville 

behålla ett lugnt intryck men samtidigt sätta färg på instruktionerna.  

 

Originalmanualens format fick stanna eftersom att denna är anpassad 

till spelet samt att formatet på manualen inte är ett problem i 

ursprungsmanualen. Det är ingen idé att förändra något som redan 

fungerar och därför får det gamla formatet stanna.  

5.2 Design 

5.2.1 Texten 

I en bruksanvisning ska man inleda med innehållsförteckning, 

anvisning för användningen av instruktionerna samt upplysningar 

om symboler, förkortningar och färgkoder (1999, s. 19). I mitt fall är 

anvisningar för användningen av instruktionerna inte nödvändiga då 

informationen är så kortfattad som möjligt och hur man använder en 

spelmanual är allmänt känt. Den omarbetade manualen har heller 

inte med någon förklaring av färgkodning i början av texten eftersom 

ingen sådan finns. Förkortningar används inte och behöver därför 

inte förklaras. Symboler, utöver de skatter som finns på spelkorten, 

finns inte. Innehållsförteckningen har jag valt att göra som en bild 

över spelet och dess komponenter med information om antalet av 

varje spelkomponent och komplettera detta med en lista över 

delarna. På detta sätt förklaras de olika delarna snabbt samtidigt som 

läsaren får en överblick av spelets komponenter. 

 

Det är viktigt att minska läsmotståndet så att läsningen går så smidigt 

som möjligt (Hallberg, 1992, s. 61). Därför har jag valt att plocka bort 
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så mycket text som möjligt, till exempel ”Spelaren tar det överblivna 

labyrintkortet och förskjuter det en labyrintrad så att spelarens 

spelpjäs kan flyttas mot målet” (taget från första stycket på andra 

sidan i originalmanualen), en mening som i princip upprepas strax 

där efter. I denna manual är vissa nyckelord förstärkta med fet stil 

och blå färg så de ska synas och lätta upp texten. Det ska vara lätt att 

finna nyckelorden när man vill hitta dem. Styckena är dessutom 

kortare och luftigare. 

 

Genomgående i min text har jag ett personligt tilltal som växlar 

mellan ”du” och ”ni”, anvisningarna gäller en specifik person 

respektive alla spelare. Detta för att göra att barnen känner sig 

delaktiga och att texten verkligen är skriven för dem (Andersson, et 

al. 2003, s. 13).  

 

I originalmanualen finns många komplicerade, ålderdomliga eller 

svåra ord och uttryck som jag valt att byta ut. Till exempel: 

förskjutning, åter, motsvarande, medsols, återställa och ”fördelaktigt 

utgångsläge”. 

 

De typsnitt som används i den omarbetade manualen är en sans serif 

i rubrikerna och en antikva i brödtexten (Hellmark, 2004). Sans 

serifen till rubrikerna är lekfull för att tilltala barnen, rubrikerna är så 

pass korta och dominerande gentemot brödtexten att det inte ska 

vara några problem för barnen att typsnittet är lite annorlunda. 

Typsnittet är ganska kantigt och påminner därför om en labyrint. 

 

Rubriker:  

Brödtext:  

5.2.2 Bilderna 

Manualen innehåller 3 bilder: En på spelets olika delar, en på hur 

man puttar brickorna på spelplanen och en över vad som händer om 

en spelpjäs hamnar utanför spelbrädet. De två sistnämnda kommer 

direkt från originalmanualen medan jag ritat upp den första på egen 

hand. De befintliga bilderna återanvänds i omarbetningen eftersom 

att det visade sig under min utprovning att de fungerade utmärkt.  
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Bilderna är till för att visa, förenkla och förtydliga informationen i 

manualen. Bildgenren från den befintliga manualen finns kvar i 

omarbetningen eftersom det enda barnen lyckades ta till sig i 

originalmanualen var det som förtydligades av bilder. Detta är ett 

tecken på att bildvalet var bra och stärkte texten.  

