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Godt  

myndighets- 

språk? 
 



 



Hvem er jeg? 

Louise With • har en mastergrad i nordisk 

språk, Universitetet i Oslo 

• har vært språkkonsulent i 

Arkitekst siden 2008 

• jobber med klarspråk i 

offentlige tekster 

• har utviklet språkprofiler for 

bl.a. Stavanger kommune og 

Fylkesmannen i Østfold 

 



Dere i landbruksforvaltningen ... 

• er kanskje helt vanlige forvaltningsinstanser med  

helt vanlige offentlige tekster 

• Og som andre forvaltningsinstanser skriver dere 

innimellom både ... 

 

 



Uoversiktlig: 

 



Gammeldags: 

 

De underrettes herved ... 

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt 

tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det ved kontroll 

avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt 

ved innvilgning av tilskuddet. 



Ukorrekt: 

 



På dette kurset skal du 

• få en introduksjon til klarspråk og bli bevisst på hva 

som kjennetegner en god tekst  

• få inspirasjon og «grønt lys» til å skrive på en annen 

måte enn før 

• få tips og lære konkrete teknikker for å skrive klare 

og leservennlige tekster 

 

 



En tekst fra en  

kommune 
 





 Tar 

avsenderens 

perspektiv 

For knapt – 

tar mye for 

gitt 

Vanskelige 

ord 

«Tom» 

overskrift 

Passivt og 

formelt 

Streng tone 



Opplæring i skrivekulturen 



Har du selv opplevd at ... 

• det du skrev i et vedtak, et notat eller en e-post, ble 

misforstått? 

• du måtte lese en offentlig tekst flere ganger for å 

forstå den? 

• dårlig språk i en offentlig tekst irriterte eller frustrerte 

deg? 

Da er du ikke alene! 

 

 





Hvorfor er byråkratiske tekster så 

vanskelige å forstå? 

• Tekstene er for lite tilpasset 

leserens kunnskapsnivå. 

• De er avsenderorienterte 

framfor mottakerorienterte. 

• Tekstene er uryddige og 

uoversiktlige. 

• Språket er gammeldags og 

unødvendig formelt. 

 

 

 



Klarspråk! 

• Den offisielle definisjonen av klarspråk er «korrekt, 

klart og brukervennlig språk». 

• Men det er like mye en måte å tenke på som en 

måte å skrive på. 

• Det handler om hva du gjør for at leseren skal forstå 

teksten din. 

  Hvordan gjør du leseren trygg? 

 



  

Klarspråk handler 

ikke om å skrive 

enkelt. 



  

Det handler om å 

skrive tekster som 

er enkle å forstå. 



 

En klar tekst er skrevet  

for at leseren skal forstå 

... ikke for at avsenderen  

skal ha sitt på det tørre.  



En tekst er på klarspråk når leserne 

Finner det  

 de trenger, 

forstår det  

de finner, 

og bruker det 

til å gjøre det 

de skal. 



En ganske vanlig  

tekst 
 

 



 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 «Din søknad er avslått.» 



Skriv det viktigste først 

• Hvis vi skal skrive effektivt, må vi velge en struktur 

som kommer leserne til gode! 

• Leserne er gjerne mest interessert i konklusjonen, 

vedtaket eller konsekvensene som angår dem 

direkte.  

• Vi bør derfor plassere denne typen informasjon tidlig 

i teksten. 

 

 



Dette må du ha klart for deg 

• Hva er det helt avgjørende at leseren får med seg i 

akkurat denne teksten? 

• Det er hovedbudskapet ditt! 

 



Så må du gjøre det klart for leseren 

 

 

 

 

Hovedbudskap 
 

 

 

 

 

 

Tillegg 



• La leseren slippe å fiske  

etter hovedbudskapet. 

• Fisken-modellen med  

innledning, hoveddel og   

konklusjon er lite effektiv! 



Her kommer  

hoved- 

budskapet 

sent 

  



Bedre! 

  





En klassiker 

  



Men se her! 

  



Informative og presise overskrifter 

• Overskriften skal fortelle hva som er temaet, eller få 

fram hovedpoenget i teksten. 

• Overskriften må inneholde nok informasjon: Heller 

godt enn kort! 

• La overskriften inneholde viktige stikkord som svar, 

vedtak, tilbud, avslag eller klage. 

• Unngå «tomme» ord som vedrørende og angående 

som lett sniker seg inn! 

 



Tenk etter 

• Hvor mye informasjon får leseren ved bare å lese 

overskriften i teksten din? 

