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Hvem er jeg?

Christine Calvert, Tekstdoktor

• Over 25 års erfaring som skribent

• Underviser på Digital markedsføring på 
Westerdals Oslo ACT

• Forfatter av ”Skriv for nettet – kort og godt” 
og ”Skriv så det selger”
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1. Introduksjon

2. To modeller du må kjenne til

3. Skriveregler

4. Leselig tekst

Agenda
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Et eksempel
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Gode tekster er klare og konsise

Klare tekster er lette å forstå, logiske 
og med vesentlig og relevant 
informasjon.

Konsise tekster er frie for unødvendige 
utdypinger og unødvendige ord. 
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Kampen mellom

Kommunikasjon
Presisjon
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Klart språk
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Eksempel på klarspråkjobbing



side 10

Eksempel – slik ble det 
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Oppsummering av dagens tekst

• Når du skriver, må du se teksten din med 
leserens øyne.

• Tenk på hva som er aller viktigst i teksten 
din.

• Husk at leserne er oppgavefokuserte og 
trenger raskt å forstå de viktigste punktene.

• Mange synes at prosedyrer og rapporter er 
tunge å lese. 
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Viktig

• Hvem er målgruppene for prosedyrer, rapporter og 
referater? 

• Mange mottakere med forskjellige behov? Det 
er om å gjøre å skrive tekster som blir lest og 
forstått. 

• Få frem det som er vesentlig.

• Språket – mange bruker et språk som mottakerne  
ikke er komfortable med.
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Sitat Gerry McGovern

«Filler content distracts the customer from 
killer content. Put up enough filler content and 
you smother your killer content, thus destroying 
the value of your website.»

Men ikke bare for nettsider …
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Skrivecoach for en global organisasjon

«Kan du hjelpe oss? Han skriver rapport på 
rapport. Ingen blir lest.»

«Jeg skriver for meg selv.»
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Kampen om oppmerksomheten

Flere og flere forventer klar og forståelig 
informasjon, spesielt yngre arbeidstakere.

Alle ønsker å gjøre en god jobb, og alle ønsker å 
unngå avvik. 
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1. Introduksjon

2. To modeller du må kjenne til

3. Skriveregler

4. Leselig tekst

Agenda
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USP

Unique

Selling

Proposition

Det ene unike
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USP

Hvis du måtte sammenfatte en tekst i én 
setning – hva ville du sagt?

Er sammenfattingen mulig å se ut fra teksten?

Dette fungerer bra:
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Et eksempel til etterfølgelse (not)
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AIDA
Attention

Interest

Desire

Action

Å vekke oppmerksomhet
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Attention

Hva er 
overskriften?
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Interest

Hva er hensikten?
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Desire

Hva skal gi noen 
lyst til å lese og 
bruke teksten?
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Action

Og hva gjør at den 
faktisk blir lest og 
brukt?
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Spørsmål (inspirert av NTNU)



side 26

En test

• Vis en prosedyre/rapport/referat til en kollega og/eller 
bekjent.

• La dem se på det i noen sekunder.

• Spør om hva de legger merke til/sitter igjen med.
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Eksempel
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1. Introduksjon

2. To modeller du må kjenne til

3. Skriveregler

4. Leselig tekst

Agenda
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Skriveregler

Oppsummering:

• Mange er ikke vant til å lese komplekse 
tekster.

• De leser ofte på skjerm. (Mange også på 
nettbrett/mobil.)

• Derfor må du komme til poenget raskt.

• Du må skrive så enkle og klare tekster som 
mulig.
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Omvendt pyramide – det viktigste må 
komme først

Slik gjør journalistene det
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Forklaring ventetider
Forventet ventetid uttrykker behandlingsstedenes 
skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de 
lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer 
til å vente på utredning, behandling eller 
innleggelse. Ventetiden oppgis i antall uker.

At pasienter er høyt eller lavt prioritert betyr at 
sykehuset har vurdert hvor raskt pasienten 
trenger undersøkelse eller behandling. Pasientene 
som er alvorlig syke stiller først i køen.

Persona – et eksempel fra et stort sykehus
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Persona
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Hvorfor er det ventetider?

Pasienter som er alvorlig syke, stiller først i 
køen. Derfor kan det hende at du må vente på 
utredning, behandling eller innleggelse. 

I så fall får du beskjed fra oss om hvor mange 
uker du må vente.

Mitt forslag
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Tenk gjennom dette

Hvem er din persona?
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Jo enklere språk du bruker, desto lettere er det å 
forstå teksten. 

• Unngå fremmedord.

• Vurder hvor nødvendig det er å bruke 
faguttrykk – og på hvilket nivå i hierarkiet av 
informasjon.

• Forsiktig med fork.!

2. Skriv enkelt, klart og tydelig
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Prøv å korte mengden informasjon ned til det som er 
nødvendig og tilstrekkelig. 