 

Allt går inte att förklara med bilder. De problem som fanns i denna 

manual utöver det som förklaras med bilder (som finns ovan) är 

problem som skulle bli mer förvirrande om jag försökte lösa det med 
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bilder. På grund av olika riktningar och behov av pilar hit och dit 

skulle det snarare förvirra än förtydliga. Därför har jag valt en 

lösning med fokus på att lätta upp texten såväl språkligt som grafiskt 

istället för att utöka antalet bilder. Detta för att undvika att bilderna 

tolkas felaktigt eftersom avsändaren inte kan veta hur mottagaren 

läser av bilden. Som Eriksson berättar i sin bok Bildens tysta budskap: 

 

”Även om illustrationen krävs för att beskriva ett 

begrepp eller fenomen innebär det inte att den 

automatiskt tolkas av läsaren på det sätt som författaren 

eller illustratören har tänkt sig” 

   2009, s.161 

 

Många saker blir mer komplicerade av att förklara dem med bilder, i 

detta fall till exempel regeln om att spelaren inte får skjuta tillbaka en 

annan spelares förskjutning. En sådan bild skulle innebära en 

gestaltning av flera olika riktningar och därmed snarare förvirra än 

förtydliga. De tre bilderna jag valt att använda är de tre bilder jag 

anser underlättar för barnen. Det skulle även vara möjligt att med 

hjälp av bilder försöka förklara de gula pilarna, förflyttningar utan att 

stoppas utav väggar samt var varje spelare börjar. Däremot visades 

det under min utprovning att detta inte var en brist i manualen och 

därför anser jag att det inte behöver åtgärdas.  

 

5.2.3 Färgerna 

Färg kan med fördel användas för att understryka och 

förstärka det budskap man vill förmedla. (…) Färg är 

också en högst individuell upplevelse. Två människor 

upplever och föreställer sig färg på olika sätt. 

     (Johansson, 2004, s. 79) 

 

Med utgångspunkt i Johanssons uttalande har jag valt att inte 

förmedla något speciellt med hjälp av färger eftersom att olika 

personer uppfattar dem olika. Däremot används färger för att 

förstärka vissa nyckelord i texten för att det ska vara lättare att se 

dem och lättare att finna den del av texten användaren är på jakt 

efter.  

 

Manualen är svartvit med inslag av blått. Den blå färgen är hämtad 

från spelets originalförpackning och återfinns på så vis i spelet.  
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5.3 Åtgärder/förändringar 

Det jag förändrat från originalmanualen är layouten, ordningen de 

olika delarna beskrivs, ordvalen, typsnitten, färgerna, antalet bilder, 

motiven på bilderna, kortare stycken, uppdelade stycken, förstärkta 

nyckelord och rubrikerna.  

 

Den nya manualen är utformad för att följa delar av de principer som 

presenteras för lättläst text samt den kunskap som finns för att skriva 

för barn.  
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Utprovning 

När manualen var färdig återskapades utprovningssituationen från 

utprovningen av originalmanualen. Denna gång var syftet att prova 

den nya varianten av manualen och se om de ändringar som gjort 

underlättade för barnen att spela på egen hand.  

 

Även denna gång hjälpte mentorn för en fjärdeklass på 

Björktorpsskolan till, samma skola som första utprovningen. Hon 

hjälpte mig att kontakta föräldrarna till de fyra elever i 

utprovningsgruppen för att få deras tillåtelse att utföra utprovningen. 

Denna grupp bestod av en flicka och tre pojkar. 

 

När deltagarna kom in i rummet fanns bara spelet och manualen på 

bordet. Jag hälsade dem välkomna och bad dem sätta igång med 

spelet utan min hjälp. De kom igång direkt och jag sade ingenting till 

dem under hela spelets gång. Redan vid uppmaningen “Börja med 

att plocka fram alla delarna” på första sidan i manualen började de 

spela. Ett av barnen började läsa manualen högt medan de andra 

satte igång att plocka fram delarna. De kom igång, spelade och en 

person vann – helt utan utomstående hjälp.  

 

Vissa saker missuppfattade de i spelet men dessa barn hade en 

förmåga att fylla igen tomma hål och skapa sina egna regler vilket de 

då gjorde. Detta var ett tecken på att jag behövde förtydliga och 

omstrukturera viss information men bekräftade samtidigt att stora 

förändringar kan genomföras för att underlätta barns spelande och 

att de riktlinjer jag gått efter och tagit fram faktiskt hjälpt. De saker 

barnen missuppfattade i min spelmanual var att man måste förskjuta 

en rad i labyrinten innan man flyttar, man får ta fler än ett steg på 

spelplanen, man får inte titta på alla kort utan skall ta ett åt gången, 

samt hur man ändrar labyrinten och dess labyrintgångar. 

