
www.klartekst.no 
info@klartekst.no

Ragnar Eriksen



Klartekst-kurs  2011
• Utdanningsdirektoratet
• Fylkesmannen i 

Telemark 
• Fylkesmannen i Østfold
• Petroleumstilsynet
• Fellesforbundet (2 kurs)
• Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet      
(5 kurs)

• NAV Vestfold
• Frogn kommune
• Oppegård kommune 
• Fredrikstad kommune
• Stortinget (2 kurs)
• Posten (3 kurs)
• Arbeids- og 

velferdsdirektoratet

•  Klima- og
   forurensningsdirektoratet
•  Senter for statlig
    økonomistyring (15 kurs)
•  Riksrevisjonen
•  Norad
•  Norges kommune– og
    revisorforbund
•  Barne-, likestillings- og
    inkluderingsdepartementet
•  Olje- og energidepartementet
•  Forsvarsstaben
•  Tekna


•  + diverse private bedrifter



"Budskapet som formidles er universell 
utforming. Arenaene og virkemidlene vi 
bruker skal være universelt utformet."



• Hvordan får vi budskapet  klart og tydelig 
fram i veiledere, brosjyrer og skilt?

• Hvordan kan språket bli universelt 
utformet?

Målet med dette seminaret:



Om offentlig språk



Om offentlig språk:

"Løvebakkedialekten er farleg fordi vi som 
brukar han, trur han er allemannseige. Vi 
kan ikkje greie oss utan ord som 
prioritere, evaluere, integrere, 
lokalisere, multilateral, rehabilitering 
og allokere. Men det vil komme som eit 
sjokk på dei fleste av oss om vi hadde tal 
for kor stor prosent av våre veljarar som 
kjenner tydinga av slike ord."

Einar Førde



Den gang vi hadde to språk

Jo takk, vi har det bra.


Vi ere alle ved god Helse     



Skolen

Da vi skrev stil på skolen, var det om å gjøre at den ble 
lang og inneholdt mye detaljer – for da fikk vi god 
karakter.
Fra første stund ble vi programmert til å skrive for å 
imponere leseren (læreren).
På skolen skrev vi for en leser som visste mer enn oss.
I yrkeslivet skriver vi for en leser som vet mindre enn 
oss.
Da gjelder det å skrive for å informere, ikke for å 
imponere.
Motstå fristelsen til å vise hvor flink du er.



Hvorfor skriver vi?



Fire typer mål: 

  Leseren skal kunne GJØRE noe.
 For eksempel sende inn en søknad.  

Skrivestil: Lag en enkel "steg-for-steg"-instruks. Bruk 
imperativ.


     Leseren skal kunne AVGJØRE noe.
 For eksempel om hun har ansvaret for at et produkt er trygt.
 Skrivestil: Pass på at setningene har et subjekt. Unngå passiv


  Leseren skal FORSTÅ noe.
 For eksempel hvilke rettigheter hun har.  


    Leseren skal INNSE noe. 

For eksempel at departementet har situasjonen under kontroll.  
Skrivestil: Bruk argumentasjonsknep. Fire typer mål: 



Hva er poenget med teksten din?

• Hvorfor skriver du?

• Hva er budskapet ditt?

• Hva vil du at leseren skal vite eller gjøre etter å ha lest 
teksten din?



Hvem skriver du for?

• Hvem er tekstens hovedleser, og er det andre som 
eventuelt skal lese teksten?

• Er teksten intern eller ekstern?

• I hvilke sammenhenger skal teksten leses?

• Hvilke forkunnskaper har leseren, og hva må hun få av 
informasjon for å forstå innholdet?

• Hvilke ord og begreper er kjente for leseren?

• Hvilken informasjon er viktig for leseren?



• Ha klart for deg hva du skal si. 
• Begynn hvor som helst.
• Skriv fort – redigér etterpå.
• Ta en pause når du står fast. 
• Les teksten høyt.

Slik takler du skrivejobben
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Høytlesning avslører feil som stavekontrollen ikke tar



Høytlesning avslører feil som stavekontrollen ikke tar

Ressurskommunene og pilotfylkenes bidro 
innledningsvis å utvikle en felles nasjonal 
prosjektbeskrivelse. 



Høytlesning avslører feil som stavekontrollen ikke tar

Ressurskommunene og pilotfylkenes bidro 
innledningsvis å utvikle en felles nasjonal 
prosjektbeskrivelse. 

Ressurskommunene og pilotfylkene bidro 
innledningsvis til å utvikle en felles nasjonal 
prosjektbeskrivelse. 



Lesetesten avdekker skrivefeil som stavekontrollen ikke tar 

Bedriften får kompetente og lojale ansatte, den 
med nedsatt funksjonsevne får alle godene som 
arbeid medfører, og samfunnet får flere som er 
med på å dra lasset.

Bedriften får kompetente og lojale ansatte, de 
som har nedsatt funksjonsevne får alle godene 
som arbeid medfører, og samfunnet får flere som 
er med på å dra lasset.








Slik takler du skrivejobben

• Ha klart for deg hva du skal si. 
• Begynn hvor som helst.
• Skriv fort – redigér etterpå.
• Ta en pause når du står fast. 
• Les teksten høyt.

