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Hovedpunkter i innlegget

 Språkrådets rolle i arbeidet med lover og forskrifter
 Bakgrunn for arbeidet med veileder
 Materiell som finnes fra før
 Veilederens form og innhold
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Språkrådets rolle

Hva gjør Språkrådet?

 Vi holder kurs om godt språk i regelverk.

 Vi bistår lovutvalg og departementer med kvalitetssikring av språket i 
utvalgte lovtekster. 

 Dette arbeidet gjør vi dels innenfor «Klart lovspråk» (som ledes av Difi), 
dels på selvstendig grunnlag. 
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Språkrådets rolle

Hva slags bistand gir Språkrådet?

 Vi leverer skriftlige innspill til lovtekster (på alle nivåer).

 Vi deltar i arbeidsmøter (skriveverksteder).

 Vi påpeker språklige hindringer i tekstene og foreslår endringer som 
kan lette forståelsen.

 Målet er å finne løsninger som både er forståelige, språklig gode og 
faglig holdbare. 
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«I forvaltningen er språket en vogn til å 
trille budskapet fra avsender til 
mottaker – korrekt, klart og med minst 
mulig friksjon. Juss og offentlig styring 
kan være vanskelig nok. Sære språklige 
valg er sjelden til hjelp.»

Martin Hill Oppegaard, jurist i KMD
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Bakgrunn for arbeidet

Hvorfor vil vi lage en veileder?

 Språkrådets erfaring fra kursvirksomhet og tekstarbeid tilsier at det 
trengs.

 Difi har dokumentert behovet (undersøkelser 2013 og 2017).

 Materiellet som finnes fra før, er lite tilgjengelig. 
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Difi-undersøkelse 2013

7



Difi-undersøkelse 2017
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Difi-undersøkelse 2017 forts.
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Mikroundersøkelse (Språkrådet 2019)
Fra en Questback-evaluering av et innlegg for ca. 120 skattejurister: 
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www.klarspråk.no
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www.klarspråk.no
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Nettstedet klarspråk.no

Målet er at de som skriver lover og forskrifter, her skal kunne finne 

oversikt over aktuelle lover

informasjon om metoden som er brukt i arbeidet med utvalgte lover og forskrifter

informasjon om aktuelle kurstilbud

informasjon om og lenker til relevant materiell

informasjon om relevante undersøkelser

skriveråd (veileder)
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Hva finnes fra før?
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Hva finnes fra før?
 Generelle skriveråd (i bokform og på nettet)

 Finn-Erik Vinje (red.): Språket i lover og annet regelverk 
(Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1989, TANO forlag 1990)

 Finn-Erik Vinje: Lovlig språk: om språk i lover og annet regelverk (JD 1990, nytt opplag 1995)

 Lovteknikk og lovforberedelse (JD 2000)

 Regelverkshåndbok (Statskonsult 2007)

 Kansellisten – ord og uttrykk som kan byttes ut (Språkrådet 2009)

 Klarspråk og lovspråk – det skal være rett å gjøre rett (BLD 2010)

 Et klarere lovspråk – kom i gang! Tips og inspirasjon til deg som skriver lover (Difi 2014)

 Anbefalinger om domsskriving (Domstoladministrasjonen 2015)

 Verktøyet Regelverkshjelpen (under utvikling)
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Form 
Veilederen må
 være nettbasert, oversiktlig og søkbar

Veilederen bør
 kunne lastes ned og skrives ut som hefte (pdf)

Virkemidler:
 eksempler 
 pedagogiske forklaringer
 enkle grafiske elementer?

Plassering: nettstedet klarspråk.no
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Innhold

Veilederen bør inneholde
 en kort innledning
 skriveråd
 konkrete eksempler fra lover og 

forskrifter (med forslag til 
omskriving)

 noen råd om selve tekstarbeidet
 liste med lenker til mer 

informasjon (om f.eks. 
skriveregler) 

 litteraturliste
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Innhold (hovedtemaer)

 Setningsbygning

 Ordvalg

 Rettskrivning (utvalgte emner)

 Tegnsetting (utvalgte emner)

 Målform (råd, standardformuleringer, hjelpemidler) 

 Struktur (begrenses til overskrifter og punktlister)

 Lovhenvisninger (begrenses til et minimum)

 Råd om arbeidet 
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Vil veilederen virke?

Ja, det tror vi nok, men ...

 En veileder er ikke bindende. 
 Det finnes ingen garanti for at den vil bli brukt.
 Godt håndverk kan ikke læres i en fei!
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Hva trenger vi i tillegg?

Praktisk, tverrfaglig arbeid med tekster
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Takk for oppmerksomheten!

Anna Senje
Språkrådet

aas@sprakradet.no

www. språkrådet.no


