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Språkrådet

Språkrådet – statens fagorgan i språkspørsmål
Mål:  Norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet.

Vi arbeider for å øke kunnskapen om norsk språk.

I praksis betyr det at vi blant annet

• informerer om god og rett norsk 

• svarer på språkspørsmål

• arbeider for å utvikle norskspråklig fagspråk og terminologi

• gir diplom for godt navnevett

• godkjenner ordbøker og ordlister til bruk i skolen

• følger opp lov om målbruk i offentleg teneste

• forvalter rettskrivningen i nynorsk og bokmål

• følger med på hvordan språket utvikler seg

• er høringsinstans 
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Språktjenesten for statsorganer

Hvem er vi?
 en egen tjeneste i Språkrådet
 fem rådgivere i full stilling

Hvilke mål har vi?
 bedre og klarere språk i staten
 bedre fordeling mellom bokmål og nynorsk

Hva gjør vi?
 lager informasjonsmateriell
 holder kurs
 gir råd
 svarer på språkspørsmål
 vurderer tekster
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Kilde: Dagens Næringsliv



Godt språk i forvaltningen

 Klart språk fremmer demokratiet. Når folk forstår informasjon fra 
det offentlige, kan de delta i det som angår dem. 

 Et godt offentlig språk øker folks tillit til myndighetene. 

 Man sparer tid og penger på å skrive forståelig. 

Konklusjon:

Det lønner seg for samfunnet å investere i et bedre offentlig språk!

Hvorfor skal vi arbeide for et klarere språk i staten?
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Klarspråk
Klarspråk er kommunikasjon som mottakerne forstår første gang 
de hører eller leser den. 

Et dokument er skrevet i klarsprak dersom mottakerne
- finner det de trenger
- forstår det de finner, og
- bruker det de finner, til å gjøre det de skal 



Godt språk må være korrekt.

Godt språk må også være klart.
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Korrekt + klart = godt



Ja! 

Fordi:

Det er autoritetsundergravende å slurve med språket. 

Slikt tar oppmerksomheten bort fra innholdet.

Per Egil Hegge

Ærresånøyea?
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ADVARSEL

Vannet er grunt. Det er derfor svært farlig å stupe fra murkanten.

ADVARSEL

Det er farlig å stupe fra murkanten. Vannet er grunt.

Et skilt i Drøbak
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Målgruppe: vanlige pensjonister

Formål: å redegjøre for utregningen av garantipensjon

Smakebit:

«Av kapitel 6 paragraf 2 GPL framgår att garantipensionen
ska ändras om det föranleds av en ändring av den pension
eller de belopp som ingår i beräkningsunderlaget enligt
kapitel 2 paragraf 4 samma lag.»

Resultat: telefonstorm

Kostnad: 400 000 + 285 000 + ukjent beløp

Brev fra Försäkringskassan
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Statens kommunikasjonspolitikk

«Staten skal bruke et klart språk som skal kunne forstås av alle aktuelle målgrupper. 

(...)

Dårlig og uklart språk i dokumenter kan medføre at innbyggerne går glipp av 
rettigheter, plikter, statlige ordninger og muligheter for aktiv samfunnsdeltakelse. Et 
uklart språk i for eksempel brev og skjemaer kan bidra til merarbeid, både for 
innbyggerne og staten. 

Språket i statlige tekster skal være korrekt, og statsansatte skal følge gjeldende regler 
for rettskrivning og målbruk.» 
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Undersøkelse om offentlige skjemaer
• I 2008 samarbeidet Statistisk sentralbyrå (SSB) og Språkrådet om en 

undersøkelse.

• Formålet var å undersøke hva som skal til for å gjøre skjemaer mer 
brukervennlige.

• Skjemaet «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon» ble plukket ut.

• Fire brukere skulle fylle ut tre ulike versjoner av skjemaet.

• Testen var tredelt. Testpersonene skulle

- lese informasjon om og veiledning til skjemaet

- fylle ut selve skjemaet

- intervjues om enkelte tema i skjemaet

• Hver test varte i ca. to timer.

