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Klart språk. 

Hva, hvordan og 

hvorfor? 

Stockfoto



Hvorfor skal vi bruke tid på å jobbe 

med språket? 
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Ikke fordi en norsklærer spøker i bakhodet,

men fordi vi vil jobbe effektivt.  

Foto: Element5 Digital på Unsplash
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Hvordan fungerer tekstene du skriver?

ü Blir de alltid forstått slik de skal?

ü Får du alltid de tilbakemeldingene du trenger? 

ü Får leserne alltid den hjelpen de trenger til å ivareta sine plikter og 

rettigheter? 

I tilfelle skriver du klart, og du kan ta deg en pauseJ



Hva er klart språk? 

«Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig 
ordlyd, struktur og visuell utforming at 

leserne i målgruppa finner informasjonen de 
trenger, forstår den og kan bruke den.» 

http://clarity-international.net/what-is-plain-language/

http://clarity-international.net/what-is-plain-language/


Er det lett for leserne å

finne det de 
trenger,

forstå det de 
finner,

og bruke det 
til å gjøre det 

de skal?



To formelle grunner til å jobbe med språket 
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Retorisk medborgerskap
• innbyggernes evne og mulighet til 

å delta på relevante måter 
• i demokratiet 

• i kommunikasjon med det offentlige
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Finne – forstå – bruke 

Tre nødvendige grep for klart 

språk



Finne – forstå – bruke 

Bruk strukturen effektivt.



Prioriter det leseren trenger 
• Hva er det det viktigste leserne 

skal sitte igjen med? 
• Det skal det ikke være mulig å gå 

glipp av. 
• Plasser det tidlig, og formuler det 

tydelig. 

Stockfoto



Hva er viktigst her? 



Oppgrader overskriftene
• Overskrifter er mer enn 

merkelapper.
• De kan også formidle budskap. 
• Hvis du har flere viktige budskap, 

er overskriftene enda mer 
avgjørende. 

Foto:Jon Tyson på UnsplashStockfoto

https://unsplash.com/@jontyson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Overskriften på et brev 

Om trekking av økonomisk støtte 

til etablering av parkering  

Konsekvenser av å 

trekke økonomisk støtte 

...?  

Alternativer til å trekke 

økonomisk støtte ... ? 

Kommunen trekker 

økonomisk støtte ...?

Kommunen slutter å 

trekke økonomisk støtte 

.... ?
Alle disse tolkningene er 

mulige. 



Hva sier dere egentlig her? 

Vi ber om en uttalelse fra dere 



To typer overskrifter
Temaoverskrift Innholdsoverskrift

§ forteller leseren hva som er tema for 

teksten eller avsnittet

§ gir kategorier å orientere seg i

§ kan være ett eller flere ord

§ eksempel: «Dokumentkontroll»

§ avslører innholdet, gjerne en 

konklusjon

§ må ofte være litt lengre, gjerne en 

liten setning

§ eksempel: «Du må kontrollere alle 

vedleggene til sertifikatet» 

§ kan formuleres som et spørsmål: 

«Hvilke vedlegg er med i kontrollen?» 



Sånn kan du tenke:
Hva skal jeg skrive om?

Tema

«Reiseregning»

Hva vil jeg at leseren skal vite eller gjøre? 

Ny regel:

«Nå må alle ansatte bruke reiseregning» 

Påminnelse:

«Husk å sende inn reiseregning»

Veiledning:

«Slik lager du reiseregning»



Du kan gjerne kombinere ulike typer overskrifter
Temaoverskrift Innholdsoverskrift

§ når du vet at leserne kjenner til eller 

trenger spesielle kategorier eller 

begreper 

§ når du vil løfte fram et innhold 

leseren trenger å forstå

§ særlig hvis ikke leseren kjenner 

fagområdet eller temaet særlig godt



Overskrifter er en snarvei til klarspråk 

• Gode overskrifter gir raskt 
mer oversiktlige tekster. 
• De tvinger deg til å snu 

perspektivet og tenke på hva 
leseren skal sitte igjen med. 

Foto: Tamanna Rumee på Unsplash

https://unsplash.com/@tamanna_rumee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/success?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Finne – forstå – bruke 

Skriv lett og konkret.



Å skrive konkret er å hjelpe 
leseren til å se det samme 

som du ser. 

Stockfoto



Stanford University 1990: 

Psykologistudent Elizabeth Newton 

gjennomførte et eksperiment. 



Testpersonene ble delt i grupper på 

to og to. 

En skulle slå takten til en kjent 

melodi, den andre skulle gjette 

melodien. 

De gikk gjennom 120 melodier. 



På forhånd ble de som slo takten, 

bedt om å gjette hvor mange som 

ville klare å kjenne igjen melodiene. 

De anslo 50 prosent.

Fasit: 2,5 prosent.  



Hvorfor gjettet de så feil? 



For den som slår takten, er det umulig å 
ikke høre melodien i hodet samtidig.

Det er også veldig vanskelig å forestille 
seg hvordan det er å bare høre 

taktslagene.