• Ha språkvettreglene i synsfeltet





1) Det er ingen skam å sette punktum
2) Har du flere ting på hjertet, så si en ting av gangen
3) Vær høflig mot leseren
4) Bli ikke smittet av substantivsjuken
5) Vær gjerne høyrevridd når du skriver
6) Du skal ikke pynte deg med ord
7) Vær ikke redd for den konkrete uttrykksmåten
8) Sløs ikke med ord og bokstaver
9) Vær ikke redd for det personlige tonefallet
10) Bruk ørekontrollen
 

De ti språkvettreglene 



Slik takler du skrivejobben

• Ha klart for deg hva du skal si. 
• Begynn hvor som helst.
• Skriv fort – redigér etterpå.
• Ta en pause når du står fast. 
• Les teksten høyt.
•  Ha språkvettreglene i synsfeltet

•   Skriv slik du snakker



Skriv slik du snakker
TF1: Jeg er misfornøyd med dette avsnittet jeg har skrevet. 
Kan du hjelpe meg?
TF2: Les det.
TF1: "Operatøren initierer fjerntest-sekvensen ved å trykke på 
Remote-knappen, men hvis modemet allerede er i remote 
modus (angitt ved at Line-lampen er tent) skal han ikke trykke 
på knappen."
TF2: Du har rett. Det skjønte jeg ikke så mye av. Hva er det 
egentlig du prøver å si?
TF1: Jo altså … Når du skal starte en fjerntest, må du først 
sjekke om Line-lampen er på. Hvis ikke må du trykke på 
Remote-knappen.
TF2: Ja men hvorfor skriver du ikke det da?



Våre tekster skal være moderne. Å skrive 
moderne norsk handler om å skrive i tråd 
med normalt talemål. 

Skriv slik du snakker



Vi trenger tilbakemelding fra dere som ikke skal kjøre 
buss og hvis noen ikke har anledning til å være med 
på middagen så gi oss beskjed snarest.

Skriv slik du snakker



Vi trenger tilbakemelding fra dere som ikke skal kjøre 
buss og hvis noen ikke har anledning til å være med 
på middagen så gi oss beskjed snarest.

Skal du ikke være med bussen? Eller har du ikke 
anledning til å bli med på middagen? I så fall: Gi oss 
beskjed snarest. 

Skriv slik du snakker



IKT-løsninger som underbygger virksomhetens 
alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger 
rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, 
skal være universelt utformet. 

IKT-installasjoner som skal brukes av publikum, 
må være universelt utformet. Dette gjelder 
installasjoner som inngår i de tjenester 
virksomhetene normalt tilbyr, for eksempel 
minibanker, billettautomater og informasjonstavler. 

Skriv slik du snakker



Plikten til universell utforming av informasjon omfatter 
grunnleggende brukerinformasjon som har nær sammenheng med 
de fysiske forholdene. Det kan være informasjon som er en 
nødvendig forutsetning for tilgang til lokaler eller fasiliteter der 
tjenester leveres (for eksempel om det er trinnfri atkomst, heis 
osv.). Det kan også være informasjon om tilgjengeligheten til 
holdeplasser og transportmiddel, og hvilke ruter og avganger 
tilgjengelig materiell benyttes på. Informasjon om kollektivtilbudet 
på holdeplass skal være universelt utformet. 

Skriv slik du snakker



Plikten til universell utforming av informasjon omfatter 
grunnleggende brukerinformasjon som har nær sammenheng med 
de fysiske forholdene. Det kan være informasjon som er en 
nødvendig forutsetning for tilgang til lokaler eller fasiliteter der 
tjenester leveres (for eksempel om det er trinnfri atkomst, heis 
osv.). Det kan også være informasjon om tilgjengeligheten til 
holdeplasser og transportmiddel, og hvilke ruter og avganger 
tilgjengelig materiell benyttes på. Informasjon om kollektivtilbudet 
på holdeplass skal være universelt utformet. 

Universell utforming av informasjon: Plikten gjelder ikke all 
informasjon, bare den som er nødvendig for at alle skal kunne 
bruke en tjeneste. Det kan være informasjon om heis og ramper 
i en bygning eller på en holdeplass. Rutetider på holdeplasser 
skal være universelt utformet. Det samme gjelder opplysninger 
om hvilke busser (ruter og avganger) som har trinnfri adkomst. 

Skriv slik du snakker



«Du bare deler håret i tre, og så legger 
du den ytterste delen over den 
midterste annen hver gang.»

Skriv slik du snakker
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Skriveknep



En aktiv setning inneholder et subjekt som 
utfører en handling. Det er tydelig for leseren 
hvem som gjør hva, og slik unngår vi 
unødvendige misforståelser. 
Når vi bruker ordene dere, vi eller etatens navn 
som subjekt i setningen, blir den automatisk 
aktiv. 



Hunden bet læreren.

Subjektet (den som gjør noe)

Finn subjektet



Vurdering av estetikk i plan- og byggesaker er styrket 
i lovverket de senere årene. Dette er skjedd ved 
lovendringer foretatt av de folkevalgte på Stortinget. 

Finn subjektet



Vurdering av estetikk i plan- og byggesaker er styrket 
i lovverket de senere årene. Dette er skjedd ved 
lovendringer foretatt av de folkevalgte på Stortinget. 

Stortinget har endret loven slik at det blir lagt mer 
vekt på estetikk i plan- og byggesaker.

Finn subjektet



Det bør utarbeides kommunale planer der det ligger 
gjennomtenkte vurderinger til grunn i forhold til hvilke 
områder som skal tilrettelegges etter prinsippene for 
universell utforming.

Finn subjektet



Det bør utarbeides kommunale planer der det ligger 
gjennomtenkte vurderinger til grunn i forhold til hvilke 
områder som skal tilrettelegges etter prinsippene for 
universell utforming.

Kommunene bør utarbeide planer der de nøye 
vurderer hvilke områder de skal tilpasse etter 
prinsippene for universell utforming.

Finn subjektet



Vi mener det er beklagelig at spørsmål knyttet til 
fysisk tilgjengelighet som nødvendig forutsetning 
for pedagogisk arbeid ikke berøres i utredningen.

Finn subjektet



Vi mener det er beklagelig at spørsmål knyttet til 
fysisk tilgjengelighet som nødvendig forutsetning 
for pedagogisk arbeid ikke berøres i utredningen.

Vi mener det er beklagelig at utredningen ikke 
berører spørsmål om fysisk tilgjengelighet som en 
nødvendig forutsetning for pedagogisk arbeid.

Finn subjektet



At utvalget presiserer at området skal kunne brukes av 
alle, også barn med funksjonsnedsettelser, er positivt.

Vi synes det er positivt når utvalget presiserer at 
området skal kunne brukes av alle – også barn med 
funksjonsnedsettelser.

