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Tre temaer 

•Klarspråk og demokratiet utfordringer: om skriftkulturelle 

utfordringer og muligheter i kunnskapssamfunnet 

 

•”Klarspråk” og ”På nett med innbyggerne”: er forståelige 

tekster og digitalisering to sider av samme sak? 

 

•Hjelper Klarspråk? Erfaringer fra arbeidet med 

Klarspråksprisen 
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Om skriftkulturelle utfordringer i 
samfunnet (1)  

•Situasjonen på arbeidsmarkedet i postindustrielle land: 

kunnskapssamfunn som et skriftsamfunn 

 

•De økende kravene til avansert skrift-/skrivekyndighet 

(”literacy” - lesing og skriving) i alle sektorer av samfunnet 

 

•Den gjennomgripende digitaliseringen av samfunnet 
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Om skriftkulturelle 
utfordringer i samfunnet (2)  

• Det potensielt demokratiske underskudd:  

 fullverdig deltakelse i skriftsamfunnet krever  

• kunnskap om,  

• erfaringer med og 

• kompetanse/ferdigheter i  

 avansert bruk av skrift – lesing og skriving - i komplekse 

tekster ofte forankret vitenskapelig utviklet kunnskap 

• Fullverdig deltakelse krever skriftkulturell dannelse 
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Om skriftkulturelle utfordringer i 
samfunnet (3)  

•Utfordringer knyttet til skolen og høyere utdanning: Hvordan 

utdanne unge mennesker til kompleks skriftkyndighet? 

 

•Utfordringer knyttet til formidlingen av samfunnets tjenester 

og tilbud: Hvordan sette medborgerne i stand til å forstå 

hvilke rettigheter og plikter de har i samfunnet? 



6 > 

Den faglige forståelsen av 
skriftkulturell dannelse 

•Literacy - studiet av skriftkultur og skriftkyndighet: gjør 
skriftkulturell dannelse en forskjell? 

Svar: ja 

Skriften er en ressurs som muliggjør, legger til rette for eller etablerer 
vilkårene for visse sosiale institusjoner, kulturelle samhandlingsmønstre og -
prosesser og individuelle og kulturelle tenkemåter 

  Jack Goody  1986. ”The Logic of writing and the Organization of Society”   

    1987. ”The Interface between the Written and the Oral” 

•Betydningen av en utviklet skriftkyndighetstenkning som 

grunnlag for samfunnsreformer 
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Et eksempel: studien ”En arbetsdag i 
skriftsamhället” av professor Anna-Malin 
Karlsson, Uppsala universitet 
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”En arbetsdag i skriftsamhället” 

Undersköterskan Snickaren Betongarbetaren Lastbilsjåfören 

”Lilla röda boken” 

Journalen 

Svarta boken 

Texter på 

expeditionsdörren 

Egna anteckningar 

Avdelningens 

dagbok 

Avdelningens  

samlingspärm 

Almanacka 

Krönikebok 

 osv… 

 

Ritning 

Bygghandling 

Märkningar på tejp 

Skyltar 

Följesedel 

Utsättningar 

Lista vid 

porttelefon 

Tidrapport 

 

 

 

Ritning(ar) 

Etiketter runt järn 

Markeringar på 

vägg 

Märkningar på 

saker 

Armerings-

spesifikation 

Handskriven lista 

 

 

Lassinformation 

Fakturor 

Fraktsedlar 

Etiketter 

Färdskrivarkort 

Tankjournal 

Texter på bilen 

Text på 

tankautomaten 

Utlastningschemat 
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Leseferdighetene til voksne 
lesere: papirlesning 

ALL 2007-2008: 

–Voksne lesere 16-65 år 

–10 land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå Andel 

4-5 20,6 % 

3 45,3 % 

2  26,2 % 

1 7,9 % 

Nivå 3 eller høyere kreves 

for å være en skriftkyndig 

deltaker et moderne 

samfunn 

http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/ALL2_LiteracyforLife_web2.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/ALL2_LiteracyforLife_web2.pdf
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/ALL2_LiteracyforLife_web2.pdf
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Leseferdighetene til  unge lesere: papir 
og digitalt (kilde: Frønes & Narvhus 
2011, PISA 2009) 
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http://www.pisa.no/pdf/publikasjoner/PISA2009_endelig_versjon_skjerm.pdf
http://www.pisa.no/pdf/publikasjoner/PISA2009_endelig_versjon_skjerm.pdf
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Norske initiativer til skriftkulturelt 
orientert utdanning 

