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Universelt 
problem?
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DIFI  2013
• Ingen skriftlige arbeids- og 

kvalitetssikringsrutiner
• Manglende språkbevissthet og 

kompetanse
• Lov og forskriftstekster oppleves 

som vanskelige og brukes lite i 
saksbehandlingen

• Liten eller ingen 
brukermedvirkning

• Inkonsekvent bruk av ord og 
faguttrykk
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Lite forskning

«Det foreligger svært lite forskning og 
undersøkelser om mulige virkninger av 
språket og strukturen i lovene.» (s. 7)

«Oxford Research mener at klart lovspråk 
må ses i sammenheng med andre former 
for tilgjengelighet av en lovregel. Vi har 
vektlagt fire former for tilgjengelighet 
basert på tidligere rettssosiologisk
forskning og med inspirasjon fra en 
forelesning av Jon Christian Nordrum i 
2010.» (s. 96)

Hvordan fire lover forstås og virker i praksis, Oxford Research AS, (2015) 



Intensjonsavtale mellom juridisk fakultet UiO og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016)
«[…] formål å innføre klart 
juridisk språk som en del av 
undervisningen, forskningen og 
formidlingen ved Det juridiske 
fakultetet (JUS). […] Kompetanse 
om utforming av klart regelverk 
(lover og forskrifter) er særlig 
sentralt.»
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Lovleseren

1. Leseren må forstå at rettsregler kan 
være relevante

2. Leseren må finne lovbestemmelsene 
(regelleting)

3. Leseren må tolke og forstå
lovbestemmelsene (tolking)

4. Leseren må anvende
lovbestemmelsene på sin sak 
(subsumsjon)
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Digitalisering 

Klarspråk 

Forenkling



Forskningsprosjekter

• Bruken av vage og 
skjønnspregede ord og uttrykk i 
regeltekster

• Internasjonaliseringens 
betydning for lovspråket

• Fagdidaktisk forskning på 
skriveundervisning

• Sjangerteori og modelleserteori
for juridiske tekster

• Utvikling av metoder for å teste 
lovspråk

• Digitalt regelspråk
• Digitale støtteverktøy for 

regelverksutvikling
• Språkstandarder for 

forvaltningsspråk
• Barnevennlig regelspråk
• Lettlest
• Felles begrepskatalog



Konferanser og seminarer

• Lovkonferanser hvert andre år, neste 7. og 8. juni 2021 i Oslo
• Plain-konferansen, 25.– 27. september 2019 Oslo

• «Clear Communication – Clear Results»
• Verdens største klarspråkkonferanse
• Difi og Språkrådet er hovedarrangør, UiO HF/JF er medarrangør
• Plain Language for Justice and Democracy, Gamle festsal, UiO

• Skrivedidaktisk seminar i Bergen V20
• Nordiske lovspråkkonferanser hvert andre år, Oslo 2018, Stockholm nov. 
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Lovkonferans



Periodisk evaluering av masterprogrammet i 
Rettsvitenskap Universitetet i Oslo (nov. 2018)

«De skrivetreningsaktiviteter som er igangsatt er svært 
positive, men komiteen mener at bredden av oppgaver som 
det «trenes» i kan økes betraktelig slik at studentene får 
erfaring med ulike sjangre. Et poeng i denne sammenhengen 
er også at en helhetstenkning må inn i forhold til de valgfrie 
emnene.»



Hvilke tekstsjangre bør studenten beherske/få 
prøve seg på?



År Sjanger Oppgaveform Fag Ferdighets- og læringsmål

5 Akademisk tekst Stor eller liten 
masteroppgave

Studentvalgt emne Akademiske krav til analyse og tekst

4.2
Offentlig 

utredning,
Lovtekst

Gruppeoppgave
JUS 5502 

Lovgivningslære
Samskriving, digital samhandling, faktainnhenting, faktaanalyse, 

beskrivende og drøftende tekst, utforming av regeltekst

4.2 Lovtekst
Rådgivning
Samarbeid

Klart lovspråk
(H20)

Analyse av tekstkvalitet
Rådgivning i skriveprosesser

4 Tekstveiledning
Studentretting

undervisningsklinikk
Lærerklinikk

Analyse av tekstkvalitet
Skriveveiledning

3.2 Kontraktskriving
Domskriving Gruppeoppgaver Privatrett

Identifisere tvister.
«Drøft og avgjør», rådgiverrolle, dommerrolle, skrive 

kontraktstekst

3.1 Domsanalyse
Obligatorisk 

fakultetsoppgave
Kontraktsrett Fagfelleferdigheter, analysere rettskilder

2.2 Utredning
Semesteroppgave –
bestått/ikke bestått

Forvaltningsrett
Fagfelleferdigheter

Beherske «å gjøre rede for» og «å drøfte»
Godt språk. God struktur.