Finn subjektet



Som metode for å klargjøre innholdet i og 
forventningene til kommunens tjenester benyttes 
serviceerklæringer. 

Kommunen utarbeider serviceerklæringer slik at 
innbyggerne vet hva de kan forvente av 
kommunale tjenester.

Finn subjektet



Når du bruker "vi", er du synlig og tilgjengelig i 
teksten. Leseren vil oppfatte det som at du tar 
ansvar og står inne for det du skriver. 
"Vi" skaper tillit! 
På samme måte vil utstrakt bruk av passiv 
redusere tilliten. Det virker som en 
ansvarsfraskrivelse.

Finn subjektet



 Bruk søkefunksjonen i Word – vaksine mot passiv



Vær ordbevisst

"Så kommer evnen til å forme de riktige ord. Og 
det er heller ikke så lett, fordi de riktige ord også 
oftest er så nærliggende, så almindelige at vi tror 
de er tarvelige, og vi søker det sjelfulle, inntil vi 
finner det affekterte. Dette er den almindeligste og 
verste forsyndelse mot god stil."
                                                       Arnulf Øverland 



Man har vist at ulike kulturer og praksisformer 
virker inn i forhold til samarbeid på tvers av ulike 
geografiske steder. Samtidig blir selve 
motivasjonen for samarbeid avgjørende for å 
lykkes i slike sammenhenger; alt fra oppgaver alle 
impliserte har interesse i at skal løses og/eller 
initiativ initiert fra ledelses hold kan her spille inn i 
forhold til fremme eller hemme engasjement og 
innsatsviljen i forhold til å få til godt samarbeid.

 Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) 

Vær ordbevisst: Unngå jålenorsk



Proaktiv
Plausibelt

Outsourcing
Paradigme(skifte)

Segmentering
Synergieffekt

Allokere
Dialog
Diskurs
Ta grep

Sette fokus på
Monstermaster

Vær ordbevisst: Unngå jålenorsk



 I forhold til fokus

I stedet for å fokusere kan vi for eksempel:
 
 sette søkelys på
 være oppmerksom på
 legge vekt på
 prioritere
 sette øverst på dagsorden

”Vi fokuserer på dette med hensyn til læremidler.”
Stortingsreferatet

”Vi legger fokus på dette i forhold til læremidler.”
                           Audun Lysbakken i Stortingets spontanspørretime



Vi søker en proaktiv leder med høyt 
brukerfokus……

Vær ordbevisst: Unngå jålenorsk



Dagens Næringsliv 29.oktober 2009:
"I USA har vi flere interessante caser 
innenfor bulksales i pipeline som 
nærmer seg closing"

Vær ordbevisst: Unngå jålenorsk



Verbalkompilator for byråkrater 

Med 
utgang-  
punkt i

 
integrert

 
målsetting

 
modifiseres

 
tilbudet

innefor 
rammen av

det politiske 
liv.

Med 
hensyn til

optimal mobilitet differensieres rutinene ved-  
rørende

utviklingen.

Angående strukturell informa-  
sjon

generaliseres tendensen i forbindelse 
med

samfunnet.

Hva angår implisitt effekt komprimeres hypotesen med henblikk 
på

nærings-  
livet.

På bak-  
grunn av

seriøs trend evalueres strukturen i relasjon til byråkratiet.

I betrakt-  
ning av

konstruk-  
tiv

respons polariseres indika-  
sjonene

når det 
gjelder

makt-  
forholdene.



Bruk ENKLE ord – bruk FÅ ord 

Det vil bli ført referat fra disse 
møtene slik at notoritet ivaretas.   
Anskaffelsesprosedyren medfører 
liten grad av transparens. 
Departementet har gitt en 
redegjørelse for sin  involvering i 
prosjektet.
Manglende konsistens i bruk av 
regnskapsprinsipp fører til at ….  
Under utredningen må man 
hensynta at …. 
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Bruk ENKLE ord: kansellisten 



Bruk enkle ord

angjeldende sak denne saken
gitt at saken er foreldet om saken er foreldet
godtgjøre betale, dekke
det er likeledes ingen grunn til.. det er heller ingen …
ovenstående forklaring denne forklaringen
begjære be om
unnlate la være
underrette gi beskjed



i det tilfelle at… hvis
er utstyrt med… har
innen det tidspunkt da… før
er av den oppfatning at… mener
har mulighet til å… kan
med den hensikt… for
på bakgrunn av det faktum at… fordi
gir en indikasjon på… viser

Bruk enkle ord



IKT-løsninger som underbygger virksomhetens 
alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger 
rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, 
skal være universelt utformet. 

IKT-installasjoner som skal brukes av publikum, 
må være universelt utformet. Dette gjelder 
installasjoner som inngår i de tjenester 
virksomhetene normalt tilbyr, for eksempel 
minibanker, billettautomater og informasjonstavler. 

Bruk enkle ord



• genmanipulering
• genmodifisering
• genforedling

Honnør-ord



spionasje  etterretning
plantegift plantevernmiddel
pornoblad livsstilsmagasin
matpakkekjøring arbeidsreise
vaskekone renholder
søppelkjører renholdsarbeider
fange innsatt
gamlehjem
skatteskjerpelse
oppsigelse

seniorbolig
skattejustering
nedbemanning

Honnør-ord



hevder  sier
påstår opplyser
insisterer fastslår
fastholder konstaterer
skryter bekrefter
argumenterer informerer
avviser uttaler
forutsetter
insisterer
varsler

påpeker
påpeker
påpeker

Honnør-ord



Erstatt ordgrupper med enkeltord



Verb er bedre enn substantiver

Vi foretar en vurdering av 
saken. 
Oppstarting av prosjektet finner 
sted tirsdag. 

Prosjektet starter tirsdag.  
 

MMI foretok en undersøkelse 
av folks stemmegivning ved 
siste valg. 

MMI undersøkte hva folk 
stemte ved siste valg.  

Fakturautsendelse må kun 
gjennomføres etter at kunde-
kontokontroll er gjennomført. 