• Testen ble utført av SSB.
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 Fornyings- og administrasjonsdepartementet er 
oppdragsgiver.
 Difi og Språkrådet gjennomfører.
 Dette er hovedtiltakene:

 kurs

 økonomisk støtte og faglig rådgivning

 pris for godt språk i staten

 nettside med verktøy og inspirasjon

Prosjektet Klart språk i staten
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 Bruker skjemaer og veiledninger som kan være inntil 30 år 
gamle. Dokumentene er i sin tid laget stort sett for å dekke 
interne informasjonsbehov. 

 Erkjenner problemet, men har ikke mye interne ressurser å 
sette av.

 Har begynt med en håndfull mye brukte brev. 

Stor og tung
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Utlendingsdirektoreatet: Med fynd og klem!
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• bevisstgjøre 

• engasjere

• aktivere

• informere

• forankre

• begeistre

UDIs oppskrift:
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 Uttalt målsetting fra 1950-tallet: Å bruke et lettfattelig språk i 
kontakt med brukerne/kundene.

 Tabbe i 2002: Brev med uklar ordlyd kostet mange hundre tusen 
kroner.

 Retningslinjene kom i 2005: Interne retningslinjer for skriving av 
vedtak. 

 Egen, intern språkkonsulenttjeneste opprettet i 2006:

 gruppe på seks personer (i enheten för kundbemötande)

 tett samarbeid mellom språkkonsulenter og jurister

Systematisk og langsiktig
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Eksempler på konkret språkforbedring

Problem: En gruppe tidligere medlemmer får ikke pensjonen de har 
krav på.

Avgrensning: Forbedre de tekstene som skaper størst problemer.

Prosjektorganisering (arbeidsgruppe):
 jurister

 kommunikasjonsfolk

 saksbehandlere

 teknisk kompetanse (IT)

Resultat:

 ”SPKs retningslinjer for utforming av brev”

 kurs, kampanjer, fortsatt trykk fra ledelsen

 20 radikalt forandrede brev, 2 nye skjemaer

Statens pensjonskasse (SPK): Problem! Løsning!
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Retningslinjene i praksis

Oppsatt alderspensjon
Etter våre opplysninger kan du fra fylte 65 år ha rett til oppsatt 
alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen blir beregnet 
etter det antall år du har vært medlem i Statens Pensjonskasse. 

[...]

Følgende opplysninger må sendes oss innen ...:

Du kan ha rett til oppsatt alderspensjon fra Statens 
pensjonskasse
Du har tidligere vært medlem i Statens pensjonskasse. Dermed kan 
du ha opparbeidet deg rett til en fremtidig alderspensjon fra oss. 
Dette kaller vi for oppsatt alderspensjon. Du får dette brevet nå 
fordi du nærmer deg 65 år og selv må fremme et krav for å få denne 
oppsatte pensjonen utbetalt.
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Før

Etter

Liks:50. Det betyr at 
teksten regnes som 
middels vanskelig, 
vanlig avistekst.

Liks:40. Det betyr at 
teksten regnes som 
lettlest, 
skjønnlitteratur, 
ukeblader.



Eksempler på språkforbedring: Helseøkonomiforvaltningen

1 HELFO gjør oppmerksom på retten til å se sakens dokumenter 
etter forvaltningsloven § 18.

 Vi gjør oppmerksom på at at forvaltningsloven § 18 gir deg 
rett til å se sakens dokumenter.

2 Ved Regionskontorets vedtak av <dato> ble dekning av utgifter 
til <behandling> avslått.

Etter at oversendelsesbrevet av <dato> ble sendt deg, har du 
kommet med ytterligere merknader. Blant annet hevdes at 
lidelsen er en sjelden/alvorlig sykdom.

 Regionskontoret vedtok <dato> å avslå din søknad om å få 
dekket av utgifter til <behandling>. 

