
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Status klart språk i 
kommunesektoren
Anna Holm Vågsland, prosjektleder KS





www.ks.no/klartsprak

http://www.ks.no/klartsprak


Klarspråkspakke
• ferdige presentasjoner med 

manus 
(10, 30 og 60 minutter)

• notat med argumenter som kan 
brukes i saksframlegg, planer og 
strategier

• gode prosjektplaner

• quizer

• intranettartikler med språkdrypp

• forslag til klarspråksaktiviteter





Brukerinvolvering og effektmåling på ett sted

http://www.ks.no/klartsprak-brukerinvolvering

http://www.ks.no/klartsprak-brukerinvolvering


Eksempel: La brukerne gi karakter til 
teksten





www.klarspråk.no/kommunesektoren



Gammel versjon

Ny versjon



Ressurser og oppskrifter til hvert verktøy
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Skjemaer for oppgavebasert testing 

Her er skjemaer dere kan bruke til å 

¨ forberede'testingen'

¨ gjennomføre'testingen'

¨ oppsummere'resultatene'fra'testingen'og'foreslå'løsninger'
 
Hva skal vi teste? 

 
 
Formuler målet med testingen. For eksempel «vi skal teste om innbyggerne klarer å 
fylle ut skjemaet» eller «vi skal undersøke hvordan folk bruker den nye appen for 
[…]».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvem ønsker vi å teste? 

 
 
Ha en plan for hvem dere ønsker å ha som testpersoner, for eksempel foreldre med 
barn i barnehagen eller eldre som bruker kommunens tilbud på et dagsenter. 
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Eksempler på spørsmål og oppgaver til 
testpersonene 

Eksempler på oppgaver og spørsmål ved testing av begreper: 
 

¨ Hva forbinder du med begrepet utleggsforretning? 

¨ Hvis du ikke forstår det, hva tror du det er for noe? 

¨ Nå når du vet hva det er for noe, hva ville du ha kalt det? 
 

Eksempler på oppgaver og spørsmål ved testing av en kort tekst, for eksempel en 
tekstmelding, en e-post eller et vedtak: 
 

¨ Les gjennom teksten: Hva skal du gjøre nå? 

¨ Hva innebærer dette avsnittet for deg? 

¨ Hva betyr formuleringen xxx i denne teksten, og hvilke konsekvenser får 
det for deg? 

 
Eksempel på test av nettløsning (testpersonen sitter foran en pc med nettilgang): 
 

¨ Finn ut hvordan du søker om barnehageplass i kommunen. 

¨ Når er fristen for å søke? 

¨ Hvordan søker du? 

¨ Når får du svar? 
 
Eksempel på test av et skjema: 
 

¨ Les veiledningen til skjemaet og fyll deretter ut skjemaet.  
Tenk høyt mens du fyller ut skjemaet, og beskriv når det er enkelt å fylle 
det ut, og når du blir i tvil. 

¨ Du lurer på hvor du finner informasjonen til en rubrikk. Hva gjør du for å 
finne ut av det? 

¨ Hva skal du gjøre med skjemaet når det er ferdig utfylt? 
 
Eksempel på test av en app: 
 

¨ Last ned appen for vannmåleravlesning. 

¨ Her er et bilde av vannmåleren. 

¨ Hvordan leser du av vannmåleren og sender inn målingen ved hjelp av 
appen? 

 
  



Kartlegge brukerreisen





Kurs for nybegynnere og 
viderekommende

• Kongsberg, 15 og 16. nov.

• Finnmark, 6. og 7. desember? 

http://www.ks.no/kursklartsprak

http://www.ks.no/kursklartsprak


Søk om støtte

Søknadsfrist 1. mai 2019

Les mer: 
www.ks.no/stotteordning

http://www.ks.no/stotteordning


12th International Conference

Oslo, Norway
25 – 27 September 2019



Gratis e-læringskurs om klarspråk





Klarspråksprisen





Vi ønsker innspill fra dere

• Hva ville vært nyttig for dere i 
språkarbeidet? 



Takk for oss!

Takk for meg!
Anna Holm Vågsland, ahv@ks.no, mobil: 926 15 541

mailto:ahv@ks.no