2.1 Prosesskrift Prosedyre-konkurranse Folkerett Samskriving, fagfelleferdigheter

1.2
Rettslige 

argumentasjons-
mønstre

Skrivekurs Rettslig metode Vanlige rettslige argumentasjonsmønstre

1.1
Introduksjons-
skrivetrening

Fakultetsoppgave
Bestått/Ikke-bestått

Erstatningsrett Mønsterdrøftelser, grunnleggende argumentasjon

Systematisk skrivetrening gjennom studiet.
Utvikle et helhetlig undervisningsopplegg.
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Systematisering av skriving og klarspråk ved 
fakultetet (finansiering)

• Den digitale jurist, DIKU (0,6 
mill)

• Studentaktive læringsformer, 
DIKU (5 mill), arbeidspakke 3 
Skrivetrening

• Søknad om Senter for 
fremragende utdanning, 
finalerunde H20 (70 mill), 
pillar 4 Writing and Language



Denne arbeidspakken bidrar til å realisere prosjektets hoved og delmål ved å 
systematisere og utvikle eksisterende skriveopplæring og utvikle nye 
aktiviserende læringsformer. Fokuset er rettet mot juridiske sjangerformer 
som traktater, lover, forskrifter, avtaler, dommer, prosesskriv og betenkninger. 
Følgende ferdigheter vil særlig vektlegges: 
• Studentene skal bedre sine skriveferdigheter, både individuelt og evnen til 

kollaborativ utvikling av skriftlige produkter. 
• Studentene skal oppøve evnen til å vurdere andres skriveprosesser og 

tekster (fagfelleferdigheter). 
• Skrivetreningen integreres med kliniske grep: Studentene skal f.eks. skrive 

prosesskrifter i forbindelse med prosedyrekonkurransen på andre studieår, 
avtaler på tredje studieår, offentlige utredninger med lovtekst innen 
klinikken i lovgivningslære og til slutt en akademisk masteroppgave. 

• Studentene skal utvikle en bedre rolleforståelse og evne til å resonnere over 
etiske dilemmaer ved å reflektere aktivt rundt egen og andres skriveprosess 
og tekst, samt tekstens funksjoner i ulike sammenhenger.



Denne arbeidspakken skal bidra til å endre fokus fra enveis tilbakemeldinger på 
studenttekster i etterkant, til å utvikle gode ordninger for dialog om skriveprosess og 
tekst underveis i arbeidet. I denne dialogen skal både lærere og studenter delta. Her 
skal studentene: 
• Lære å vurdere tekstkvalitet, gi tilbakemelding, ta imot og bruke tilbakemelding på 

egen tekst (fagfelleferdigheter). 
• Medstudentrespons skal integreres i undervisningen: Fra enkle ordninger for 

diskusjon om uferdig tekst, til organiserte opplegg for tilbakemelding på 
medstudenters tekster. Det blir arrangert større skriveverksteder og 
«masteroppgavekonferanser» der studenter og lærere deltar.

Endelig skal fakultetet videreutvikle dagens ordning med studenter som 
oppgaverettere. 
• Studenter gis muligheten til å bli skrivelærere gjennom å få skrivetrening, 

opplæring i tekstvurdering og skriveveiledning organisert som en egen skrivelærer-
klinikk. 

• Skrivelærerne skal drifte digitale og fysiske skriveverksteder der studenter kan få 
tilbakemelding på uferdig tekst, og skriveprosesser kan organiseres.



Senter for 
fremragende 
utdanning



Skills
Ladder



Teaching Clinic

• Utdanningsprogram for studentskrivelærere
• Lavterskel veiledningstilbud
• Valgemne for studentene å delta i Teaching Clinic
• Mål om å rekruttere studentretterne til Teaching Clinic
SFU-søknad: “This student-run clinic will be a one-stop shop for 
support on writing, language, technology and advocacy. It will be 
staffed by students from the Jussbuss/JURK clinics, JURITEK, Library, 
student writing programme and ELSA mooting together with native 
English speakers from the specialist masters programmes.”



Fire eksempler på tiltak

• JUS 2211 Forvaltningsrett m.m.: Skrivekurs
• JUR 5060 Masteroppgave (60 sp.): Nasjonalt skrive- og 

klarspråkseminar 
• JUS 5502 Lovgivningslære: Lovlab/JOU (JUR 1502 Klart 

lovspråk)
• BA i klarspråk ved UiO/HF



JUS 2211 Semesteroppgaven

• Innført V 2018, endringer H 2018 og endringer V 2019
• Oppgave 4000 ord
• 11. februar utlevering 
• 11. februar: Forelesninger og kurs om å skrive semesteroppgave
• 19-21. mars Skrivekurs del 1
• 28. mars: Frist innlevering av tekst (116 innleveringer)
• 5. april: Tilbakemelding på tekst
• 11.-10. april Skrivekurs del 2