•OECDs DeSeCo-dokument understreker ”literacy” som 

kjernen i kompetanser, såkalte ”critical competencies” 

•Innføring av grunnleggende ferdigheter som grunnlag for 

læring i alle fag: Kunnskapsløftet (L06) 

• Etableringen av  

•Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag 

•Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 

•Senter for IKT i utdanningen, Universitetet i Oslo 
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http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_39263238_2669073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_39263238_2669073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_39263238_2669073_1_1_1_1,00.html
http://www.skrivesenteret.no/
http://lesesenteret.uis.no/
http://iktsenteret.no/
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”Klarspråk” og ”På nett med 
innbyggerne” (1) 

• Er tekstforståelse og digitalisering to sider av samme sak 

(1)? 

• På nett med innbyggerne. Regjeringens digitaliseringsprogram 

• Regjeringens strategiske valg for framtidens digitale forvaltning bygger på ni 

prinsipper 

• Klarspråk nevnes ikke blant prinsippene, men omtales kort under 5.4:  

 ”Nettsider, skjemaer og brev i nye løsninger skal utformes etter prinsippene 

om klart språk (klarspråk.no), slik at kommunikasjonen med NAV blir enkel og 

forståelig for brukerne” 
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http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Kampanje/DAN/Regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf
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”Klarspråk” og ”På nett med 
innbyggerne” (2) 

• Overser/glemmer Regjeringen at nettekster må leses og forstås  

dersom vi medborgere skal kunne bruke Statens tjenester? 

• Underslås/undervurderes de utfordringene digitale tekster og 

digital lesning innebærer for flertallet av befolkningen? 

• Kan digitalisering uten gjennomarbeidet klarspråk innebære at 

forskjellene mellom folks muligheter til å bruke Statens tjenester 

øker? 
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Hjelper Klarspråk? Erfaringer fra 
arbeidet med Klarspråksprisen (1) 

• Ta medborgernes utfordringer med å tilegne seg informasjon 

og innsikt på alvor 

• Forankre arbeidet tydelig og forpliktende i og for ledelsen 

• Gjennomarbeide en forståelse i hele organisasjonen om at 

gode og forståelige tekster er en demokratisk  forpliktelse 

etaten har overfor samfunnet 
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Hjelper Klarspråk? Erfaringer fra 
arbeidet med Klarspråksprisen (2) 

• Utvikle god opplæring av medarbeiderne i klarpråksarbeid 

• Profesjonaliser kommunikasjonsavdelingen som fortroppen og 

lederne av klarspråkarbeidet 

• Samutvikle arbeidet med å gjøre papirbaserte og digitale 

tekster til to sider av samme sak 

• Gjennomføre troverdige brukerundersøkelser 

• Klarspråk lønner seg 
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Hjelper Klarspråk? Erfaringer fra 
arbeidet med Klarspråksprisen (3) 

• Konklusjon: JA – KLARSPRÅKSARBEID HJELPER! 

 

• Likevel – noen overordnede utfordringer: 

• Kan lovspråk temmes (DIFI 2013)? hvordan bestemmer den/det premissene 

for klart språk? Seminarserien ”Lovlig uklart!” 

• Hva med forskning som kan bidra til å utvikle klarspråkarbeidet? 

• Hva med gode språk- og tekstarbeidere som har kompetanse i 

klarspråksarbeid både i digitale og i papirbaserte formater? 

• Hva med samfunnets krav til lovarbeidet og lovenes utforming? Hva med en 

klarspråkslov? 
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http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2013-1-kan-lovspraak-temmes.pdf
http://sakprosabloggen.no/
http://www.plainlanguage.gov/plLaw/index.cfm