Etter at du mottok oversendelsesbrevet, har du kommet med 
ytterligere merknader. Blant annet hevder du at lidelsen er en 
sjelden/alvorlig sykdom.
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Eksempler på språkforbedring: Helseøkonomiforvaltningen

3 Avgjørelsen kan ankes inn for Trygderetten.

 Du kan anke avgjørelsen inn for Trygderetten.

4 Vilkårene for å gi oppreisning for oversittet klagefrist er etter 
dette ikke oppfylt. Klagen avvises.

Som følge av at klagen avvises vil den ikke bli behandlet videre 
av HELFO.

 Vilkårene for å gi oppreisning er ikke oppfylt, og HELFO 
avviser derfor klagen. Det betyr at vi ikke kommer til å 
behandle klagen videre.
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«… [H]va om én prosent 
kommer til å spørre om noe? 
Det blir jo fem millioner 
spørsmål?

- Derfor må vi gjøre det så 
enkelt at ingen har noe å 
spørre om.»

Dagens Næringsliv 6./7. mars 2010



 Kva er bodskapen din?

 Kven er mottakaren din?

 Kva er stoda?

 Innhald

 • Kom raskt til saka. Skriv det viktigaste først.

 • Skriv kort. Då sparar du plass, og mottakaren sparar tid.

 • Ta berre med det som er relevant for mottakaren.

 • Vel ein passe personleg tone.

 Avsnitt

 • Lag ein tydeleg struktur og del teksten inn i avsnitt.

 • Lag overskrifter som høver til innhaldet i avsnitta.

Konkrete skriveråd
(fra Vær klar-plakaten på www.klarspråk.no)
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 Ord

 • Bruk heller korte ord enn lange.

 • Forklar vanskelege ord.

 • Ikkje bruk vage og upresise ord.

 Setningar

 • Ikkje bruk for mykje passiv. Fortel kven som gjer kva.

 • Bruk heller verb enn substantivuttrykk. Skriv heller «endre» enn «gjennomføre 
endringar».

 • Del opp lange setningar.

 • Syt for at det er god logisk samanheng mellom setningane.

 Teiknsetjing og rettskriving

 • Pass på teiknsetjinga. Med rett teiknsetjing blir teksten ryddig og lett å lese.

 • Ikkje stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be ein kollega om å gjere det.

 • Bruk ordbøker!

Konkrete skriveråd
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Setninger
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Sånn kan det gå …

… når setningsledd som hører sammen, står for langt fra hverandre.



orddeling
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Orddeling

Bindest-reker
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budsjett-aper

svigermord-rømmen
pils-pisser (fra steinalderen)

poten-spiller

heisan-ordning

41
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Tegnsetting

I bøyde former av forkortelser o.l. og i avledninger bruker vi 
bindestrek slik:

 pc-en, pc-er, pc-ene  

Bindestrek
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Skrivemåte

Hovedregel:

Ord som er 

 forkortet bare i skrift, skal vanligvis ha punktum: ca., nr.
 forkortet både i skrift og tale, har sjelden punktum:  NRK, AS

Ikke punktum i forkortelser for mynt, mål og vekt: kr, cm, kg

Forkortelser
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Skrivemåte

jamfør
→ jf. (ikke jfr.)

eventuelt 
→ ev. (ikke evt.)

i henhold til
→ iht. (ikke ihht.)

telefon → tlf.

Forkortelser
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Skrivemåte

blant annet → bl.a.

feks → f.eks.

mm
millimeter  (mynt, mål, vekt) → mm

med mer → m.m.

Forkortelser
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Skrivemåte

Husk mellomrom mellom tall og prosent.
→ Minimum 90 % av oppgavene skal være behandlet innen 3 uker.

Husk mellomrom mellom paragraf og tall.
→ I henhold til ligningsloven § 12-1 […].

Mellomrom
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 Aktive setninger forteller hvem som gjør hva.

 Passivsetninger forteller hva blir gjort (av hvem).

 Substantivtunge setninger forteller om gjøring (av noe).

 Aktiv: Vi vil drøfte saken.