3. Skriv kort

Fagleg forståingsbakgrunn:
Ordet didaktikk kjem frå to greske ord, didaskein, som 
betyr å lære, undervise eller klargjøre, bevise og 
didakti’ké techné, som betyr undervisningskunst. Ordet 
blir derfor gjerne oversatt med undervisningslære. 
Enkelte avgrensar didaktikk til berre å omfatte kva og 
kvifor i undervisninga, dvs. ei drøfting av mål, innhald
og grunngjevingar, medan korleis ein skal undervise vert 
reservert for metodikken, slik at didaktikk og 
undervisningsmetodikk blir sideordna omgrep. I vid 
betyding inkluderer didaktikken ikkje berre
undervisninga sine mål, innhald og grunngjeving, mens 
også den praktiske tilrettelegging og vurdering av 
undervisninga. Her blir med andre ord 
undervisningsmetodikken og evalueringa av 
undervisninga og læringa ein del av didaktikken.
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3. Skriv kort

Fagleg forståingsbakgrunn:
Ordet didaktikk kjem frå to greske ord, didaskein, som 
betyr å lære, undervise eller klargjøre, bevise og 
didakti’ké techné, som betyr undervisningskunst. Ordet 
blir derfor gjerne oversatt med undervisningslære. 
Enkelte avgrensar didaktikk til berre å omfatte kva og 
kvifor i undervisninga, dvs. ei drøfting av mål, innhald
og grunngjevingar, medan korleis ein skal undervise vert 
reservert for metodikken, slik at didaktikk og 
undervisningsmetodikk blir sideordna omgrep. I vid 
betyding inkluderer didaktikken ikkje berre
undervisninga sine mål, innhald og grunngjeving, mens
også den praktiske tilrettelegging og vurdering av 
undervisninga. Her blir med andre ord 
undervisningsmetodikken og evalueringa av 
undervisninga og læringa ein del av didaktikken.
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3. Skriv kort

Didaktikk blir gjerne oversatt med undervisningslære. 

Dette inkluderer undervisninga sine mål, innhald og 
grunngjeving, men også den praktiske tilrettelegging og 
vurdering av undervisninga. 



side 39

… og ha korte setninger

Ekstern kvalitetsvurdering kan skje ved å delta i aktuelt 
program for ekstern kvalitetsvurdering, der man 
periodisk får tilsendt prøvemateriale med ukjent
innhold og får anledning til å sammenligne eget 
måleresultat med en statistisk sammenstilling av andre 
laboratoriers måleresultater, eventuelt med tillagte 
verdier fra referansemetoder.
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LIKS
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Når du mottar pakkene, må du åpne dem og 
ringe avdelingen for å avtale videre behandling.

4. Bruk aktivt språk (der det er mulig)



side 42

5. Skriv korrekt
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6. Vær tydelig

Hva betyr etter kl. 15.00-16.30?
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1. To modeller du må kjenne til

2. Stil og tone

3. Hvordan gjøre en tekst mer 
brukervennlig

4. Skriveregler

5. Leselig tekst

Agenda
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Hvordan gjøre en tekst mer leservennlig

http://mac1.no/files/mac1/images/01200_eyeswideopen_1280x800.preview.jpg
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Dette gjør det lettere for leseren å fange opp 
viktige elementer i en tekst.

1. Bruk lister med punktmerking og nøkkelord
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Eksempel

Didaktikk blir gjerne oversatt med undervisningslære. 
Dette inkluderer undervisninga sine mål, innhald og 
grunngjeving, men også den praktiske tilrettelegging og 
vurdering av undervisninga. 
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Eksempel

Didaktikk blir gjerne oversatt med undervisningslære. 

Dette inkluderer undervisninga sine:
• mål 
• innhald grunngjeving
• den praktiske tilrettelegging 
• vurdering av undervisninga
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Eksempel fra laboratorieprosedyre

Oppbevaring
Før analysering oppbevares plasmaprøver i kjøleskap X
på A- lab. Andre prøver oppbevares i kjøleskap Y på B-
lab. Etter analysering oppbevares prøvene – 70oC i 
fryseskap Z. Plasma og urinprøver oppbevares i 6 mnd i 
boks merket “OUY plasma/uriner” Spinalvæsker og 
biopsier oppbevares i boks merket “Prøver under 
arbeid”. Prøvene arkiveres så etter hvert. Negative 
prøver oppbevares i 1 år, positive på ubestemt tid.
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Eksempel fra laboratorieprosedyre

Oppbevaring
• Før analysering oppbevares plasmaprøver i kjøleskap 

X på A-lab. 
• Andre prøver oppbevares i kjøleskap Y på B-lab. 
• Etter analysering oppbevares prøvene -70oC i 

fryseskap Z. 

Plasma og urinprøver oppbevares i 6 måneder i boks 
merket “OUY plasma/uriner”. 
Spinalvæsker og biopsier oppbevares i boks merket 
“Prøver under arbeid”. 

Prøvene arkiveres så etter hvert. Negative prøver 
oppbevares i 1 år, positive på ubestemt tid.
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2. Vurder om det alltid er TEKST som er best
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3. Tenk visuelt
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Eksempel
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Unngå avvik, hurra for

Kvalitetssikring!
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Takk for meg! ☺