• 25. april innlevering semesteroppgaven bestått/ikke bestått 



Skrivekurs 
2211 



Studentveilederne

• 19-21. mars Skrivekurs del 1
• Kurs for studentretterne: Hva er en god tekst? Hva skal vi vurdere? Hvordan 

skal vi gi tilbakemelding?
• 28. mars: Frist innlevering av tekst (116 innleveringer)
• Studentretterne retter
• 5. april: Tilbakemelding på tekst
• 11.-10. april Skrivekurs del 2
• Evaluering fra studentretterne
• To av studentretterne er med høsten 19 som kurslærere og i satsingen på 

studentaktive læringsformer/SFU
• Systematisering av studentveiledning og opplæring av studentveiledere



Ansvarlige: Tarjei Bekkedal 
(UiO), Eivind Kolflaath (UiB), 
Gunnar Eriksen (UiT) og Jon 
Christian F. Nordrum (UiO

Dag 1 Presentasjon av studentprosjektene – gruppediskusjon

Dag 2 • Forelesning om klart språk og tekstkvalitet v/Kolflaath
• Tekstkommentering i grupper med tre studenter, en 

(hoved)kommentator til tekstutdrag som er sendt inn på forhånd.
• «Kommentaren skal utformes slik at de inviterer til dialog, og målet er 

en samtale om språket og formidlingen i de kommenterte tekstene»



Særlig om klart lovspråk

«[…] formål å innføre klart 
juridisk språk som en del av 
undervisningen, forskningen 
og formidlingen ved Det 
juridiske fakultetet (JUS). […] 
Kompetanse om utforming av 
klart regelverk (lover og 
forskrifter) er særlig sentralt.»

JCFN 2019



Lovlab og JOU (Jusstudentenes Offentlige Utredninger) 



#lovlab

#JOU



Hvorfor JOU (Jusstudentenes offentlige 
utredninger) og lovlab?

• Skrive rapporttekst og regeltekst
• Arbeide sammen om tekst, f.eks. 

gi tilbakemeldinger på tekst og 
samskriving

• Digital samhandling
• Innhente og analysere fakta
• Samarbeid ILN
• Samarbeid med faste eksterne
• Samarbeid med «eksperter»



Bachelor i klarspråk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier,  
(vedtatt i UiO-styre 19. juni 2018, oppstart H 2019)

Målet for BA i klarspråk er «å utvikle et praksisrettet utdanningsløp 
som først og fremst skal sikre at offentlig sektor har tilgang til 
medarbeidere med særskilt klarspråkkompetanse»: «[Å] være en god 
klarspråkkonsulent i dagens forvaltning og arbeidsliv krever et 
tverrfaglig sett av kunnskaper – informert av samfunnsfag, juss, 
mediefag, informatikk m.v..
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6. semester Klarspråklig 
bacheloroppgave

Praksisopphold

5. semester Klarspråklig metode -
arbeidsformer og 
målingsmetoder

Fritt emne Emne i 
støttegruppe

4. semester Utenlandsopphold eller frie emner
3. semester Valgfritt emne i 

fordypningsgruppe
Emne i 
støttegruppe

Emne i 
støttegruppe

2. semester Klart språk, demokrati 
og rettssikkerhet

Examen
philosophicum

Emne i 
støttegruppe

1. semester Norsk grammatikk Språk og retorikk i 
myndighetenes 
sakprosa

Examen
facultatum, 
språkvitenskap

BA klarspråk: Stort rom for juridisk perspektiv og valgfrihet

https://www.uio.no/studier/utveksling/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/KLAR2100/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1100/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/KLAR1100/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/EXFAC03-SPR/index.html


JUS-emner for klarspråkstudenter
• JUROFF 1201 – Introduksjon til 

forvaltningsrett
• JUR 1502 – Lovgivningslære
• FINF 1001 – Digital forvaltning 

• JUR 1630 – Privacy and Data Protection
• JUR 1671 – Legal Technology: Artificial 

Intelligence and Law
• JUR 1690 – Robot Regulation

• JUR 1550 – Helserett
• JUR 1580 – Kommunalrett
• JUR 1960 – Trygderett
• JUR 1120 – Utlendingsrett

• RSOS 1801 – Innføring i 
rettssosiologi

• KRIM 2919 – Politi, makt og 
samfunn
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Eksempel: digital 
velferdsforvaltning

• JUROFF 1201 – Introduksjon til 
forvaltningsrett

• JUR1960 – Trygderett
• JUR1502 – Lovgivningslære

• FINF1001 Digital forvaltning 
• JUR 1630– Privacy and Data Protection
• JUR1671 – Legal Technology: Artificial 

Intelligence and Law
• JUR1690 – Robot Regulation

• JUR1550 – Helserett
• JUR1580 – Kommunalrett
• JUR1960 – Trygderett
• JUR1120 – Utlendingsrett

• RSOS1801 – Innføring i 
rettssosiologi

• KRIM2919 – Politi, makt og 
samfunn
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