 

Barnens reaktioner på spelet var positiva rakt igenom. De ville spela 

klart trots att tiden egentligen inte räckte till, de ville veta när spelet 

kommer ut i butik (men det finns redan) och de ville köpa spelet.  

 

De var noggranna, följde manualen steg för steg ända från början. 

Där de inte riktigt förstod läste de igen och diskuterade sig fram till 

hur det skulle vara. De fel som ändå uppstod beror på misstag från 

min sida.  

 

Till skillnad från originalmanualen kom barnen igång direkt när de 

spelade med min manual. Däremot uppstod viss osäkerhet i vissa 
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regler som barnen förstod av originalmanualen. Det gick lättare för 

utprovningsgruppen att läsa min manual än originalet. Av barnens 

reaktioner att döma blev spelupplevelsen starkare. Barnen var osäkra 

i utprovningen av originalmanualen men uttryckte säkerhet utan 

tvivel när de läste min. Var något oklart gick de tillbaka i manualen 

medan de i originalmanualen fortsatte vara osäkra.  

 

Efter utprovningen korrigerade jag manualen där jag märkte att den 

var bristfällig. De förändringar jag gjorde var:  

 

 Förtydligade att man får gå fler steg. 

 Förtydligade spelordningen samt att man SKA både putta i 

labyrinten och gå under samma runda.  

 Förtydligade att man bara ska titta på ett kort åt gången. 

 Ändrade ordet ”flytta” till ”putta”. 

 Bytte formulering från ”hur ni vill” till ”huller om buller” 

gällande hur brickorna skulle läggas ut på spelplanen. 

 Bröt upp ordet ”skattkort” till ”kort med skatter på” eftersom 

utprovningsgruppen i vissa fall läste ”skattkartor”. 

 Ändrade ton till en mer beordrande ton, till exempel “Ni 

måste flytta en rad i labyrinten innan ni går”. Detta på grund 

av att barnen diskuterade detta ordval under utprovningen. 

“Det står inte måste, så då behöver vi inte!” 

 Förtydligade hur man puttar.  

 Förtydligade att man inte får putta tillbaka en putt.  

 Förtydligade reglerna för hur man får flytta.  

 

Denna utprovning visade att, förutom de riktlinjer jag redan använt 

mig av bör man hålla en beordrande ton eftersom att barnen i andra 

fall uppfattade reglerna som valfria. Detta innebär att jag lade till en 

till riktlinje: att använda en beordrande ton. Resterande problem som 

uppstod berodde på barnens tolkning av olika ord vilket visar att 

ordvalet är väldigt viktigt. Det är därför viktigt att prova ut 

produkten på målgruppen för att se om de ord som används fungerar 

eller om det kan hjälpa att välja andra ord och omformulera sig. Som 

studien visat är det viktigt att använda lätta ord men det kan finnas 

ett flertal lätta ord som beskriver samma sak och därför är det bra att 

prova ut vilket som fungerar bäst. 

 

Jag funderade även över att numrera de olika spelstegen men valde 

att istället formulera mig tydligare och skapa kraftigare ingångar till 

varje nytt stycke. En punktlista över hur en spelomgång ser ut i detta 
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spel är svår att skapa och skulle kunna leda till mer förvirring då 

många spelomgångar ser väldigt olika ut.  

 

Tid innan de började med förberedelserna: 15 sekunder 

Tid innan de började spela: 2,5 minuter 

 

Min slutgiltiga version ser du i Bilaga 2. 
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6. Slutsats 
Målet med denna studie var att reda ut vad som inte fungerar i 

dagens spelmanualer samt att ta fram riktlinjer för hur 

brädspelsmanualer bör skrivas för barn i åldrarna 9-12. Efter studier 

av befintliga manualer, samtal med målgruppen samt litteratur och 

teorier kring skrivande och manualer har frågeställningen besvarats. 