Kontroller kundekontoene 
før du sender ut fakturaene. 

Vi vurderer saken.  



Dersom alle får samme muligheter til deltakelse i 
organisasjonslivet fra tidlig i oppveksten, vil det 
kunne bidra til å utjevne forskjellene. 

Dersom alle får samme muligheter til å være 
med i organisasjonslivet fra tidlig i oppveksten, 
vil det kunne bidra til å utjevne forskjellene. 

Verb er bedre enn substantiver



Det innebærer en mulig ferdigstillelse av anlegget 
i 2013.

Det innebærer at anlegget kan stå ferdig i 2013.

Verb er bedre enn substantiver



Rådmannen påpeker viktigheten av ivaretakelse 
av de funksjonshemmedes interesser.  

Verb er bedre enn substantiver



Rådmannen påpeker viktigheten av ivaretakelse 
av de funksjonshemmedes interesser.  

Rådmannen påpeker hvor viktig det er at 
kommunen ivaretar de funksjonshemmedes 
interesser.

Verb er bedre enn substantiver



Ressurskommunene og pilotfylkene bidrar med: 
• Kompetanseutvikling 
• Utvikling av verktøy og veiledningsmateriell for universell utforming 
• Vise hvordan universell utforming legges inn i planlegging og 

gjennomføring av bygg og uteområder 
• Erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om universell 

utforming 

Verb er bedre enn substantiver



Ressurskommunene og pilotfylkene bidrar med: 
• Kompetanseutvikling 
• Utvikling av verktøy og veiledningsmateriell for universell utforming 
• Vise hvordan universell utforming legges inn i planlegging og 

gjennomføring av bygg og uteområder 
• Erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om universell 

utforming 

Ressurskommunene og pilotfylkene bidrar ved å: 
• utvikle kompetanse
• utvikle verktøy og veiledningsmateriell for universell utforming 
• vise hvordan universell utforming legges inn når vi skal 

planlegge og gjennomføre bygg og uteområder 
• utveksle erfaring og formidle kunnskap om universell utforming

Verb er bedre enn substantiver



Direktoratet har foretatt en kartlegging av årsakene.

Direktoratet har kartlagt årsakene.

Verb er bedre enn substantiver



Verb er bedre enn substantiver – vaksine

Søk i teksten på typiske substantiveringsendelser 
som:

• ment[mellomrom]
• ing[mellomrom]
• else[mellomrom]
• het[mellomrom]



Kommunene og fylkene utarbeidet egne 
prosjektplaner som de rapporterer til departementet 
på, sammen med anvendelsen av årlige tilskott 
som fordeles fra stimuleringsmidler knyttet til den 
nasjonale handlingsplanen.

Den nasjonale handlingsplanen inneholder 
stimuleringsmidler. Departementet deler ut midlene 
som årlige tilskott til fylker og kommuner, som så 
lager egne prosjektplaner. Planene sendes til 
departementet. Fylkene og kommunene må også 
rapportere hvordan de bruker midlene. 

Én tanke i hver periode: sett punktum oftere



I 2010 og 2011 ble det inkludert flere kommuner 
og fylker i tiltaket. Dels har ressurs-kommunene 
promotert tiltaket overfor kommuner i sin omegn 
eller pilotfylkene har organisert egne nettverk av 
kommuner.

I 2010 og 2011 ble flere kommuner og fylker 
inkludert i tiltaket. Dette skjedde på to måter: 
Ressurs-kommunene solgte inn tiltaket til sine 
nabokommuner, og pilotfylkene organiserte 
egne nettverk av kommuner.

Én tanke i hver periode: sett punktum oftere



Nedsett funksjonsevne treng ikkje resultere i 
avgrensingar når det gjeld samfunnsmessig deltaking 
dersom tilkomsten til barnehagar, utdanning, arbeid, 
transport, bygningar, bygd miljø, uteområde, informasjon 
og kommunikasjon, produkt, kultur og fritidstilbod, ferie, 
hjelpemiddel, helse- og sosialtenester osv, er god nok.   

Nedsett funksjonsevne treng ikkje resultere i 
avgrensingar i samfunnsmessig deltaking. 
Føresetnaden er at den funksjonshemma har god nok 
tilkomst til barnehagar, utdanning, arbeid, transport, 
bygningar, bygd miljø, uteområde, informasjon og 
kommunikasjon, produkt, kultur og fritidstilbod, ferie, 
hjelpemiddel, helse- og sosialtenester osv.  

Én tanke i hver periode: sett punktum oftere



Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsett 
funksjonsevne erkjenner at funksjonshemming er et begrep i 
utvikling og at funksjonshemming er et resultat av interaksjon 
mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
holdningsbestemte barrierer og barrierer i omgivelsene som 
hindrer dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i 
samfunnet, på lik linje med andre.

Én tanke i hver periode: sett punktum oftere



Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsett 
funksjonsevne erkjenner at funksjonshemming er et begrep i 
utvikling og at funksjonshemming er et resultat av interaksjon 
mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
holdningsbestemte barrierer og barrierer i omgivelsene som 
hindrer dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i 
samfunnet, på lik linje med andre.

Funksjonshemming er et begrep i utvikling. Når vi snakker om 
funksjonshemming, beskriver vi i virkeligheten interaksjonen 
mellom omgivelsene og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Omgivelsene kan bestå av barrierer som skyldes holdninger, 
men det kan også dreie seg om rent fysiske stengsler som 
hindrer den funksjonshemmede i å delta i samfunnet på lik linje 
med andre. Konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsett funksjonsevne erkjenner dette. 

Én tanke i hver periode: sett punktum oftere



Trinn og trapper gjør det vanskelig å komme 
fram med rullestol, rullator og barnevogn. 
Unngå derfor unødvendige trinn og terskler. En 
terskel på 2,5 cm kan være nok til å gjøre det 
uframkommelig for rullestolbrukere.

