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Hva ville jeg finne ut? 

• Hva er vanskelig? 

• Hvorfor er det vanskelig? 

• Erfart forståelse 

• Praktisk rettet 

 



Resepsjon og endring 

Leverte oppgaven mai 2011 

• NAV bruker et nytt 

skjema 
• Suksessive 

informasjonstekster 

• Mor og far sender 

separate søknader 

• Interne henvisninger i 

skjemaet 

 



Funksjonell sakprosa 

• Tekster som “bare er der” 

• Faller utenfor allmenne 

verdisystemer 

• Funksjon = formål 

• Brukbarhet som 

kvalitetskriterium 



Hva gjorde jeg? 

• Intervjuet 11 lesere 

• Intervjuet NAV 

• Sammenlignet 

oppfatningene av skjemaet 

– Hvor oppstår problemene? 

– Hvordan kan problemene 

løses? 



Skjemaet 

• Fødsel og adopsjon 

• Mor og far 

• Engangsstønad og foreldrepenger 

• 61 800 + 591 lesere (2009) 

• Skjemaet obligatorisk for ytelsen 

 



NAVs tekster 

• Faglig og juridisk 
ryggdekning 

• Dekke alle scenarier 

• Redegjøre for hele 
regelverket 

• Overholde plikter stilt 
til NAV 

• Konsekvente i 
begrepsbruk 

• Ikke være lengre enn én 
A4-side 

 

 



NAVs vurderinger 

 

• 80 % skal finne det de trenger 

• 20 % er nødt til å kontakte NAV direkte 

• Forsøker å tilpasse språket til brukerne 

• Det viktigste plasseres først 

• Lite fysisk og juridisk rom for utdyping 

• Tekstene prinsipielt aldri ferdige 



NAVs hensyn 

• Fagkrav: Ord som må brukes 

– Pappaperm = fedrekvote 

– Gradert uttak = delvis lønn, delvis foreldrepenger 

• Juridiske krav: Ord som ikke kan brukes 

– Studenter = uten inntektsgrunnlag 

– Alenemødre = kun halve skjemaet 



Informantenes strategier 

 

• Kun interessert i relevant informasjon 

• Vil ikke lese hele regelverket 

• Begynner rett på utfyllingen 

• Leser ved behov 

• Leter med innledende begreper 

• Leter etter alternative begreper 

 



Problemer med strategiene 

 

• Mengde tekst, lengde på setninger 

 

 Hvis barnet er født 1. juli eller senere eller dato for 

omsorgsovertakelsen ved adopsjon er 1. juli eller 

senere er ti uker av stønadsperioden forbeholdt far 

når begge foreldrene har opptjent rett til 

foreldrepenger og mor har arbeidet minst 50 prosent 

stilling i opptjeningstiden. 

 
  



Problemer med strategiene 

• Ukjente ord (gradering) 

– «Det er ikke det ordet, du må vite at det er det 

ordet NAV bruker som gjelder meg. Du må ha satt 

deg inn i begrepsbruken før du får riktig 

informasjon, da.» 

 

• Ukjent betydning (foreldrepenger) 

– «Det er jo ikke vanskelig, det er jo ikke latin, men 

det er på en måte ikke sånn det brukes i folket.» 

 



Problemer med strategiene 

• Kjente begreper er fraværende 

• NAVs alternativer introduseres ikke 

• Kategorier avgrenses ved negasjoner 

 

 «Det er jo det jeg er, jeg er jo student.» 

 

 Engangsstønad kan gis dersom mor ikke har opptjent 

rett til foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon og 

hun er medlem i folketrygden. 



Hva mener leserne? 

 

• Ønsker å forstå, men blir ikke hjulpet videre 

• Utdypende informasjon kun repetisjon eller 
presiseringer 

• Duplisert informasjon er utvetydig, men 
uforståelig 

• Forståelsen forsvinner i redegjørelsen 

• Stor egeninnsats før tekstene fungerer som 
hjelpemiddel 

 



Hva skal leseren gjøre? 

• Instrukser uten mening  

– Norge siste 12 mnd: Ja/Nei → Redegjør i Felt 7 

 

 «Jeg har vært på en uke ferie. Det vil jeg anta at de 

fleste har, da, altså, ja … Det kommer jo helt an på 

hva de mener med “Oppholdt deg 

sammenhengende i Norge”, da, jo. En tur til 

Sverige, liksom? Skal jeg redegjøre for det i punkt 

7? Greit.» 

 

 



Hvor skal leseren lete? 

  

• Tilgang til relevant informasjon 

 

 «Det er jo selvfølgelig litt sånn sludder og vås og 

mye sutring og at de synes reglene er urettferdige 

og sånn, men du får jo hvert fall av og til et ganske 

kjapt og tydelig svar på hva som gjelder.» 

 

    Om forum.snartmamma.no 

 



Hvor leter de etter informasjon? 

• www.nav.no 

• Informasjonstekstene i skjemaet 

 

• Venner på Facebook 

• Mammaforum 

• Øverste treffet på Google 

• Hørt på fest … 



Hva skal leseren lære? 

 

 

 «Jeg aner ikke helt hva fedrekvoten er av å lete 

på den her. Jeg vet bare at jeg kan ta den ut 

tidligst seks uker etter fødsel!» 

 

 



Ulike tilnærminger 

• NAV: Helhetlig, generell informasjon 

– Leserne: Spesifikk, konkret informasjon 

 

• NAV: Juridisk og faglig dekning 

– Leserne: Klare å omsette lesingen i praksis 

 

• NAV: Viktighet avgjør plassering 

– Leserne: Funksjon avgjør relevans 



 

Gjelder dette meg? 

 
  

 «Det første jeg tenkte på var at det her var noe, at 

det, det er ikke riktig skjema for meg. Denne 

informasjonen er jo … Holdt på å si gal, den er jo 

informasjon om akkurat det motsatte av det jeg 

skal fylle ut, tenkte jeg.» 

 

 



Hvordan fungerer skjemaer? 

 

• Enveis utforming: Avsenderens forståelse som 
gjelder 

• Toveis bruk: Må rette seg etter forståelsen for 
å kunne fylle ut skjemaet korrekt 

• Leserne må overta NAVs saksforståelse for å 
kunne opptre kompetent i møtet med teksten 

– Hvis du ikke fyller ut skjemaet korrekt, har du 
ikke fylt det ut 

 



Vilje til læring 

• Forståelse for NAVs situasjon 

• Ikke eierskapsforhold til innledende kategorier 

og begreper 

• Villige til å forlate dem for nye 

• Trenger introduksjon og opplæring 

• Leter på måfå når de ikke blir fortalt hva som 

fungerer 

• Klamrer seg til ikke-fungerende forståelser 



Et spørsmål om verdighet 

  

  

 «Det skjemaet her får meg til å føle meg veldig dum, 

og det er litt trist, med tanke på at jeg har to 

bachelorgrader. At NAV skal få meg til å føle meg så 

underlegen …» 



Endre perspektiv 

 

• Mulighet for å sjalte bort irrelevant 

informasjon 

• Raskt kategorisere seg selv i teksten 

• Konkret veiledning heller enn helhetlig 

redegjørelse 

• Foregripe og besvare spørsmål til utfyllingen 

• Verken mer eller mindre! 

 

 



Klart språk i tekster 

 

• Begynn med leseren, ikke avsenderen 

• Skjønn hva leseren ikke skjønner 

• Bruk plass og tid 

• Behold fagord og juridiske avgrensninger, men 

forklar dem 

• Vis frem enkeltmennesket i teksten  

 

 

 