Resultatet blev tolv riktlinjer som förhåller sig till dessa barns 

förutsättningar och därmed stödjer deras spelande. Dessa har 

dessutom testats med en omarbetning av en befintlig spelmanual. 

 

Efter att en riktlinje lagts till efter mina utprovningar resulterade 

studien i tolv riktlinjer. De tolv riktlinjerna att förhålla sig till, är att: 

 begränsa antalet grafiska element i texten och på detta 

sätt låta formen lyfta fram texten och inte förvirra 

 använda lätta och moderna ord  

 skriva korta textstycken 

 hålla samma tilltal, personligt och aktivt  

 vara konsekvent  

 använda korta meningar och ord 

 behålla de spelspecifika orden  

 komma in på spelandet direkt, undvika berättelser 

eller långa beskrivningar om spelens uppkomst 

 använda tydliga bilder med förklaringar i texten för att 

förklara det som bilder förklarar bäst  

 skriva aktivt  

 bryta upp texten, grafisk förstärka den och leda läsaren 

 använda en beordrande ton 

Denna lista finns även med i en mer utförlig beskrivning under 

kapitel 4. Resultat. 

 

I denna studie har jag fått bekräftat att dagens spelmanualer skrivs 

för vuxna i stället för spelens målgrupp. Det är förmodligen av denna 

anledning många barn har svårt att ta till sig dess innehåll. Denna 

studie har visat att det i dag finns stora brister i spelmanualernas 

inkonsekvens, ton och tilltal för att barn i mellanstadiet ska förstå 

dem. 

 

Genom kunskap och vetenskap från områden om barns inlärning, 

texter för barn, skriva lättläst samt ludologi (läran om lek och spel) 

går det att finna riktlinjer och ett stöd för att skriva spelmanualer som 

är anpassade för barn. Den kunskap som redan finns där ute kan 

anpassas även till detta medium.  
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Denna studie visade att det är viktigt att vara rakt på sak när man 

skriver en manual för barn i åldrarna 9-12. En beordrande ton kan 

utplåna osäkerheter. Det har också visat sig vara viktigt att skriva 

kort och att texten är luftig. 

 

Genom att hålla ett lättsamt språk och ett personligt tilltal ökar man 

barnens möjligheter att förstå eftersom att det blir lättare för dem att 

känna igen sig i texten. Personligt, lättsamt tilltal och att vara rakt på 

sak är de viktigaste sakerna att tänka på när man skriver en manual 

för denna målgrupp, enligt denna studie.  

 

Utprovningen av den bearbetade manualen visade att texten är 

tillräckligt lätt för att barnen ska läsa, förstå och även kunna använda 

sig av informationen. Detta styrker att de riktlinjer jag tagit fram 

underlättar för målgruppen.  

 

Genom att arbeta med att anpassa denna typ av manualer går det att 

skapa nya möjligheter för barn och hjälpa dem att på egen hand lära 

sig nya saker samt att roa sig på egen hand utan att de måste ha hjälp. 

Med en spelmanual riktad till barn kan de alltså tillgodose sig nöjen 

utan att behöva en mellanhand eller en tolk som hjälp. Detta kan 

spara tid för såväl lärare som föräldrar. 

6.1 Diskussion 

Mitt arbete är baserat på en begränsad grupp barn, litteratur samt 

textexempel vilket gör att inga slutsatser för en större grupp 

människor går att dra. Mina utprovningsgrupper var relativt små och 

kan därför inte tala för alla barn. Utprovningsgrupperna tillhörde två 

olika klasser, en för varje tillfälle, av praktiska skäl. Studiens 

omfattning och tidsramar skulle inte räcka till för att ordna större och 

mer spridda utprovningsgrupper.  

 

Många av de problem som finns i dagens spelmanualer kan bero på 

det kunskapsförsprång tillverkaren har om produkten, det kan då bli 

svårt att se vad som saknas, vad som är otydligt och vad som är 

överflödigt. Kunskapsförsprånget är en av de aspekter STG 

framhäver i sin handbok från 1999 (s. 13).  