 



Flere måter å formulere overskrifter 

- som påstand: 

«Nå kan du søke om tilskudd» 

 

- som oppfordring: 

«Søk om tilskudd innen 15. juni» 

 

- som spørsmål: 

«Hvordan søker du om tilskudd?» 



Slik bør du tenke 

1. Hva skal jeg skrive om? 

  «Innsending av reiseregning» 

2. Men hva skal jeg først og fremst fortelle leseren? 

«Alle ansatte må bruke reiseregning» 

«Husk å sende inn reiseregning» 

«Hvordan lager du reiseregning?» 

 



La deg gjerne inspirere av nettet 



Ikke glem mellomtitlene! 

 
• Alle tekster på mer enn en halv side bør ha 

informative mellomtitler. 

• Mellomtitler er nyttige både for den som leser, og 

den som skriver.  

• Mellomtitlene fungerer som «skilt» i teksten og skal 

oppsummere det vesentlige i avsnittene de står til. 

• Bruk gjerne mellomtitlene til å framheve det du ikke 

vil at leseren skal gå glipp av!  

 

 

 



Bra – men gjør dem gjerne fyldigere   

  



Punktlister 

• Punktlister gjør teksten luftig og oversiktlig! 

• Bruk punktlister når de egner seg spesielt godt: 

– oppramsinger 

– detaljert informasjon 

– trinnvise forklaringer  

 

 



   Punktlister – ryddig oppbevaring! 

 

 

 



Husk! 

• Vi bruker punktlister til å rydde opp i teksten, derfor 

må listene også være ryddige. 

• Det er viktig at punktene: 

– ikke er for lange 

– har samme språklige form 

– er korrekte 

 

 



Sånn kan det gå 
Miljømålsetningene griper inn i mange temaer som vil bli belyst i plan- og utredningsarbeidet: 

• Det er et overordnet mål at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging. 

• Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.  

• Tilgjengeligheten for alle og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne skal bedres innenfor 

alle viktige samfunnsområder (universell utforming)  

• Sikring av det biologiske mangfoldet (arter og bestander). Norge har som mål å stanse tapet av 

biologisk mangfold innen 2010.  

• Mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for fremtiden.  

• Regjeringen har som mål å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle 

jordressursene innen 2010. Kommunene skal stimuleres til å utpeke kjerneområder for landbruk 

som grunnlag for kommunale planavklaringer og regionale planprosesser i by- og tettstedsområder, 

der det trekkes langsiktige jordverngrenser. Regjeringen arbeider også for å redusere avgangen av 

dyrka mark til samferdselstiltak.  

• Vannforvaltning: Forskrift om rammer for vannforvaltningen legger opp til en ny og økosystembasert 

vannforvaltning. Forskriften definerer generelle miljømål for ulike typer vannforekomster hvor det 

sentrale er at tilstanden skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på 

god økologisk og kjemisk tilstand i samsvar med  klassifisering som er gitt i vedlegg og 

forurensningsforskriften.  

 



Punktlister – er denne god? 

Du er en person som: 

- Liker å jobbe 

- Målbevisst og engasjert 

- Du må være serviceinnstilt. 

- Bidrar aktivt til et sosialt miljø. 

- Inspirasjon og et godt forbilde. 



Bedre? 

Du er en person som 

- liker å jobbe 

- er målbevisst og engasjert 

- yter service 

- bidrar aktivt til et sosialt miljø 

- inspirerer og er et godt forbilde 



Tegnsetting i punktlister 

Stor forbokstav: 

• Når punktene er fullstendige setninger, skal det 
være stor forbokstav og punktum til slutt. 

Liten forbokstav: 

• Når punktene ikke er fullstendige setninger, skal det 
være liten forbokstav og ikke punktum. 

Kolon: 

• Det skal bare være kolon etter innledningsordene 
dersom det ville vært kolon der i vanlig, løpende 
tekst. 



Eksempel på korrekt punktliste 

 



Hva er spesielt med denne teksten? 

 

Den inneholder 

ikke en eneste 

aktiv setning! 



 



Aktive verb gir klarere kommunikasjon 

Passiv: Det forutsettes  

at denne informasjonen  

behandles konfidensielt. 

 

• Godt argument for direkte henvendelse: Når vi 

bruker vi og du/dere, blir verbene automatisk aktive. 

• Sørg for at det kommer tydelig fram hvem som gjør 

hva!  

Aktiv: Vi forutsetter at dere 

behandler denne 

informasjonen konfidensielt. 