Én tanke i hver periode: sett punktum oftere



• Bruk formuleringer som "Dette gjelder bare 
når…", "Unntaket er…" eller "spørsmålet 
er…"

• Bruk kolon.

• Formulér problemstillingen som et 
spørsmål, og gi så svaret.

• Bruk minilister eller vanlige punktlister.

TIPS: Skriv en kladdeliste med én tanke i 
hvert punkt før du skriver selve teksten. 
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Én tanke i hver periode: sett punktum oftere



Én tanke i hver periode: Bruk formuleringen «dette gjelder»

Modellen innebærer at ansvar for mange funksjoner 
ved formidling og forvaltning av hjelpemidlene, samt 
finansiering, flyttes ut fra etaten og over til 
kommunene eller andre instanser.

Modellen innebærer at ansvar for mange funksjoner 
flyttes ut fra etaten og over til kommunene eller andre 
instanser. Dette gjelder formidling og forvaltning av 
hjelpemidlene, samt finansiering. 



Stor eller liten bokstav etter kolon?

Valgmuligheter: Du kan se hele bedriften, en 
bestemt avdeling eller bare sentralbordet.

Velg hva du vil se: hele bedriften, en bestemt 
avdeling eller bare sentralbordet. 



 Når du skriver instrukser: Bruk imperativ! 
Slik skriver du høringsuttalelser
1. Les gjennom høringsnotatet og vurdér hvilke problemstillinger, 

forslag eller tiltak som vil ha konsekvenser for IMDis 
målgrupper, og som kan bidra til å fremme eller hemme 
integrering og inkludering.

2. Innled høringsuttalelsen med å opplyse hva IMDi vil 
konsentrere sin uttalelse om og hvorfor. Fortell også – allerede 
i innledningen – hva uttalelsen konkluderer med. 

3. Følg strukturen i høringsnotatet. Hvis høringsnotat er utformet 
som klare spørsmål, svarer du på det som er relevante for 
oss.  

4. Bruk samme avsnittsnummerering og undertitler som i 
høringsnotatet. 

5. Vis til SSB-statistikk eller kartlegginger og rapporter som IMDi 
selv har utarbeidet – samt eventuell annen forskning og 



Regler for oppstykking av teksten

• Maksimalt tre perioder i hvert avsnitt.
• Maksimalt én hovedsetning og én 

bisetning i hver periode.
• Maksimalt 20-22 ord i hver periode. 

retningslinjer



 Helst ikke mer enn tre perioder i hvert avsnitt
Det norske systemet for formidling av 
hjelpemidler er internasjonalt sett anerkjent som 
en vellykket modell.  Vi kan ikke se at de 
forslagene som omhandler organisering forbedrer 
systemet, men heller svekker helhetstanken.  Vi 
er klar over at mengdeproblematikken framover 
og behovet for innsparingstiltak nødvendiggjør en 
del endringer, men vi mener dette kan gjøres 
uten å bryte opp et veletablert system.  Et tiltak 
som for eksempel mer egenfinansiering av 
rimelige ”bagatellhjelpemidler” kan gjennomføres 
uten å gjøre større endringer i organiseringen.  
Det kan tenkes at bagatellhjelpemidler kan tas ut 
av hjelpemiddelsentralene og flyttes over til det 
private markedet. En stor andel av brukerne vil 
ha evne og midler til å skaffe slike hjelpemidler 
selv.  For brukere med dårlig råd kan det ytes 
bistand, for eksempel i form av grunnstønad.  
Ved å ta rimeligere hjelpemidler ut av 
hjelpemiddelsentralene vil det oppstå et privat 
marked for salg og rådgivning for slike 
hjelpemidler. 45

Det norske systemet for formidling av 
hjelpemidler er internasjonalt sett anerkjent som 
en vellykket modell.  Vi kan ikke se at de 
forslagene som omhandler organisering 
forbedrer systemet, men heller svekker 
helhetstanken.  Vi er klar over at 
mengdeproblematikken framover og behovet for 
innsparingstiltak nødvendiggjør en del endringer, 
men vi mener dette kan gjøres uten å bryte opp 
et veletablert system.  
Et tiltak som for eksempel mer egenfinansiering 
av rimelige ”bagatellhjelpemidler” kan 
gjennomføres uten å gjøre større endringer i 
organiseringen.  Det kan tenkes at 
bagatellhjelpemidler kan tas ut av 
hjelpemiddelsentralene og flyttes over til det 
private markedet. En stor andel av brukerne vil 
ha evne og midler til å skaffe slike hjelpemidler 
selv.  
For brukere med dårlig råd kan det ytes bistand, 
for eksempel i form av grunnstønad.  Ved å ta 
rimeligere hjelpemidler ut av 



Unngå «gummi»-uttrykk 

Det er for så vidt ikke noe i veien for at vi 
kan gjøre dette.  



Unngå «gummi»-uttrykk 

Det er for så vidt ikke noe i veien for at vi 
kan gjøre dette.  

Dette lar seg gjøre, men det blir veldig 
dyrt. Derfor har vi et annet forslag:



Skriveblemmer: i forhold til 

Kommunene skal arbeide med universell 
utforming som strategi i forhold til planlegging, 
forvaltning og kompetansehevning.

Kommunene skal arbeide med universell 
utforming som strategi for planlegging, forvaltning 
og kompetansehevning.



Levealdersjustering av pensjon innebærer at den 
opptjente pensjonen blir fordelt i forhold til 
forventet antall leveår ved pensjonering.
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Levealdersjustering av pensjon innebærer at den 
opptjente pensjonen blir fordelt på forventet antall 
leveår ved pensjonering.






Skriveblemmer: i forhold til 



• overfor
• om
• med
• for
• knyttet til
• i forbindelse med
• når det gjelder
• med tanke på
• med henblikk på

"I forhold til" har blitt en universalpreposisjon som spiser 
opp andre og mer presise preposisjoner. Brukes bare i sin 
riktige betydning, som er "sammenlignet med". Her er 
noen alternativer:

Skriveblemmer: i forhold til 



Unngå unødvendige presiseringer

Brukere fra og til retning Parkveien, Bogstadveien og 
Bislett må gå om Johanne Dybwads plass for å komme 
inn/ut av stasjonen. Dette innebærer i størrelsesorden  
2-4 minutter ekstra gangtid sammenlignet med om de 
kunne gå inn og ut av stasjonen i den enden de kom fra/
var på vei til dersom dette hadde vært en nedgang her.