 Passiv: Saken vil bli drøftet.

 Substantiv: Saken blir gjort til gjenstand for drøftelse.

 Aktiv: Far koker poteter.

 Passiv: Potetene blir kokt.

 Substantiv: Potetene blir gjort til gjenstand for koking.

Passive, substantivsjuke setninger
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Forholdisme

Forhold
 For Kystverket innebærer dette et aktivt forhold i kystsoneplanlegging i 

samarbeid med lokale og regionale aktører. 

 De behov og forhold som gjør seg gjeldende …

 En samvirkelov […] kan få betydning for salgslagenes organisatoriske 
forhold

 Vi ber Mattilsynet attestere forhold ved anleggene til [...] i Finnmark

Hva betyr forhold her?

Vage ord

48



2.2 Ordbruk

«I forhold til forholdet så er det alvorlig»

 NN var i dialog med utvalget i forhold til spørsmål av denne 
karakter. 

 En samvirkelov vil formelt sett ikke få betydning i forhold til 
salgslagenes oppgaver hjemlet i råfiskloven. 

 Avdelingen mener de spesielle hensynene som gjør seg gjeldende 
både prinsipielt og juridisk i forhold til fiskesalgslagene, kan 
ivaretas …

Vage ord
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Forholdisme

Trusselnivået i forhold til terror i Norge er per i dag LAVT. 
(PST-sjefen til en nettavis)

Regjeringen vil skjerpe straffen i forhold til drap. 
(Justisminister Storberget til NRK 28.05.09)

Vraket er til betydelig sjenanse i forhold til lokalbefolkningen. 
(Olav Gunnar Ballo til NRK, om vraket av krysseren Murmansk)

Saken er blitt gammel i forhold til Per Nilsen, uten at han kan legges 
det til last. 
(Dom fra Oslo tingrett)
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Ordbruk

Fokus pokus

 På europeisk nivå har dette stor fokus. 

 Programmene for informasjon, energibruk i bolig, bygg og anlegg, 
og energibruk i industri har en sterk fokus på energieffektivitet.

 I det følgende kommenteres de kjerneoppgaver som trenger ekstra 
fokus.

 xxx har høyt fokus på samarbeid på tvers av funksjonene i 
regionen.

Ordbruk – «fokus»
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Ordbruk

Fokus n3 (fra lat. 'arne, ildsted') 

1 fys.: brennpunkt for linse 

2 midtpunkt, sentrum komme, stille i f- / være i f- for interessen
3 med.: sete for sykelig prosess 

4 språkv: del av språklig budskap som avsenderen oppfatter som 
viktigst 

Ordet «fokus» i Bokmålsordboka:
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Endres i topp-/bunntekst53
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Ord

Om restauranter som bruker fine ord i menyene
«Dei nyttar faguttrykk i feil samanhengar. Når dei ikkje har innsikt sjølve, 
kan dei ikkje vente at gjesten skal få det. Vi skal lære av legane. Dei 
snakkar latin seg imellom, men norsk til pasienten. Julienne er eit fransk 
faguttrykk for ’strimla grønsaker’. For kokken handlar det om kor lange og 
tjukke grønsakene skal vere. Det gjesten treng å vite, er at det er snakk om 
strimlar. Vi kan ikkje skrive julienne utan forklaring. I same leia: Kvifor sel vi 
torskeloins? Kvifor ikkje torskerygg eller ryggstykke av torsk?»

Harald Osa, kokk

Forklar vanskelige ord, eller lag en ordliste
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Ord

Eksempel på god ordforklaring 
Prosessfullmektig: 
Den som representerer en part i sivile saker, vanligvis en advokat.

Eksempel på mangelfull ordforklaring
Tinglysing: 
Tinglysing av dokumenter skjedde tidligere ved domstolene, men ble gradvis 
overført og sentralisert til Statens kartverk i perioden 2004-2007. All tinglysing 
foregår nå ved Statens kartverk.

→Tinglysing:
Offisiell registrering og kunngjøring av et dokument for å gjøre det rettsgyldig.