Problemet med passiv 

• Passiv er som viskelær – aktørene forsvinner. 

• Vi bruker ofte passiv helt uten å tenke over det. 

• Vi dekker ikke bare over hva 

leseren skal gjøre, men også  

vår egen rolle og innsats. 

 



Et eksempel til etterfølgelse 

 



Skriv direkte til leseren 

• For at kommunikasjonen skal bli mest mulig naturlig, 

må vi snakke til leserne, ikke om dem. 

• Skriv du til enkeltpersoner og dere til institusjoner og 

virksomheter. (Og bruk gjerne vi om dere selv!) 

• Ikke snakk over hodet på leserne ved å omtale dem i 

tredje person: 

 vedkommende, man, brukeren, søkeren etc. 

 

 

 





Unngå «høflighetsformer» 

• Høflig tiltale har gått ut på dato. 

• Vi bør derfor unngå høflighetsformene De, Dem og 

Deres. 

• De skaper en unødvendig avstand til leseren og gjør 

ikke teksten mer høflig eller formell. 

 

 



Hvorfor er det lettere å oppfatte setning 2? 

1. «Vår primære målsetting er å sikre befolkningen 

adekvat sysselsetting i sitt lokalmiljø.» 

2. «Målet vårt er å gi folk jobb der de bor.» 

 

 

 

 

 

 

 



Utdrag fra et vedtak 

 

«Bestemmelsen gir anvisning på en konkret interesse-

avveining der hensynet til parten(es) tillitt til, og eventuelle 

innretning etter et begunstigende forvaltningsvedtak må 

veies mot de private eller offentlige interesser som gjør seg 

gjeldende i den enkelte sak.» 



Vær konkret! 

• Pass på at det ikke er tett i tett med abstrakte 

begreper i setningene. 

• Vi må alltid bruke noen abstrakter ... 

• ... men vi trenger bare gi et par eksempler på den 

konkrete virkeligheten som skjuler seg bak begrepet. 

 

 

 

 

 



Hva gjør denne setningen tung? 

Det innstilles på en trinnvis iverksetting av 
prosjektmodulene, basert på evaluering av de ulike 
delene før eventuelt utvidelse skal gjøres gjeldende. 

 

Det innstilles på en trinnvis iverksetting av 
prosjektmodulene, basert på evaluering av de ulike 
delene før eventuelt utvidelse skal gjøres gjeldende. 

 

Vi går inn for å sette prosjektmodulene i verk trinnvis. 
Aller først må vi evaluere de ulike delene, før vi 
eventuelt utvider modulene. 

 

 

 



Vær på vakt mot substantivsyke 

Vi må evaluere opplegget. 

= verb 

 

Vi må foreta en evaluering av opplegget. 

= substantivering (tomt verb + substantiv) 

 

• Substantiveringer gjør språket abstrakt! 

• Bruk heller verb der det er naturlig. 

 

 

 



Det går ofte fint å skrive om 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klage sendes innen 3 uker etter 

mottakelsen av dette brevet. 

 

Før gjennomføring av tiltaket 

må søker gjøre seg kjent med 

aktuelle bestemmelser i loven. 

 

Det søkes fradelt fire parseller 

bestående av dyrket mark. 

  

Du må klage senest 3 uker etter 

at du mottok dette brevet. 

 

Søkeren må gjøre seg kjent med 

aktuelle bestemmelser i loven 

før han gjennomfører tiltaket. 

 

Du ønsker å fradele fire parseller 

som består av dyrket mark. 

 



Gjør det er lett å forstå hva du mener! 

• Stammespråk, upresise uttrykk og gammeldagse ord er 

med på gjøre offentlige tekster vanskelige. 

• Vi må alltid tenke gjennom hvilke forutsetninger leseren 

har for å forstå det språket vi bruker. 

 

Skriv så enkelt som du kan,  

og så vanskelig som du må.  



Hva er et klart ord? 

• Det kommer an på hvem du spør! 

• Skriver du til en kollega innenfor samme fagfelt, er de 

presise fagbegrepene uproblematiske. 

• Hvis du tror leseren ikke vil forstå et begrep, har du 

minst tre muligheter: 

– bytte det ut med et som er mer forståelig 

– bruke det, men forklare det med andre ord 

– bruke det og gi eksempler så det blir lettere å forstå  



Vær forsiktig med «i forhold til» 

• «Sekkepreposisjonen» i forhold til brukes i dag om alt 

og ingenting. 

• Feil bruk av uttrykket kan irritere, men hovedproblemet 

er at innholdet i teksten blir ullent. 

