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Kort og enkelt: 

 

«Betinget viderekobling aktivert» 

Men også unødvendig, uforståelig og 

uhøflig: 

 



Korrekt språk, relativt korte setninger og fritt for fremmedord – 

men hvor forståelig?  

 

Er dette «hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon» fra 

NAVs side? 

 

(Nav.no) 



Innhold  

• Kom raskt til saken. Skriv det 

viktigste først.  

• Skriv kort. Da sparer du 

plass, og mottakeren sparer 

tid.  

• Ta bare med det som er 

relevant for mottakeren.  

• Velg en passe personlig 

tone. 





Hva er språk? 

• En app for å redegjøre mest mulig presist for 

saksforhold? 

• En ropert for å sende ut kommandoer? 

• En fløyte for å uttrykke følelser? 

• En blå penn for å utstede løfter? 

• En tryllestav som skaper vin av vann? 

 



Ja, «we do things with words»! 

• En app for å redegjøre mest mulig presist for 

saksforhold: Påstander 

• En ropert for å sende ut kommandoer? Direktiver 

• En fløyte for å uttrykke følelser? Ekspressiver 

• En blå penn for å utstede løfter? Kommisiver 

• En tryllestav som skaper vin av vann? Kvalifiseringer 

 

 

 
Språk = handling 



Hva er språkets grunnenhet? 

• Setningen? 

• Ordet? 

• Fonemet? 

• YTRINGEN! 



«Det er disse virksomme ord …» 

Direkte språkhandlinger/speech acts  

• Det ventes oppholdsvær store deler av dagen 

(påstand/assertive) 

• Lukk vinduet! (direktiv) 

• I law you! (ekspressiv) 

• Jeg skal aldri gjøre det mer! (løfte/commisive) 

• Jeg erklærer dere herved for rette ekte- 

 folk å være (kvalifisering/declaration) 

 

 

 

 



«Det er disse virksomme ord …» 

Indirekte språkhandlinger/speech acts  

• Det begynner å bli kaldt her! (= Lukk vinduet! - 

direktiv) 

• Jeg setter pris på lovtekster. (= I law you! - 

ekspressiv) 

• Dette skal ikke gjenta seg. (= Jeg skal aldri gjøre 

det mer! - løfte/commisive) 

• Ekteskap innebærer følgende rettslige forpliktelser 

(kvalifisering gjennom autoritet) 

 

 

 

 



Hvilke handlinger utføres (potensielt) i 

Nav-teksten? 

«Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale 

med, er det bestemmelsene i den enkelte avtalen som 

avgjør om du vil få ytelsen under oppholdet.» 

 

Påstander: Norge har trygdeavtaler med et utvalg land. 

Bare noen av disse avtalene gir deg rett til 

svangerskaps-/foreldrepenger når du oppholder deg i 

det landet avtalen gjelder for.  

 

Mulig mottaker-respons: Det virker urettferdig • Hvorfor kan 

ikke samme regler gjelde i ulike land? • Hvordan finner jeg 

ut hvilke land jeg kan få «ytelsen» i? 

 



Hvilke handlinger utføres (potensielt) i 

Nav-teksten? 

«Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale 

med, er det bestemmelsene i den enkelte avtalen som 

avgjør om du vil få ytelsen under oppholdet.» 

 

Kvalifisering (indirekte): Den korrekte tolkning av 

regelverket er at … (med NAV som autoritet) 

 

Mulig mottaker-respons: Hvorfor skal en bestemmelse 

avgjøre noe for meg? • Kan dette virkelig være sant?  

 



Hvilke handlinger utføres (potensielt) i Nav-

teksten? 
«Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale 

med, er det bestemmelsene i den enkelte avtalen som 

avgjør om du vil få ytelsen under oppholdet.» 

 

Direktiver (indirekte): Før du planlegger et 

utenlandsopphold bør du undersøke om Norge har 

trygdeavtale med det landet du ønsker å reise til. Hvis 

ja, bør du undersøke om avtalen gir deg rett til 

svangerskaps-/foreldrepenger når du oppholder deg i 

det landet avtalen gjelder for.  

Mulig mottaker-respons: Hvor får jeg tak i disse 

opplysningene? 

 

 



Hvilke handlinger utføres (potensielt) i 

Nav-teksten? 

«Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale 

med, er det bestemmelsene i den enkelte avtalen som 

avgjør om du vil få ytelsen under oppholdet.» 

 

Løfte: Noen utland gir deg rett til svangerskaps-

/foreldrepenger. 

 

Mulig mottaker-respons: Dette må jeg ha svart på hvitt. • 

Hvorfor kan de ikke komme opp med listen over de aktuelle 

landene? 

 

 



Hvilke handlinger utføres (potensielt) i 

Nav-teksten? 

«Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale 

med, er det bestemmelsene i den enkelte avtalen som 

avgjør om du vil få ytelsen under oppholdet.» 

 

Ekspressiv (indirekte): Ordningen med svangerskaps-

/foreldrepenger i utlandet er kompleks og komplisert. 

 

Mulig mottaker-respons: Mulig det, men det er NAVs jobb å 

forklare sånn at jeg forstår ordningen!  

 



 Hvorfor kan 

ikke en hund 

gå til 

Høyesterett? 