Forklar vanskelige ord, eller lag en ordliste
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 Vær konkret, kall en spade for en spade.

 Sett deg i mottakerens sted, forklar det som bør forklares.

 Spar på ordene, kom til saken.

Oppsummering om ordvalg
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Godt språk i forvaltningen
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På www.klarspråk.no

 Vær klar-plakaten

 Sjekkliste for skribenter

 Kansellisten
 Nynorskhjelp

 Kurset Klart språk i forvaltningen (Difi)

 Nynorskkurs (Difi)

 Før- og ettereksempler (brev, skjemaer, veiledninger)

 Quiz

 Tåkeprat (sende inn og lese eksempler)

For hver enkelt som skal skrive
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Sjekkliste for 
skribenter: 

kontrollspørsmål

Kansellisten: liste 
med støvete og 

gammeldagse ord

Nynorskhjelp: gode 
råd og liste med 

hjelpemidler 
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På www.sprakradet.no

 Bokmålsordboka og nynorskordboka!

 Svar på språkspørsmål

 Skriveregler og grammatikk

 Fra bokmål til nynorsk

 Nettkurs i nynorsk (under Skolesider)
 Geografiske navn

 Navn på statsorganer

Språkrådets  nettsider
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Svein Arne Orvik, 4. februar 200862



Svein Arne Orvik, 4. februar 200863



Kilder og hjelpemidler

 Språkrådet: www.sprakradet.no, www.klarsprak.no
 Astronomer mot orddeling: www.amo.no
 Finn-Erik Vinje: Skriveregler (8. utg., 2005)

Ordbøker/-lister
 Bokmålsordboka på nettet: 

www.sprakradet.no/Ordboeker/Soek/
 Tanums store rettskrivningsordbok (9. utg., 2005)
 Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner (2005)
 www.ordnett.no (betalingstjeneste): norsk –

engelsk/tysk/fransk, Riksmålsordboken, tekniske ordbøker, 
fremmedordbok m.m.
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QUIZ

1 Hvilken preposisjon er mest presis?

a) Regjeringen vil skjerpe straffen i forhold til drap. 

b) Regjeringen vil skjerpe straffen mot drap. 

c) Regjeringen vil skjerpe straffen for drap. 

2 Hvordan forkorter vi for eksempel?

a) f.eks

b) f.eks.

c) f. eks.

d) f eks
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3 Hvordan forkorter vi på grunn av?

a) p.g.a.

b) pga.

c) pga

4 Hvordan forkorter vi med videre?

a) mv.

b) m.v.

c) mv

66



5 Hvordan forkorter vi merverdiavgift?

a) m.v.a.

b) MVA

c) mva.

d) M.V.A

e) MVA.

f) mva

6 Hva er riktig skrivemåte?

a) pc'en

b) pc-en

c) pcen
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7 Hva er mm forkortelsen for?

a) med mer

b) med mva

c) millimeter

d) med mindre

8 Hvordan forkorter vi eventuelt?

a) ev.

b) evt.

c) ev

d) evt
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9 Hva er riktig skrivemåte?

a) 200 000

b) 200.000

c) 200000
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10 Hva er grammatisk riktig kommasetting?

a) Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester, og en mer fleksibel og 
bedre samordnet bruk av virkemidler, vil bidra til å lette 
overgangen fra trygd til arbeid.

b) Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester og en mer fleksibel og 
bedre samordnet bruk av virkemidler, vil bidra til å lette 
overgangen fra trygd til arbeid.

c) Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester og en mer fleksibel og 
bedre samordnet bruk av virkemidler vil bidra til å lette 
overgangen fra trygd til arbeid.
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11 Hva er grammatisk riktig kommasetting?

a) Et mål med den pensjonsreformen som nå pågår, er å få flere til 
å stå i arbeid etter 62 år.

b) Et mål med den pensjonsreformen som nå pågår er å få flere til 
å stå i arbeid etter 62 år.

c) Begge er riktige.
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