• Uttrykket kan alltid byttes ut med noe mer konkret, 

f.eks. om, til, for, når det gjelder, med tanke på,  

i forbindelse med, ut fra osv. 

 

 



Vi kan ofte være mer presise ... 

 

 

 Kommunen har vurdert saken ut fra naturmangfoldloven ... 

 

 

 Søknaden er i tråd med strategiplanen. 

 

 

 



Bort fra gårsdagens språk! 

• I klarspråksammenheng snakker vi ofte om såkalt 

kansellispråk.  

• Dette er ord og uttrykk som er med på å gjøre språket 

unødvendig formelt eller høytidelig. 

• Det er gjerne sjargong og småord som sniker seg inn  

– uten at vi tenker over at vi kunne brukt dagligspråket. 

 

 

 



Noen eksempler på kansellispråk 



Tips! 

 



Les alltid korrektur til slutt 

• stavekontroll 

• ordbøker på nett 

• oppslagsverk på nett 

 



Hvorfor er det viktig å skrive korrekt? 

• unngå kommunikasjonsstøy 

• framstå som seriøs og profesjonell 

• unngå misforståelser 



Vær konsekvent 

• Ta konsekvente valg innenfor rettskrivningen. 

• Vær konsekvent i hver enkelt tekst og i bruken 

av hvert enkelt ord. 

 

 

 

  

 

http://www.bokmålsordboka.uio.no/


Vanlige korrekturfeil 

• Manglende bruk av 

komma 

• Orddelingsfeil 

• Feil bruk av apostrof 

• Manglende mellomrom 

• Feil skrivemåte av tall 

 

 

  

• Blanding av bindestrek 

og tankestrek 

• For mange store 

forbokstaver 

• Feil skrivemåte av 

telefonnummer, dato 

og klokkeslett 

http://www.bokmålsordboka.uio.no/


Orddelingsfeil 

• Når to ord blir satt sammen til ett, får vi et 

sammensatt ord. 

• På norsk skal sammensatte ord skrives i ett. 

• Husk: Hvis du uttaler ordet som ett ord, skal det 

skrives som ett ord. 

 



• Gruppa skal vurdere samsvaret mellom innsatsen 

som blir lagt i utvikling av team samarbeid, og 

resultatene av arbeidet. 

• Gruppa skal vurdere samsvaret mellom innsatsen 

som blir lagt i utvikling av teamsamarbeid, og 

resultatene av arbeidet. 

 



Stavekontrollen lurer deg 









Blanding av binde- og tankestrek 

• Tankestreken (–) er lengre enn bindestreken (-).  

• De to har dessuten ulike bruksområder. 

  



Bindestrek 

• Når to ord har samme for- eller etterledd, bruker vi 
bindestrek for å vise hvor leddet skulle ha stått. 

 

 Kommunal- og regionaldepartementet 

 divisjons-/konsernledelse   

 skatte-, trekk- og avgiftspliktig godtgjørelse 

   

 kursopplegg og -ledelse 

 påmeldingsinformasjon og -skjema 

  



• Husk dessuten bindestrek i forbindelse med 

forkortelser og siffer og ved 

gruppesammensetninger.  
 

Eksempler: 

 IT + løsning = IT-løsning 

 EU + prosjekt = EU-prosjekt 

 50 + åring = 50-åring 

 Human Resources + avdelingen 

 = Human Resources-avdelingen 



Tankestrek 

Tankestrek kan brukes på flere måter: 

•  til å utheve et tillegg eller et innskudd 
 

I setning:   

Det vil derfor være naturlig at kommunen – når arbeidet 
med ny strategi nå begynner – har en oppfatning av 
hvilken plass standardiseringsarbeid skal ha.  

 

I overskrift: 

Testing av effektivitet – kvalitativ metode og samsvar 
mellom kritiske faktorer   



• mellom ytterpunkter i tid og rom og mellom andre 

motpoler (ikke mellomrom) 

 

 perioden 2004–2005 

 klokka 10.00–15.00 

 sidene 27–50 

 flyturen Oslo–Bergen 

 



Ulike måter å få fram tankestrek 

• Hold Ctrl-tasten inne mens du trykker på 

minustegnet på talltastaturet. 
 

• Velg Sett inn > Symbol > Spesialtegn > Kort 

tankestrek.  
 

• I nettlesere kan du dessuten bruke 

tastekombinasjonen Alt + 0150 (på talltastaturet). 
 

• På Mac får du fram tankestreken ved å trykke Alt + 

bindestrek. 

