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 Må «klarspråk» være uten faguttrykk? 

 Hvordan lager vi gode ordforklaringer?  

 Når er det størst fare for misforståelser? 

 Kall en spade for en spade! 

 

Hovedpunkter 

Senje 12.6.2013 

Klarspråk og faguttrykk 



Er «klarspråk» et språk uten faguttrykk?  
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Klart språk = dårlig jus? 

 

«I vår undersøkelse har vi imidlertid fått 
mange tilbakemeldinger fra jurister om at 
en av de store utfordringene er å få til et 
enklere språk, og samtidig ivareta den 
juridiske presisjonen. Det uttrykkes 
bekymring for at man mister nyanser ved 
ukritisk språklig forenkling av reglene.» 

 
Fra Difi-rapporten  
Kan lovspråk temmes?  (2012) 
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Seiglivede «myter» (satt på spissen) 
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  «Myte» 1  

  «Klarspråksarbeid» er banalisering og forflatning.  
  Språklige endringer går alltid på bekostning av faglig  
  presisjon.  

 

 

 

 

«Myte» 2 

Faguttrykk gjør teksten vanskelig å forstå. 
Vil vi skrive klart, må vi styre unna dem.  
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NEI  

TIL FAGUTTRYKK 

NEI  

TIL FORFLATNING 



 

 Det er ingen motsetning mellom fagspråk og 
klarspråk! 

 Vi kan ikke erstatte alle faguttrykk i en tekst med ord 
og uttrykk fra dagligspråket. 
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Hvordan håndterer vi faguttrykk i løpende tekst?  
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 Forklaring i parentes (første gang uttrykket brukes) 

 Liste med definisjoner først i teksten 

 Ordlister, f.eks. på nettet 
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Hvordan lager vi gode ordforklaringer? 

 

Unngå fellene! 

 

1 Sirkelslutning 

2 Eksempel på bruk av ordet i stedet for definisjon 

3 Forklaring ved hjelp av andre faguttrykk 
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Felle 1: sirkelslutning 
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Nappvarsler = nappindikator 
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Nappvarsler: bjelle med lyd, varsler fiskeren når fisken biter! 
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Forklaring fra ordliste på domstolenes nettsted, www.domstol.no: 

 

 

 

 

 

Vet vi nå hva tinglysing er? 

 

Forslag: 

tinglysing 
offisiell registrering og kunngjøring av et dokument (for å sikre en 
rettighet) 

 

  

Felle 2: eksempel på bruk i stedet for definisjon 
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Felle 3: forklaring ved hjelp av andre faguttrykk 
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Forklaring fra ordliste på nettstedet til Statens innkrevingssentral, før: 

 

Utlegg  
Tvangssikring av et krav på en skyldner som ikke oppfyller sin forpliktelse. 
Kan også defineres som tvangsforretning hvor saksøkers krav sikres ved at 
det tas utlegg (en form for pant) i saksøktes eiendeler. 
 
 
Forklaring  fra ordliste på www.domstol.no: 
Utlegg 
Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk. 
 
Vet vi nå hva utlegg er? 
 

Senje 12.6.2013 



Klarspråk og faguttrykk 
 

Forklaring fra ordliste på nettstedet til Statens innkrevingssentral, nå: 
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Definisjon fra ordboka 
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Bokmålsordboka:  

utlegg 

jur., panterett som kommer etter vedtak av offentlig myndighet (og ikke 
etter tosidig, privat avtale) og bl.a. kan være grunnlag for utpanting 
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Forklaringer fra ordliste på www.domstol.no: 

 

Prosessfullmektig 

den som representerer en part i sivile saker, vanligvis en advokat 

  

Stevning 

Stevning har følgende betydninger: 

 innkalling av en siktet eller tiltalt til rettsmøte i en straffesak  

 innkalling av vitner til rettsmøte 

 det dokument som sendes inn til retten når man ønsker å sette i gang en 
sivil sak for domstolen 

Eksempler på gode ordforklaringer 
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Når du skal skrive ordforklaringer eller lage ordlister: 
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 Gi definisjoner, ikke bare eksempler på bruk av ordene.  

 Gå ikke over bekken etter vann! Mye er allerede definert i  
ordbøker og oppslagsverk.  

 Hvis du bruker andre faguttrykk i definisjonen, må du sørge for 
at de er forklart et annet sted i ordlista/teksten.  

 Be gjerne andre om å teste forklaringene dine. 
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Misforståelsesfare 1 
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Tilsynelatende selvforklarende ord 

 

 lineråstoff 

 ventelistegaranti 

 foreldelsesinstituttet 
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Misforståelsesfare 2 
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«Vanlige» ord brukt i fagspesifikk betydning 

 

 dekning 

 utlegg 

 tiltak 

 uttak 

 oppgave 

 fornærmet 

 krav 

 sikring 
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Dersom emnet vårt er kulepenn, då skriv vi «kulepenn» og ikkje 
«skrivereiskap». Og vi skriv ikkje «framkomstmiddel» dersom emnet 
vårt er toget. Gjer vi det, byter vi ut eit konkret og presist ord med eit 
for vidt omgrep: Orda slarkar kring tanken. 
Ola Breivega, kurshaldar 

 

 

 

Orda slarkar kring tanken 
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Kall en spade for en spade 
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Anna Senje 
seniorrådgiver i språktjenesten for statsorganer 
Språkrådet 
www.språkrådet.no 
www.klarspråk.no 
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