 

Det finns ett utarbetat standardiserat språk för manualer. Dessa 

brukar dessutom hålla en speciell ton till läsaren, detta förmodligen 

för att undvika missförstånd. Ofta används dock manualer till 

produkter som absolut inte får feltolkas så det är viktigt att man 

formulerar sig rakt och tydligt och inte lämnar något utrymme till 

tolkning. Detta gäller dock inte spelmanualer, det är ingen fara om 
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läsaren själv fyller i, om man förstår reglerna innan de förklarats och 

man behöver därför inte skriva ut det målgruppen förstår utan 

manualen till hjälp. Dessutom är de flesta instruktionsmanualer 

skrivna för en vuxen målgrupp men detta sätt att skriva är inte 

lämpligt för barn.  

 

Tekniska manualer och spelmanualer har mycket gemensamt 

däremot finns det skillnader. Till exempel kan designen av en teknisk 

produkt vara svår eller felaktig vilket sällan är aktuellt när det gäller 

spel. För tekniska produkter kan många problem lösas med att 

designa om produkten. När det gäller spel kan dessa svårigheter 

däremot vara en del av själva spelidén vilket innebär att problemet 

måste lösas med hjälp av manualen. När man väl förstått dessa 

svårigheter kan de vara en viktig del i spelet.  

 

Ett annat problem spelföretagen har att förhålla sig till är tiden 

användaren har för att ta in kunskapen. Detta är en punkt 

spelföretaget ALF vill minimera eftersom att detta är ett stort 

problem för att nå nya användare (se 3.4 Samtal med spelföretag). 

Här anser jag att det är viktigt att ta hänsyn till spelets målgrupp. 

Spelets målgrupp ska ha goda förutsättningar att ta sig igenom 

manualerna för att kunna spela på egen hand. Det finns ingen 

anledning till att en person med alla förutsättningar inte ska kunna 

tillgodose sig informationen som handlar om en produkt som är 

riktad till personen i fråga. 

 

Ett problem många spelföretag står inför, speciellt när de inte är 

stationerade i Sverige, är översättning av manualer. Förutom att det 

kan uppstå fel vid själva översättningen är det inte säkert att en 

ordagrann spelmanual fungerar lika bra i Sverige som i 

ursprungslandet. Kulturen spelar in och barn i olika delar av världen 

är uppväxta på olika sätt och har olika referensramar med mera.  

 

Resultatet av mina intervjuer och utprovningar kan självklart bero på 

andra aspekter än själva spelmanualen - som till exempel 

psykologiska faktorer, motivation eller förkunskap. Däremot tydde 

gruppernas svar och beteende snarare på brister i manualerna.   
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7. Förslag till vidare forskning 

På grund av de kvalitativa metoder jag använt kan inga bredare 

slutsatser dras av min undersökning. Men detta är ett tidigare orört 

ämne som har relevans för barnens självständighet och möjlighet att 

på egen hand umgås med sina vänner. Detta projekt är en grund att 

stå på för eventuella framtida undersökningar kring hur 

målgruppsanpassade brädspelsmanualer kan utvecklas.   

 

Framtida studier kan till exempel undersöka hur giltigt resultatet är i 

ett större perspektiv. Ämnet är som sagt tidigare orört och det jag har 

kommit fram till här är att målgruppsanpassning av spelmanualer 

kan underlätta spelandet för målgruppen barn. Nu återstår att 

undersöka dessa resultats giltighet i resten av världen samt möjligtvis 

att precisera riktlinjerna mer. Vidare studier som testar resultatens 

validitet med hjälp av kvantitativa metoder är bara ett förslag på hur 

man kan gå vidare inom detta område. 

 

Min manual är anpassad för barn enligt teorier om lättläst och om att 

skriva för barn. Denna studie går att bygga vidare på till exempel 

genom att prova dess giltighet i en större grupp eller att ta in andra 

aspekter i utformningen. Kanske ska egentligen ett annat medium 

användas eller varför inte låta barn skriva manualerna själva? 

 

Jag har i min studie gjort ett antal textanalyser utifrån utvalda delar 

av Lennart Hellspongs metoder för brukstextanalys (2001). En idé till 

vidare studier är att betrakta andra aspekter av spelmanualer. Kanske 

utgå från en analys av översättningsproblematiken? Många 

spelmanualer i dag har ett annat originalspråk än svenska, därför kan 

översättningsproblematiken vara värd att studera. Att gå in djupare 

på olika ordklasser eller textbindningar kan föra fram nya synvinklar 

på problemet och kan vara viktiga för att dra några längre slutsatser 

kring denna problematik.  