Hvis man for eksempel kommer fra Bogstadveien, må 
man gå helt ned til Johanne Dybwads plass i sør-enden 
av stasjonsområdet for å komme inn på stasjonen. En 
ny nordre inngang vil spare 2-4 minutter gangtid.



Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at 
menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei 
og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er 
særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne.

Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at 
menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra 
open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med 
saker som er særleg viktige for dei.

Unngå unødvendige presiseringer



Det trekkes et skille mellom menneskeskapte forhold og naturgitte 
forhold. Universell utforming i loven gjelder ikke naturgitte forhold, det 
vil si omgivelser som ikke er gjenstand for utforming fra menneskers 
side. En rekke uteområder bearbeides og omformes av mennesker i 
svært stor grad. Slike områder omfattes av plikten. For eksempel vil 
transportinfrastruktur som veger og fortau være en del av det 
menneskeskapte miljøet. Det samme gjelder uteområder som torg, 
plasser og parkanlegg. Det vises blant annet til at gjeldende lovgivning 
stiller krav til utformingen av veger, fortau, gatetun og rasteplasser. For 
bygninger og øvrige uteområder vises det til krav om universell 
utforming av publikumsbygg og uteområder rettet mot publikum.

Unngå unødvendige presiseringer



Det trekkes et skille mellom menneskeskapte forhold og naturgitte 
forhold. Universell utforming i loven gjelder ikke naturgitte forhold, det 
vil si omgivelser som ikke er gjenstand for utforming fra menneskers 
side. En rekke uteområder bearbeides og omformes av mennesker i 
svært stor grad. Slike områder omfattes av plikten. For eksempel vil 
transportinfrastruktur som veger og fortau være en del av det 
menneskeskapte miljøet. Det samme gjelder uteområder som torg, 
plasser og parkanlegg. Det vises blant annet til at gjeldende lovgivning 
stiller krav til utformingen av veger, fortau, gatetun og rasteplasser. For 
bygninger og øvrige uteområder vises det til krav om universell 
utforming av publikumsbygg og uteområder rettet mot publikum.

Plikten til universell utforming gjelder bygninger samt 
opparbeidede uteområder, for eksempel torg, plasser, parker, 
fortau, gatetun, rasteplasser og  holdeplasser. Plikten gjelder altså 
ikke skog, fjell, vidder og andre naturområder eller omgivelser 
som ikke er opparbeidet av mennesker.

Unngå unødvendige presiseringer



Slik tester du om et setningsledd er overflødig: 

• Formidler jeg ny informasjon med disse 
ordene, eller gjentar jeg bare noe jeg nettopp 
har sagt?

• Må jeg presisere dette, eller er det så 
selvsagt at leseren skjønner det ut fra 
sammenhengen?

• Er denne informasjonen nødvendig for 
leseren, eller klarer hun å løse oppgaven sin 
like bra uten? 



God koordinert samhandling med kommunene 
vil blant annet kunne sikre raskere tilbakeføring 
til hjemmet.   

 Vær konkret, slik at leseren kan se det for seg 



God koordinert samhandling med kommunene 
vil blant annet kunne sikre raskere tilbakeføring 
til hjemmet.   

Hvis sykehusene samarbeider godt med 
kommunenes hjemmesykepleie, vil pasientene 
kunne reise hjem tidligere.

 Vær konkret, slik at leseren kan se det for seg 



 Vær konkret, så blir du mer troverdig

Utvelgelsen av gjenstandene er gjort med stor omhu.  



 Vær konkret, så blir du mer troverdig

Utvelgelsen av gjenstandene er gjort med stor omhu.  

Vi har vært på auksjoner over hele England og 
valgt ut det aller beste.



Generelt utsagn – intro

Hovedpunkt 1
Hovedpunkt 2
Hovedpunkt 3

Gjentakelse av tema
Utsagn – konklusjon

Si det viktigste først: Overskrift og innledning 



Hovedpoeng – Konklusjon
Viktig informasjon

Mindre viktig
Kjedelig
Gjesp

Journalistmodellen

Si det viktigste først: Overskrift og innledning 



Skriv det viktigste først – også i brev

Rikstrygdeverket finner i medhold av § 2 i Regler om 
dispensasjon fra vilkårene i lov om folketrygd § 12-1 
første ledd bokstav a og b, fastsatt ved Kgl res den 
16.februar 1973 med hjemmel i folketrygdlovens § 
12-1 annet ledd å kunne fravike vilkåret om å ha vært 
trygdet de siste tre år før krav om ytelser settes fram.



Skriv det viktigste først – også i brev

Rikstrygdeverket finner i medhold av § 2 i Regler om 
dispensasjon fra vilkårene i lov om folketrygd § 12-1 
første ledd bokstav a og b, fastsatt ved Kgl res den 
16.februar 1973 med hjemmel i folketrygdlovens § 
12-1 annet ledd å kunne fravike vilkåret om å ha vært 
trygdet de siste tre år før krav om ytelser settes fram.

Rikstrygdeverket har innvilget søknaden din. Du får 
altså den støtten du har bedt om. Riktignok sier 
reglene at den som setter fram krav om slik støtte, 
skal ha vært trygdet de tre siste årene, og det har jo 
ikke du. Men reglene sier også at vi kan gjøre unntak 
når det er særlige grunner for det.
Vi kan vise til § 2 i Regler om dispensasjon fra 



Dansk avisoverskrift om forholdene på landets sykehjem:

Våre gamle gråter seg inn i døden



Hey

You

See

So

Fang leserens oppmerksomhet med en 
interessant overskrift.

Forklar hvorfor ditt budskap angår leseren 
personlig.