Harvard Business Review: The curse of knowledge

https://hbr.org/2006/12/the-curse-of-knowledge


Dette er kunnskapens forbannelse. 

Det du vet, er det umulig for deg å 

ikke vite. 

Å skrive uklart er som å slå takten 

uten å synge melodien. 



«Concrete language and stories defeat
the curse of knowledge ( ... ).» 

Harvard Business Review: The curse of knowledge



Abstrakt og konkret språk 
Taktslag uten melodi Melodien 

Observasjonene viser manglende 

kontroll og styring med viktige 

grunnforutsetninger for god 

driftshygiene, herunder forsvarlig 

håndtering av næringsmidler.

Vi ser restauranter som oppbevarer 

kjøtt i romtemperatur og mat sammen 

med urent utstyr og emballasje. 

Dette viser at mange ikke har kontroll 

med viktige grunnforutsetninger for 

forsvarlig håndtering av matvarer. 



Hvilke språklige trekk gjør tekstene abstrakte? 

• substantiver i stedet for verb
• passive verb i stedet for 

aktive verb
• aktører som ikke synes i 

teksten

Stockfoto



Verbet er kjernen i alle språklige utsagn

§ Alle setninger må ha et verb. Spørsmålet er hvilket. 

Jeg koker poteter. Jeg gjennomfører koking av 
poteter.

... før formell overtakelse av nytt renseanlegg kan finne sted ... 

... før kommunen formelt kan overta det nye renseanlegget ...



Altfor ofte skriver vi 
sånn:

Målet med endringene 
er å redusere 

kompleksiteten og 
kostnadsnivået ved 

boligbygging. 

Når vi kan skrive sånn:

Målet med endringene 
er å gjøre det enklere 
og rimeligere å bygge 

boliger.



Målet med endringene 
er å redusere 

kompleksiteten og 
kostnadsnivået ved 

boligbygging. 

Målet med 
endringene er å gjøre 

det enklere og 
rimeligere å bygge 

boliger.

Hva er forskjellen? 

Adjektiv og verbSubstantiv



Verb erstattes for ofte med verbalsubstantiv
Verb Verbalsubstantiv

• evaluere

• utøve

• levere 

• nekte

• Verbalsubstantiv slutter ofte på -ing

eller -else.

• evaluering

• utøvelse

• levering 

• nektelse



Trenger vi -ing og -else?

• Ja, verbalsubstantivene er 
nyttige i språket. 
• Vi trenger kategorier og 

begreper som ikke kan 
uttrykkes med verb. 
• Men – bruk verb og hele 

setninger når du trenger å 
være mer konkret. 



Eksempel fra høringsnotat til opplæringsloven 
Kategori: Spesifikk 

del av teksten 

Konkrete budskap 

uttrykt med verb 



Verb gjør budskapet mer konkret 

Involvering av sektoren kan også være deltakelse i regjeringsoppnevnt 
utvalg (NOU) ved utredning av tiltak.

En annen måte å involvere på kan være at sektoren deltar  i 
regjeringsoppnevnt utvalg (NOU) når tiltakene skal utredes.



Verb gjør budskapet mer konkret 

Kjøp av tjenester fra ideelle innenfor det kommunale 
barnevernsområdet antas å være beskjedent.

Så vidt vi vet, kjøper kommunene barnevernstjenester fra ideelle 
organisasjoner i liten grad. 



Skriv så aktørene synes

• I en aktiv formulering ser vi 
hvem som handler. 
• Passive formuleringer viser 

ikke hvem som gjør hva. 



Virksomheten bes 
oppdatere 

risikovurderingen. 

Dere må oppdatere 
risikovurderingen.



Finne – forstå – bruke 

Gjør det lett å se hva teksten skal 

brukes til. 



Tekstens jobb
• Hva skal leserne vite eller gjøre

etter at de har lest teksten? 
• være orientert? 
• ta en beslutning? 
• sette i verk tiltak?
• gi tilbakemelding?
• komme med en uttalelse? 

Foto: Tamanna Rumee på Unsplash

https://unsplash.com/@tamanna_rumee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/success?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Vær tydelig på hva dere trenger fra leserne 

Vi ber om en uttalelse fra dere 

Dere har rett til å uttale dere før vi eventuelt pålegger dere å dempe støynivået. Fristen for å 
komme med en uttalelse er tre uker etter at dere mottok dette brevet. Uttalelsen sender dere til 
.... 

Etter at bydelsoverlegen har mottatt uttalelsen, vil vi vurdere hvordan vi skal behandle saken 
videre. 

Retten til å komme med en uttalelse går fram av forvaltningsloven § 16. 



Ikke vær redd for å si det du tenker er opplagt 

• Her kommer ...
• I dette brevet får dere ...
• Vi trenger at du ...
• Dere må ...
• Dere har rett til å uttale dere. 

Foto:: Joanna Kosinska på Unsplash

https://unsplash.com/@joannakosinska?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/writing-mirror?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Finne – forstå – bruke 

• Bruk strukturen effektivt.
• Skriv lett og konkret.

• Gjør det lett å se hva teksten skal brukes til. 



Margrete Kilde Nes
margrete@arkitekst.no