 



For mange store forbokstaver 

• Generelt sett er liten forbokstav det vanlige på norsk. 

• Er du i tvil, er ofte liten forbokstav det korrekte.  

  



• Egennavn skal ha stor 

forbokstav: 

  

 Helse- og omsorgs- 

 departementet  

  

 Venstre (partiet)  

  

 Foretaksregisteret   

• Fellesnavn skal ha liten 

forbokstav: 

  

 departementet 

  

  

 venstre (retningen)  

 

 registeret 

 



• Etter kolon skal det bare være stor forbokstav når 

det kommer en helsetning etter. 

 

 Det er ingen tvil: Kaffe er godt. 

 Neste punkt på programmet er: kaffe, te og kaker. 

  



• Titler og stillinger skal ha liten forbokstav, også ved 

underskrifter og på visittkort. 

 

     direktør, førstekonsulent, kultursjef,      

         sjefingeniør, skolesjef, trygdesjef 

 



• Statlige virksomheter med navn som består av flere 

ord, skal bare ha stor forbokstav i det første ordet: 
 

 Statens lånekasse (men Lånekassen)   

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fornyings-, administrasjons- og     

 kirkedepartementet 

 Det kongelige miljøverndepartement / 

 Miljøverndepartementet 



• Lover skal ha liten forbokstav, bare Grunnloven har 

stor: 

  universitets- og høgskoleloven, forvaltningsloven  

  opplæringsloven    

 

• Det gjelder også langformene av lovnavnene: 

  I lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av   

  personopplysninger står det at … 



• Også forskrifter, traktater, konvensjoner, avtaler o.l. 

skal ha liten forbokstav: 

  forskrift til opplæringsloven 

  forskrift om opptak til høyere utdanning av 31.   

  januar 2007  

  barnekonvensjonen 

 

Men: Svalbardtraktaten 

 



Gratis ordbøker på nett 

• Bokmålsordboka og Nynorskordboka: 

 

www.bokmålsordboka.uio.no 

www.nynorskordboka.uio.no   

  

 

http://www.bokmålsordboka.uio.no/
http://www.bokmålsordboka.uio.no/
http://www.nynorskordboka.uio.no/


 

 

  

 

http://www.bokmålsordboka.uio.no/


 

 

  

 

http://www.bokmålsordboka.uio.no/


Nyttige nettsteder 

• På nettsidene www.språkrådet.no finner du en del 

språktips. 

• Du kan også stille språkspørsmål direkte til 

Språkrådet: 

– e-post: sporsmal@språkrådet.no 

– e-post: stat@sprakradet.no   

– telefon: 22 54 19 50 

 

 

  

http://www.språkrådet.no/
mailto:sporsmal@språkrådet.no
mailto:stat@sprakradet.no
http://www.bokmålsordboka.uio.no/


 

 

  

 

http://www.bokmålsordboka.uio.no/


• Gode og oppdaterte språktips finner du på 

www.korrekuravdelingen.no. 

 

 

  

 

http://www.korrekuravdelingen.no/
http://www.bokmålsordboka.uio.no/




Andre nyttige oppslagsverk 

• Tanums store rettskrivningsordbok.  

2005. Kunnskapsforlaget. 

• Vinje, Finn-Erik. 2008.  

Skriveregler. Aschehoug. 

• Simonsen, Dag F. 1999.  

Godt språk i lærebøker. 

http://www.sprakradet.no 

/upload/Skrift6.pdf  

 

 

  

http://www.sprakradet.no/upload/Skrift6.pdf
http://www.sprakradet.no/upload/Skrift6.pdf
http://www.sprakradet.no/upload/Skrift6.pdf
http://www.bokmålsordboka.uio.no/


Nynorsk 

• Rommetveit, Magne. 

2007. Med andre ord. Samlaget. 

• Utgård, Karl Arne. 2002.  

Juridisk og administrativ ordliste.  

Samlaget. 

 

  

 

http://www.bokmålsordboka.uio.no/


Klare tekster i landbruksforvaltningen 

1. Skriv det viktigste først. 

2. Gi teksten en informativ overskrift. 

3. Bruk mellomtitler, avsnitt og punktlister. 

4. Skriv direkte og unngå for mye passiv. 

5. Vær konkret og pass på substantiveringer. 

6. Bruk et språk leserne forstår. 

7. Les korrektur til slutt. 

 

 



Takk for meg! 

Louise With 

louise@arkitekst.no  

mailto:louise@arkitekst.no

