
UiO, 13.03.2012 
Margrethe Kvarenes 



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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Språkspørsmål 

 

 Journalister 

 Hvordan skrives Muammar al-Gaddafi? 

 Reklamebyråer 

 Heter det leppestift eller lebestift? 

 Oversettere 

 Kan man oversette ihjäldrogade med drept av droger? 

Mange ulike spørrere 
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 Elever 

 Hvorfor skal vi lære nynorsk? 

 Lærere 

 Er det nye regler for rekkefølge av tegn? 

 Nachspiel 

 Hvorfor heter det å tenke koffert? 
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Fra: Jørgen Winge [mailto:nordic_mafia09@hotmail.com]  

Sendt: 18. mars 2010 09:49 

Til: Sporsmal 

Emne: Lære nynorsk?! LÆRE NYNORSK?! 

 
NEI, FOR POKKER. Jeg ville heller ha holdt ut førti curlingsteiner mot bjellene, polsk 

dansebandmaraton og levd på bikkjedrit ispedd brukt pissoartablett i en måned enn å måtte 

voldta hjernen min med denne taggete hemoroiden av et språk igjen.  

 
Windows 7: Du får hjelp til gjøre mer. Utforsk Windows 7. 

 
 
 
 
 
Tilbakemelding: 
 
Du finner mye informasjon på nettsidene våre om bakgrunnen for bokmål og nynorsk. Utover dette vil 
Språkrådet på ingen måte hindre deg i å utføre det eksperimentet du skisserer. 
 
 
Vennlig hilsen 
Eilov Runnestø, rådgiver 
Språkrådet 
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Kilde: Dagens Næringsliv 



På Språkrådets nettsider kan du 

 søke i ordbøker 

 få råd om rettskrivning og annen praktisk 
språkhjelp 

 lese nyheter fra Språkrådet 

 lese mer om arbeidsområdene våre 

 finne bakgrunnsinformasjon                                                    
om norsk språk 
 

 www.sprakradet.no / www.språkrådet.no 

 

 Møt oss på Facebook og Twitter 

 

Bruk nettsidene våre 
 

7 



Språktenesta for statsorgan 

Kven er vi? 

 ei eiga teneste i Språkrådet  
 fem rådgjevarar i full stilling 

Kva er måla våre? 

 Språket i staten skal bli betre og klarare. 
 Fordelinga mellom bokmål og nynorsk skal bli betre. 

Korleis arbeider vi? 

 held kurs 
 gjev råd 
 svarar på språkspørsmål 
 vurderer tekstar 
 lagar informasjonsmateriell 
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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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Endres i topp-/bunntekst 10 



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  
 

… og helst på første forsøk 
 

 

 



 

Språket er ikkje godt  

 

om det ikkje er korrekt.   

om det ikkje er klart. 
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Korrekt + klart = godt 



<NAVN, STED, DATO> 13 





Ja!  

Fordi: 

 

Det er autoritetsundergravende å slurve med språket.  

Slikt tar oppmerksomheten bort fra innholdet. 

 

Per Egil Hegge 
 

 

 

 

 

Ærresånøyea? 
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 betre kundesørvis 

 auka tillit frå kundar og innbyggjarar 

 

Hovudargumentet er 

 tid og pengar spart 

 

 

Korleis kom lova i stand?  
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Ett lokalkontor skrev om ett standardbrev i klarspråk.  

 

Resultat: 

 betydelig færre telefoner fra kundene  

 flere søkte og fikk støtte 

 

Veterans Benefits Administration 
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Det offentlige kan spare penger og bedre sitt omdømme 

 Veivesenet har brukertestet gammel og ny versjon av brevet 
Påminnelse om EU-kontroll. Tallene viser at  

 

Veivesenet: fra «periodisk kjøretøykontroll» til «EU-kontroll» 
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• 1/3 mener det nye brevet er lettere å 

forstå. 

 

• 1/3 mener det er lettere å finne 

relevant informasjon i det nye brevet. 

 

• dobbelt så mange mener brevet har 

fått en imøtekommende tone. 



Endres i topp-/bunntekst 22 

Før: Etter: 



Endres i topp-/bunntekst 23 



Spørsmål:  

 

 «Jeg har søkt om familiegjenforening for en person som er i nær 
familie med meg. Han er utvist fra Norge fordi han oppholdt seg 
ulovlig i landet.  