Forklar hva du kan tilby leseren, og hvorfor 
dette er bedre enn det konkurrentene kan 
tilby.

Fortell hva du ønsker at leseren skal 
gjøre.



Hey

You

See

So

Om en måned stiger skattene til 
historiske høyder.

Du og jeg kommer til å betale oss 
fattige.

Vi må se å få avslørt skattesnyterne.

Stem på meg ved neste valg.



•  Finn hovedpoenget i teksten din, og prøv  å lage en
   tittel  som fenger og samtidig gir informasjon.


•  Unngå klisjeer. De er lette å gripe til, men du bør
    unngå dem fordi de ofte er intetsigende.


•  Vær personlig. Bruk gjerne du-form.


•  Bruk bestemt form av substantiv.


•  Unngå fyllord – komprimer mest mulig


Lag fortellende overskriftter og mellomtitler





Noe av det viktigste med den nye modellen er å få fjernet de 
mange gråsonene i dagens system. Vi kan imidlertid ikke se 
at alle gråsoner blir fjernet – de blir bare flyttet til nye 
områder.  Dette skyldes at den anbefalte modellen er en 
blanding av statlig og kommunalt ansvar. 
Kommunene skal for eksempel ha ansvar for 
basishjelpemidler og for de brukerne som trenger disse.  
Men ved spesielt komplekse og sammensatte behov kan 
hjelpemiddelsentralene overta ansvaret.  Én og samme 
bruker kan imidlertid ha ulike typer behov samtidig. Dermed 
får hun flere instanser å forholde seg til.    
Kommunene kan også bli fristet til  å "blåse opp" enkelte 
brukeres  behov for å slippe unna ansvaret.  

Lag fortellende overskriftter og mellomtitler



Delt ansvar mellom stat og kommune gir problemer
Noe av det viktigste med den nye modellen er å få fjernet de 
mange gråsonene i dagens system. Vi kan imidlertid ikke se 
at alle gråsoner blir fjernet – de blir bare flyttet til nye 
områder.  Dette skyldes at den anbefalte modellen er en 
blanding av statlig og kommunalt ansvar. 
Kommunene skal for eksempel ha ansvar for 
basishjelpemidler og for de brukerne som trenger disse.  
Men ved spesielt komplekse og sammensatte behov kan 
hjelpemiddelsentralene overta ansvaret.  Én og samme 
bruker kan imidlertid ha ulike typer behov samtidig. Dermed 
får hun flere instanser å forholde seg til.    
Kommunene kan også bli fristet til  å "blåse opp" enkelte 
brukeres  behov for å slippe unna ansvaret.  

Lag fortellende overskriftter og mellomtitler



Gråsone mellom kommune stat
Noe av det viktigste med den nye modellen er å få fjernet de 
mange gråsonene i dagens system. Vi kan imidlertid ikke se 
at alle gråsoner blir fjernet – de blir bare flyttet til nye 
områder.  Dette skyldes at den anbefalte modellen er en 
blanding av statlig og kommunalt ansvar. 
Kommunene skal for eksempel ha ansvar for 
basishjelpemidler og for de brukerne som trenger disse.  
Men ved spesielt komplekse og sammensatte behov kan 
hjelpemiddelsentralene overta ansvaret.  Én og samme 
bruker kan imidlertid ha ulike typer behov samtidig. Dermed 
får hun flere instanser å forholde seg til.    
Kommunene kan også bli fristet til  å "blåse opp" enkelte 
brukeres  behov for å slippe unna ansvaret.  

Lag fortellende overskriftter og mellomtitler



Kommunene stikker fra regninga
Noe av det viktigste med den nye modellen er å få fjernet de 
mange gråsonene i dagens system. Vi kan imidlertid ikke se 
at alle gråsoner blir fjernet – de blir bare flyttet til nye 
områder.  Dette skyldes at den anbefalte modellen er en 
blanding av statlig og kommunalt ansvar. 
Kommunene skal for eksempel ha ansvar for 
basishjelpemidler og for de brukerne som trenger disse.  
Men ved spesielt komplekse og sammensatte behov kan 
hjelpemiddelsentralene overta ansvaret.  Én og samme 
bruker kan imidlertid ha ulike typer behov samtidig. Dermed 
får hun flere instanser å forholde seg til.    
Kommunene kan også bli fristet til  å "blåse opp" enkelte 
brukeres  behov for å slippe unna ansvaret.  

Lag fortellende overskriftter og mellomtitler



”Så langt er alt vel og bra. Norge er en fredsnasjon, og 
forsvarets hovedoppgave er å forebygge fred.”
                                                  Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Vær nøye, slik at du ikke unngår å sitte i klisteret.
                                                            Aftenpostens nettutgave

Ingen er skyldig før det motsatte er bevist.
                                                        Lederartikkel i VG 10 juli.

NVE har funnet det ubetenkelig å unnlate fullstendig høring 
av søknaden "
               Eksempel i Hegges språkspalte 2. september 2011

Unngå doble nektelser – skriv positivt 



Semikolon
"Hvis du ikke vet hvordan du bruker dette tegnet, kan du like 
godt la være å bruke det; det er aldri obligatorisk. Pass også 
på at du ikke bruker semikolon og kolon om hverandre.

Semikolon brukes i to tilfeller:
Semikolon mellom to hovedsetninger, der den andre 
utfyller eller på annen måte henger sammen med den 
første.
I går kjøpte han seg ny Ferrari; i dag døde han i en 
bilulykke.


Semikolon mellom leddene i en oppramsing
Følgende spillere stilte: Espen Bjorme, Miklagard Golfklubb; 
Mark Lykle, Losby Golfklubb; Perry Martinsson, Tyresö 
Golfklubb"



Skriveblemmer



Unntak:
 Faste uttrykk skrives i to ord
  i dag, for tiden, til sammen av gårde
Valgfritt:
 ingen ting/ingenting, all ting/allting, riktig nok/riktignok, 
 visst nok/visstnok

Men husk: 
 Noen ganger to forskjellige betydninger:
  stor makt – stormakt
  alt for – altfor

Noen sammensatte ord har binde-s
 Ta leseprøven om du er usikker
  driftssjef/driftsleder

 

Sammensatte ord skrives i ett ord på norsk!