 Hvordan kan et 

aksjeselskap 

ha menneske-

rettigheter? 



 Hvordan 

kan en 

tenåring 



…bli en pirat? 

http://www.youtube.com/watch?v=l5SmrHNWhak


Selv grammatikken er ikke 

uskyldig 
Rt. 2006 s. 833: 

Lemping av ektepakt, E § 46.2 



Flertallet: 

”I brev av 19. desember 1984 ble B tildelt tomt fra Stavanger 

kommune” 

”På tomten ble det i 1985 oppført en enebolig. … Boligen ble 

finansiert med lån i Den Norske Stats Husbank på kr 366.000, lån i 

Stavanger sparekasse på kr 90.000, kontanter kr 60.584 og 

egeninnsats av B til en anslått verdi av kr 20.000.”  

”B står som låntaker og ansvarlig for lånene, og det var også han 

som stod for kontantinnskuddet.” 

 

”Partene er enige om at renter og avdrag på boliglånene og alle 

utgifter vedrørende boligen er blitt betalt av B, mens A 

hovedsakelig har hatt omsorgsansvaret for sønnen og gjort det 

vesentlige av husarbeidet.”  
 

  

 

 

 

  



Mindretallet 

• ”Som redegjort for av førstvoterende ble tomten 

ervervet av ham i desember 1984. B betalte 

kontantinnskuddet og utførte den forutsatte 

egeninnsatsen, og det var han alene som tok opp de 

nødvendige pantelånene for å finansiere 

boligprosjektet. Partene hadde flyttet inn i huset før 

de inngikk ekteskap i oktober 1986. Det er også 

enighet om at han alene har betalt renter og avdrag.”  

 

 



Multimodalitet: Vi språkhandler med 

mye mer enn ord 



Grunnprinsipper for romlig 

komposisjon 

• 1) Informasjonsverdi 
– Leseren tillegger et gitt element en bestemt 

informasjonsverdi ut fra hvor det er plassert 

• 2) Saliens (”framtredenhet”) 
– Elementene tiltrekker seg leserens 

oppmerksomhet i ulik grad 

• 3) Gruppering (”innramming”, ”framing”) 
– Når noen elementer er gruppert sammen, tolker 

leseren det som at de hører sammen på ett eller 
annet vis 



Informasjonsverdi 

• Horisontal struktur: Leseren tolker venstre 

element som gitt (stabilt, tradisjonelt) og 

høyre element som nytt (dynamisk, i 

utvikling) 

GITT NYTT 



Informasjonsverdi 

• Vertikal struktur: Leseren tolker øverste 

element som ideelt (generelt, abstrakt) og 

nederste element som reelt (spesifikt, 

konkret) 

 IDEELT 

REELT 



Informasjonsverdi 

• Sentrert struktur: Det som er plassert i 

sentrum, oppfattes som det viktige, mens det 

som er plassert i periferien, tillegges en 

underordnet betydning. 

VIKTIG 

UNDERORDNET UNDERORDNET 

UNDERORDNET UNDERORDNET 
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Saliens (”framtredenhet”) 

• Størrelse: Det som er 

stort, får mer 

oppmerksomhet det som 

er lite 

 

http://m.db.no/2008/11/11/553577.html 

http://m.db.no/2008/11/11/553577.html


Saliens (”framtredenhet”) 

• Kontrast: Det som skiller 

seg ut fra omgivelsene, får 

mer oppmerksomhet 

– Form 

– Farge 

– Skarphet 

– Modalitet (f.eks. en tegning 

blant mange fotografier) 

– osv. 

 



Gruppering 

Når noen elementer er gruppert sammen, tolker 

leseren det som at de hører sammen 

 



Lovens «lovhet» – Fem teser om 

lovspråket 

• Avsender og mottaker er ikke jevnbyrdige 

• Å få «RETT» er noe annet enn å forstå 

• Det vanskelige er mer verdt enn det enkle 

• Mange tjener på utilgjengelige lover 

• Det er ikke bare språket som gjør loven 

innfløkt 



Kaster den imøtekommende, 

antiautoritære, lettfattelige 

lovskriver, som setter leseren 

først, blår i øynene på folk? 



Hørt i Aulakjelleren: 

«Studentene skriver ofte godt før de starter på 

jusstudiet, men får ødelagt sitt skriftspråk etter 

kort tid». 



Generer din egen svada! 

 

http://svadagenerator.no/?type=Generell+svada


Noen resultater fra forskningen om 

klarspråk  

• Allmenne råd om å bruke korte setninger, om å 

unngå fremmedord, å gjøre substantiv til verb etc. 

har liten støtte i språkvitenskapen. 

• Fruktbart å forstå språk som handling 

• Mottakerbevissthet er alfa & omega 

• Konteksten er avgjørende 

• Skal en organisasjon lykkes med klarspråkarbeid, 

må dette gjennomsyre hele organisasjonen 

• Uten jurister på laget, intet klarspråk 

Temanummer om klarspåkforskning  

i sakprosa.no Vol 7, Nr 2 (2015) 

 

https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/issue/view/146
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/issue/view/146
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/issue/view/146


Diskusjon: Hva er «hensiktsmessig, 

demokratisk kommunikasjon»?  