 Når kan jeg søke om familiegjenforening på nytt?» 

Eksempel: Brev fra norsk myndighet til privatperson 
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Vi bekrefter å ha mottatt deres brev datert DD.MM.ÅÅ. 

Søknad om familiegjenforening må fremmes via norsk 
utenriksstasjon. Når det foreligger et utvisningsvedtak blir det 
opprettet sak om opphevelse av innreiseforbudet. Man kan fremme 
søknad selv om innreiseforbudet fortsatt gjelder, men blir som regel 
avslått om søknaden behandles i løpet av de to første årene, og 
søknad om familiegjenforening må fremmes på nytt. Søknad om 
opphevelse av innreiseforbudet etter at innreiseforbudet er opphevet 
vil saken bli oversendt familieenheten for behandling av 
familiegjenforeningssaken. 

Da UDI har hatt en økende saksinngang har utvisningsenheten en 
gjennomsnittlig behandlingstid på 12 måneder. Siden dette er et 
gjennomsnitt betyr det at noen saker tar kortere tid mens man i 
andre må forvente noe lengre saksbehandlingstid. 

Vi beklager de ulempene dette medfører de pårørende. 

Utlendingsdirektoratet 



 

 

 

 

 

 

 

 

Før:  Din søknad om begjæring om utsatt iverksettelse er ikke 
 tatt til følge. 

Etter:  Du får ikke lov til å bli i landet mens vi behandler saken din. 
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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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Språkutvikling 

 Høytidelig/formell stil: ”Det påhviler enhver innbygger 
å innlevere sin selvangivelse innen den oppsatte frist 
30. april.” 

 Normalprosa: ”Alle innbyggere plikter å levere inn en 
ferdig utfylt selvangivelse innen 30. april.” 

 Lavprosa: ”Du må levere inn selvangivelsen senest 30. 
april.” 

 Slang: ”Du må få sopt inn lurelappen senest torsdag 
30. april.” 

Lavprosa blir normalprosa 
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Kilde: Jan Olav Fretland 
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De to skrivestilene i staten 

33 Språkrådet 2011 



De to stilene 

«Kansellistilen» 
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De to stilene 

 enkel bestemmelse (denne bok, dette dokument) 

 foreldede ord og vendinger 

 partisippformer (foreliggende, gjeldende, hjemmehørende) 

 omstendelige og ordrike uttrykksmåter 

 lange og kompliserte setninger 

 innskutte komplekse ledd («den i skjøtet beskrevne eiendom») 

 substantivtunge setninger  

 upersonlige uttrykksmåter   

 

Hva kjennetegner kansellistilen? 
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kansellistil 

Språkrådet 2011 



De to stilene 

Begjæring om fravikelse av fast eiendom 
 
 
Selskapet ble ikke funnet eksisterende. 
 
 
Leigetakaren kan gjere beføyelsen i husleigelova kap. 2 gjeldande. 

 

Det forefinnes varmluftpistol eller annet verktøy. 

 

 

 

Kansellistilen 
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De to stilene 

 vage og upresise ord og vendinger 

 omstendelige og ordrike uttrykksmåter 

 lange og kompliserte setninger 

 substantivtunge setninger  

 upersonlige uttrykksmåter  

 

 

Hva kjennetegner strategistilen? 
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strategistil 

Språkrådet 2011 



De to stilene 

Strategistilen 

 

Det er fortsatt potensial for bedre effekt og økt treffsikkerhet av den 
samlede offentlige marine verdiskapingsinnsatsen i Norge. 
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De to stilene 

 

 «Med utgangspunkt i en sømløs styringsinnsats 
effektueres kriteriene i forhold til resultatoppnåelsen.» 

 

 Fiksjon eller virkelighet? 
 Fleip eller fakta? 
 

Svadageneratoren 

 

Strategistilen 

Språkrådet 2011 39 

http://gamma.kaldera.no/svada/


 

Nye oppgaver, den teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen 
generelt med større grad av spesialisering og økte kvalitetskrav 
krever økt fokus på kompetanseoppbygging og arbeidsgiverrollen i 
kommunal sektor. 

 

 

Strategispråket i praksis 
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http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7306047


Gammal vane 
 

 Eg har lært å uttrykkje meg slik. 

 Eg har alltid uttrykt meg slik. 

 Alle kollegaene mine uttrykkjer seg slik. 