Skriveblemmer: bindestrek 

e-postadresse
HMS-analyser
CO2-strømmer 

policy-dokument
Gjøa-plattformen 

organisasjons- og bemanningsstudie 



Andreas bil
Andreas’ bil

Skriveblemmer: genitivs-s



På norsk bruker vi genitivs-s, men ikke  
genitivs-apostrof (Olavs fotball).


Unntaket er hvis navnet slutter med s, x eller z  
(Tom Hanks’ filmer). Da bruker vi apostrof,  
men ikke s. 

Skriveblemmer: genitivs-s



Skriveblemmer: unngå "garpe-genitiv" 

UDI sitt krav til minstelønn.

UDIs krav til minstelønn.
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Skriveblemmer: unngå også denne 

Forslaget til regjeringen…



Skriveblemmer: unngå også denne 

Forslaget til regjeringen…

Regjeringens forslag er å …



Skriveblemmer: unngå også denne 

Forslaget til regjeringen…

Regjeringens forslag er å …

Vårt forslag til regjeringen er å …



Kommaregler

• Komma mellom bisetning og hovedsetning når 
bisetningen kommer først.  

• Komma ved innskutte bisetninger. Dersom 
setningen ikke er nødvendig for meningen (dvs 
kan sløyfes), skal det stå komma både foran og 
etter. Hvis setningen er nødvendig, skal det stå 
komma etter, men ikke foran. 

• Komma mellom to likestilte hovedsetninger eller 
bisetninger.

• Komma foran «men».



Kommaregler: en god huskeregel

Leddsetninger begynner som oftest med en under-
ordnende konjunksjon:


 
 

at
etter hvert som
når 
da 
ettersom 
om 
enda

enn
fordi
som 
etter at 
hvis
for at
skjønt
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Kvalitetskontroll



Bruk søkefunksjonen i Word

For å unngå passiv:

For å unngå substantivsjuka:
     ment (mellomrom)
     ing (mellomrom)
     else (mellomrom)
     het (mellomrom)

For å unngå uttrykk/ord som ikke skal brukes:  i forhold til..



Ny rettskrivingsnorm 2005

Hovedformer og sideformer ble opphevet.

Endelig slutt på målet om tilnærming mellom nynorsk og bokmål.

Flere endringer av skrivemåte (slå opp i ordbøker). Her er noen 
eksempler:

syv er sidestilt med sju
verken og hverken er sidestilt
mere er sidestilt med mer (mer penger/mere penger)
En del ord som var fra nynorsk er tatt ut (tal, grøn omn, rekne)
Valgfritt med a-ending eller en-ending 

Fullstendig oversikt:
 
http://www.sprakradet.no/upload/9630/rettskrivning2005.pdf



Kvalitetskontroll: LIKS

Metode for måling av lesbarhet 
(Liks = lesbarhetsindeks)


Tell alle ordene (A) i en tekst, alle periodene (B) 
og alle lange ord - mer enn 6 bokstaver (C).
2. Del A på B. Det gir en gjennomsnittlig 
periodelengde (PL)
3. Del C på A, og multipliser med 100. Det gir 
prosenttallet for lange ord (LO).
4. Legg sammen PL og LO. Rund av til helt tall, 
og resultatet er liks.



Liks-resultat

< 30Veldig lettlest, barnebøker

30–40 Lettlest, skjønnlitteratur, ukeblader

40–50 Middels vanskelig, vanlig avistekst

50–60 Vanskelig, vanlig verdi for tekster fra det offentlige

> 60Svært vanskelig, byråkratspråk

Kvalitetskontroll: LIKS



Over 2/3 av økningen i 2 tertial kommer fra 
ytelsene med økning i saker til behandling nevnt 
over, det vil si ytelser til enslig forsørger, 
barnetrygd og kontantstøtte. Når det gjelder 
enslige forsørgere skyldes nok oppbyggingen at 
fylkene har planlagt ekstratiltak og –bemanning i 
august og september, grunnet den store 
inngangen disse månedene, og at en del saker 
har blitt liggende i påvente av denne 
mobiliseringen.

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Liksberegner

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Liksberegner



Beregning

Antall setninger (M): 2
Antall ord (O): 66
Antall ord med flere enn seks tegn (L): 24
Gjennomsnittlig lengde på setningene (Lm = O / M): 33
Andel lange ord (Lo = L / O * 100): 36,36
Lesbarhetsindeks (LIKS = Lm + Lo): 69

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Liksberegner



Setningsfordeling

1 Det er Ptils hovedinntrykk at Rocksource har støttet seg til de 
ressurser som inngår i borekonsulentselskapets organisasjon, men at 
Rocksource i tilstrekkelig grad har styrt fremdriften i boreaktiviteten i 
henhold til regelverkets krav til operatørens påseplikt

2  Ansvaret for å påse at regelverket etterleves er selskapets 
overordnede plikt ved gjennomføring av en slik boreaktivitet

3  I forbindelse med dette tilsynet ble det påvist enkelte 
forbedringspunkter i selskapets styring av forberedelsen til 
gjennomføring av boreoperasjonen på Borgland Dolphin

4  De påviste observasjonene gjelder Rocksource sin organisasjon og 
kompetanse samt enkelte forhold som omfattes av Rocksource sin 
ivaretakelse av påseplikten overfor entreprenør- og leverandørselskap

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Liksberegner



Frekvensordliste

1 i                          6
2 av                          5
3 rocksource.           4
4 til                          4
5 at                          3
6 som                    2
7 enkelte.               2
8 sin                          2
9 selskapets.         2
10 er                          2
11 de                          2
12 har                         2
13 organisasjon        2
14 og                          2
15 det                         2
16 gjennomføring.   2
17 påvist                   1
18 påseplikt             1
19 påseplikten       1
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