 

En aspekt jag upptäckte under utprovningen av min manual var att 

målgruppen tolkade delar av manualen på ett helt annat sätt än tänkt. 

I vidare studier skulle det vara möjligt att fokusera på 

hermeneutiken, tolkningsproblematiken.  

 

De flesta manualer, speciellt spelmanualer, håller en och samma stil. 

Är den viktig att hålla kvar vid? Är det möjligt att använda ett helt 

annat grepp för att föra vidare denna typ av information? Genom 

djupgående stil- och funktionsanalyser skulle denna fråga vara värd 

att belysa.  
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Jag har vid flera tillfällen under denna studies gång fått frågan: 

”Varför gör du inte en manual med enbart bilder?”. Denna 

frågeställning kan självklart fördjupas. Går det att göra en 

spelmanual riktad till barn på amma sätt som IKEA förklarar hur 

hyllorna skall byggas ihop? Eller kräver denna typ av instruktioner 

en förförståelse barn ännu inte utvecklat? Är det optimala egentligen 

att öka antalet bilder eller kanske blanda in fler färger? Den lösning 

jag fann fungerade men självklart går det att utveckla. Detta resultat 

är en väg mellan den teori som finns och barnens önskemål som 

fungerar men den är inte fulländad och möjligheten finns att andra 

lösningar kan ge mer.    
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Brickan får sättas på alla rader utom där den var innan den 
fl yttades ut ur labyrinten. Du får inte fl ytta tillbaka den 
fl yttning kompisen nyss gjorde.

Tips: Försök göra en väg till ditt mål. I bland kan det ta fl era 
omgångar du når fram. 

> Flytta till din skatt
Gå nu till en ruta du kan komma till utan att stoppas av 
väggar.

Flera spelare kan stå på samma ruta. 

När du når din första skatt ska du visa upp kortet för dina 
kompisar och lägga det åt sidan. Nästa gång det är din tur 
tittar du på ditt nästa hemliga kort och letar dig fram till det 
målet. 

När du spelat klart en omgång är det kompisen till 
vänsters tur.

> Slutet
När du nått alla hemliga mål ska du ta dig tillbaka till platsen 
du startade på. 

Den som först når alla sina hemliga mål och tar sig 
tillbaka till start har vunnit. 

Lycka till!

Innehåll: 
1 spelplan

34 labyrintbrickor

24 kort med skatter

4 spelpjäser

Labyrinten

Börja med att plocka 
fram alla delarna!

B
ilaga 2



> Innan spelet
Blanda labyrintbrickorna och lägg dem på spelplanen huller 
om buller, med framsidan uppåt. En bricka blir över, den 
ska användas för att putta de andra brickorna under spelets 
gång.
 
De 24 korten med skatter delar ni ut mellan er, ni ska ha lika 

många var. Titta inte på dem. Lägg dem med baksidan upp 
bredvid er. 

Välj en spelpjäs i någon av de fyra färgerna och placera den 
på cirkeln i samma färg. Det är där du börjar.

> Börja spelet
Den yngsta spelaren börjar. Plocka upp ett kort ur din 
korthög. Det är din första hemliga skatt, titta på det. 

> Ändra labyrinten
Du ändrar vägarna med hjälp av den lösa brickan. Du puttar 
en hel rad med den så att en ny bricka trillar av spelplanen.

Du måste putta en rad i lamyrinten innan du fortsätter. 

> Ditt mål
Du ska nu utforska labyrinten! 
Du ska fl ytta brickorna i labyrinten 
för att skapa gångar till dina skatter. 
Är du först att ta dig tillbaka till start 
med alla dina skatter har du vunnit. 

Ta labyrintbrickan och putta en rad i labyrinten med den.
Vissa rader sitter fast och de kan ni inte fl ytta på. De gula 

pilarna visar var ni kan fl ytta labyrinten. 

Om en spelpjäs hamnar utanför spelplanen ställer ni den 
spelpjäsen på andra sidan spelbrädet på samma rad som den 
stod innan. 
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