 Lovtekstane inviterer til slik språkbruk. 

 Eg reproduserer stoff frå andre. 

 

«Slik gjer vi det hos oss.» 

 

 

Kvifor blir det slik? 
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Språket gir status 

 

 Andre vil oppfatte meg som flink hvis jeg skriver komplisert. 

 Jeg må skrive komplisert fordi andre ellers vil tro at jeg ikke 
behersker faget mitt. 

 Jeg må skrive komplisert for å inngi respekt hos mottakeren. 

 

«Du vil vel ikke at sjefen din skal tro at du er dum?» 

 

Hvorfor blir det slik? 
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Hvorfor blir det slik? 

  
Undertegnede er avhandlingsskrivende ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 
vedrørende lotteriloven § 16.  
  
I denne forbindelse henvender undertegnede seg til Dem vedrørende 
Borgarting lagmannsrett LB-2001-2881 M/04 
Denne kjennelse henviser til kjennelse i Oslo forhørsrett av 6. september 2001, Nr 01-
08267 F/76 
  
Mitt spørsmål til Dem er om undertegnede kunne fått den sistnevnte avgjørelse fra 
Deres arkiver av den ovenfornevnte dato, tilsendt til seg for bruk i forbindelse med den 
tidligere nevnte spesialoppgave som undertegnede arbeider med p.t.  
  
Bekreftelse fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er vedlagt. 
  
Med hilsen 
NN 
Stud.jur. 

 

 

Et brev fra en jusstudent 
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Lesbarhetsberegneren 

 

Liksberegneren 
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http://www.sprakrad.no/nb-NO/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Liksberegner/


 Fondsfeed består av seks moduler. De første fire er inkrementelt avhengige 
av hverandre, det vil si; modul 4 er avhengig av 3, 3 er avhengig av 2 og 2 
av 1. Modul 5 og 6 er uavhengige.  

 Basic Module: Inneholder daglig Net Asset Value (NAV), effektiv rente, 
durasjon, totalkostnad, transaksjonskostnader, forvaltningshonorar, 
klassifisering, navn på referanseindeks indeks etc. 

 Return Module: Inneholder informasjon fra modul 1 + beregninger av 
avkastning for siste uke, siste måned og årlig opp til 20 år. 

 Dividend Module: Inneholder informasjon fra modul 2 + siste ex-dato og 
siste utbytte per andel 

 Risk Module: Inneholder informasjon fra modul 3 + beregninger av risiko; 
som Sharpe Ratio, volatilitet, differanseavkastning og relativ volatilitet for 
ulike perioder 

 Normalised Time Series Module: Inneholder tidsserier med justerte NAV-
verdier for siste fem dager. Utbytte er reinvestert fra starten av fondet til 
gjeldende dato. 

 Historic Return Series Module: Inneholder månedlige avkastningsserier fra 
starten av fondet til gjeldende dato.  
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Et eksperiment: 
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Eksempel fra Statens pensjonskasse 

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. 



Fem ting som kan hindre forståelsen av en tekst: 

 Uklart formål  

 Uklar struktur 

 Hindringer på setningsplanet 

 Hindringer på ordplanet 

 Formelle feil (rettskrivning, tegnsetting) 

 

 

 

De fem hindringene 
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 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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Hindringer på setningsplanet 

 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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Hindringer på ordplanet 
 

 

 

 

 

«Kanselliord» 
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ble ikke funnet eksisterende forefinnes 

Språkrådet 2011 



 

 

 

 

55 Språkrådet 2011 



 
 

 

«Det er ikkje noko gale med crème brûlée eller panna cotta. Men 
kanskje skal vi kalle ein pudding for ein pudding.» 

Harald Osa, kokk 

Faguttrykk 
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Ord – faguttrykk 
 
 

 Det er ingen motsetning mellom fagspråk og klarspråk! 

 Vi kan ikke erstatte alle faguttrykk i en tekst med ord og uttrykk fra 
dagligspråket. 

 Men: Vi må forklare faguttrykkene, for eksempel gjennom ordlister. 

 

Råd: Bruk gjerne faguttrykk, men husk at du må forklare dem for 
uinnvidde lesere. Legg gjerne ved en ordliste. 

  

Faguttrykk: Hva gjør vi med dem? 
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Ord – stammespråk 
 

Då bustøtta traff husstandane 

 

Satsinga er eit viktig steg i kampen mot fattigdom fordi bustøtte 
treffer husstandar med låge inntekter og høge buutgifter. 

