
Klarspråk i 15 minutter 

Minikurs i klarspråk  
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Hvorfor skal vi skrive i klarspråk? 

 Skriver vi tekster som brukerne våre forstår, er det lettere for dem 

å ivareta rettighetene og pliktene sine. 

 Dersom vi skriver bedre tekster, vil kontaktsentrene og NAV-

kontorene bruke mindre tid på henvendelser fra brukere som ikke 

forstår hva vi formidler. 

 Et godt og forståelig språk skaper tillit og god dialog mellom 

brukerne og oss. 
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Gode råd til deg som skriver  

 Vær bevisst på hvem du skriver til. 

 Det er ingen skam å sette punktum. 

 Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først.  

 Del opp lange setninger.  

 Sørg for god logisk sammenheng mellom setningene. 

 Skriv slik du snakker i en profesjonell samtale med en 

bruker. Da velger du intuitivt de rette ordene. 

 

Bruk disse tipsene når du skal løse oppgaven på neste side. 
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Hvordan vil du gjøre denne teksten bedre? 

dp 

bruker har søkt om dagpenger 12.juli. i arena har det stått 

servicebehov : sykmeldt. hun mener at hun har ikke vært sykmeldt 

og det er feil. den er nå endret til arbeidssøker. og meldekort 

opprettet fra idag. hun lurer på om de ukene fra 12.juli frem til idag 

går i tapt! bes vente til vedtaket er klar. 

 

Spørsmål: Tror du at brukeren har god kjennskap til Arena og 

begrepet servicebehov? 

Oppgave: Omformuler de interne uttrykkene i teksten, og skriv så 

folk forstår. 
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Her er vårt forslag 

Dagpenger 

«Navn» søkte om dagpenger 12. juli 2012. I datasystemet vårt er 

hun oppført som sykemeldt. «Navn» opplyste at dette er feil. 

Hennes status er derfor endret til arbeidssøker. Vi har opprettet 

meldekort fra i dag. 

«Navn» spurte om hun får dagpenger for ukene fra 12. juli til i dag. 

Hun har fått beskjed om at det ikke blir bestemt før vi har gjort et 

vedtak. 

 

Her har vi byttet ut Arena og servicebehov med ord og uttrykk som blir 

forstått av personer som ikke jobber i NAV.  

Legg merke til at vi bruker navn på den det gjelder, det bidrar til større 

gjenkjennelighet. Informasjonen er også blitt lettere tilgjengelig fordi vi 

bruker mer fullstendige setninger. 
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Bruk aktive verb i stedet for substantiver 

Bruker vi kompliserte uttrykk med mange substantiver, blir teksten 

tyngre å lese.  

For å gjøre teksten lettere å forstå, er det en stor fordel at vi bruker 

enkle og konkrete verb. Nedenfor ser du noen eksempler på 

hvordan vi gjør dette i praksis. 

 

 

 

 

 

Du kan se flere eksempler på neste side. 

 

 

Substantiv Verb  

Ettergivelse  Ettergitt  

Fastsettelse  Fastsatt  
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Eksempler på bruk av aktive verb 

På neste side er det din tur til å teste kunnskapene dine om aktive 

verb. 

 

Bruk av substantiv  Bruk av verb 

Oppstarting av prosjektet 

finner sted tirsdag.  

Prosjektet starter tirsdag. 

 

NAV Klageinstans foretok 

en undersøkelse av 

kvaliteten på avslag. 

NAV Klageinstans undersøkte 

kvaliteten på avslaget. 
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Quiz om aktive verb 

Omformuler setningene under ved å bruke aktive verb. 

Oppgave 

Saken ble gjort til gjenstand for drøfting. 

Ikrafttreden av loven skjer den 20. juni.  

Direktoratet har satt i gang med karneval som arrangeres hver mandag. 

Alle ansatte i NAV får drops i godtgjørelse når de jobber overtid på 

tirsdager. 

Se svarene på neste side 



NAV, 02.09.2014 Side 9 

Svar 

Før Etter 

Saken ble gjort til gjenstand for 

drøfting. 

Saken ble drøftet. 

Ikrafttreden av loven skjer den 20. 

juni.  

Loven trer i kraft den 20. juni. 

Direktoratet har satt i gang med 

karneval som arrangeres hver 

mandag. 

Hver mandag arrangerer direktoratet 

karneval. 

Alle ansatte i NAV får drops i 

godtgjørelse når de jobber overtid på 

tirsdager. 

På tirsdager får ansatte i NAV drops 

når de jobber overtid. 
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Språklige hjelpemidler som du kan bruke 

 Språklige retningslinjer:  
– Kortversjon 

– Fullstendig versjon i PDF-format 

 Slik skriver vi gode notater 
– PP - nynorsk  

– PP - bokmål 

 E-læringsprogrammet 
– Grunnkurs i klarspråk 

 Ny brevstandard 
– Slik skal vi skrive brev i NAV 

 

http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/Retningslinjer/Spr%C3%A5klige+retningslinjer+for+NAV.324641.cms
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/Retningslinjer/_attachment/252389?_ts=13df8c3c788&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/Retningslinjer/_attachment/252389?_ts=13df8c3c788&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/Retningslinjer/_attachment/252389?_ts=13df8c3c788&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/Retningslinjer/_attachment/252389?_ts=13df8c3c788&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/336739?_ts=13cd7ca5110&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/336739?_ts=13cd7ca5110&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/336739?_ts=13cd7ca5110&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/336739?_ts=13cd7ca5110&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/329837?_ts=13c056ce868&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/329837?_ts=13c056ce868&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/329837?_ts=13c056ce868&download=true
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/_attachment/329837?_ts=13c056ce868&download=true
http://laring.adeo.no/kurs/dispatcher/?siteNodeId=691872&method=getCourseCatalog&pageName=showCourseClasses&showClasses=true&courseId=4971212&categoryId=4732049&selectedCategoryId=
http://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/St%C3%B8ttefunksjoner/Kommunikasjon/Spr%C3%A5k/Slik+skal+vi+skrive+brev+i+NAV.348300.cms
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Vi vet at språk smitter. Gjennom klarspråk kan vi øve 

oss på å kvitte oss med stammespråk, fremmedord 

og forkortelser. 

Klarspråk 4 ever 