Stammespråk 

Språktjenesten for statsorganer 58 



Vage og upresise ord 

 

  

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

59 

sterkt fokus 

produktets livssyklus  

den marine verdiskapingsinnsatsen 
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næringspolitisk forståelse i forhold til innretningen av distriktskvoten  



Ord 

Vage og upresise ord: pynt eller kamuflasje? 

60 

resultatsenhetsleder forbedringspotensial 



«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.  

 

 

Vage ord 

61 



Forholdisme 

 

 

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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 Tåkedott 

Endres i topp-/bunntekst 63 



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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Orddeling 
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Flisespikkeri 
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4 Hva er riktig?  

 a  Statistisk Sentralbyrå 

 b  Statistisk sentralbyrå 

 c   Statistisk SentralByrå 

 

5 Hva er riktig?   

 a  Statens Tang- og Tarekontroll 

 b Statens Tang- og tarekontroll 

 c Statens tang- og tarekontroll 
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Stor eller liten forbokstav? 



Skrivemåte 

Egennavn som består av mer enn ett ord, skal ifølge hovedregelen ha stor bokstav 
bare i det første ordet: 

 

 Statens kartverk 

 Statistisk sentralbyrå 

 Statens hus 

 Troms politidistrikt 

 

 

 

 

Stor eller liten forbokstav? 
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Skrivemåte 

De aller fleste forkortelser skal ha punktum. 

jf. (ikke jf eller jfr.) 

nr. 

ref. 

f.eks. (ikke f eks) 

bl.a. (ikke bla, bl. a eller bl a) 

ev. (ikke evt) 

 

Hovedunntakene: 

Mål, mynt og vekt: km, kr, kg 

 

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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Endres i topp-/bunntekst 71 



Sjekkliste for 
skribenter: 

kontrollspørsmål 

Kansellisten: liste 
med støvete og 

gammeldagse ord 

Nynorskhjelp: gode 
råd og liste med 

hjelpemidler  
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Svein Arne Orvik, 4. februar 2008 73 
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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 
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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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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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Kva heiter det? 

a å gå stille i dørene 

b å slå stille i dørene 

c å gå inn opne dører 

  

Kva heiter det? 

a å stikke kjeppar i hjula for folk 

b å stikke kjepphestar i hjula for folk 

c å stikke pinnar i jula for folk 
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Korleis lyder det faste uttrykket? 

a Ein fugl i handa er betre enn ti på taket. 

b Ein fugl på taket er betre enn ti i hatten. 

c Ein fugl i handa er betre enn ti fjører i hatten. 

  

Korleis lyder det faste uttrykket? 

a stille spørsmålsteikn ved 

b setje spørsmålsteikn ved 

c setje spørsmålsteikn på 
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Hva er riktig uttrykksform? 
a Å ta til motverge 
b Å ty til motverge 
c Å sette seg til motverge 
 

Hva er riktig skrivemåte? 
a Det gikk a dundas. 
b Det gikk ad undas. 
c Det gikk ad dundas. 
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Hva er riktig uttrykksform? 
a Nå går det over alle staur og vegger. 
b Nå går det over alle støvleskaft. 
c Nå går det over alle snyteskaft. 
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Hva er riktig uttrykksform? 
a Vi må snu alle kluter. 
b Vi må legge alle kluter i bløt. 
c Vi må sette alle kluter til. 

 d Vi må snu alle staur og vegger 
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Hva er riktig uttrykksform? 
a Varm lunsj i skolen er en saga blått. 
b Varm lunsj i skolen er en saga blodt. 
c Varm lunsj i skolen er en saga blott. 

 

Hva er riktig uttrykksform? 

 a Planen falt i fistel. 
b Planen falt i fisk. 
c Planen falt til hundene.  
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Kva setning har rett teiknsetjing? 

a Då han vakna opp etter kurset var det allereie blitt vår. 

b Då han vakna opp, etter kurset var det allereie blitt vår. 

c Då han vakna opp etter kurset, var det allereie blitt vår. 

 

Hva vil det si å ta rev i seilene? 
a å moderere seg 
b å skynde seg 
c å røyke hasj om bord på en seilbåt 
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www.språkrådet.no  

www.klarspråk.no  

 

 

Takk for seg! 

Margrethe Kvarenes  
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