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 På plakaten

Slik er nye klarspråk.no
Nettstedet klarspråk.no gjenoppstår i ny drakt! 
Etter en grundig revisjon av både innhold og utforming 
er nettsidene straks klare til bruk.

Klarspråk.no inneholder praktiske verktøy og opp-
daterte råd og tips om hvordan språket kan bli mer 
brukervennlig, klart og forståelig. I tillegg !nner du 
informasjon om hvordan du kan organisere og drive 
et klarspråksarbeid i virksomheten din.

Målgruppa for nettstedet er ansatte i o"entlig sektor, 
men også næringsdrivende og privatpersoner kan ha 
nytte av innholdet.

Dette er hovedinnholdet
Klarspråk.no inneholder både fakta og moro, arbeids-
metoder, nettkurs og eksempler til etterfølgelse. 
Lurer du på

• hva klarspråk egentlig er?
• hva du må gjøre for at teksten din skal bli så klar 

som mulig?
• hvorfor det er så viktig å skrive klart? 
• hvordan du går fram for å skrive en lov eller en 

forskrift? 
• hvordan du drar i gang et klarspråksprosjekt?
• hvordan du overbeviser sjefen?
• hvordan du involverer brukerne?
• hvordan andre har jobbet med klarspråk?

Klarspråk.no gir svar! 

Mange nyttige eksempler
Rådene på klarspråk.no er utstyrt med eksempler du 
kan la deg inspirere av. Tekstbasen til KS er en integ-
rert del av nettstedet. Basen inneholder maler fra 
kommune sektoren, som du fritt kan bruke i arbeidet 
ditt. Du kan lese hva andre virksomheter har gjort for 
å lykkes med språkarbeid, og du kan se eksempler på 
tåkete tekster. Mange av skriverådene er illustrert med 
tydelige eksempler på godt og mindre godt språk.

Fant du det du lette etter?
Redaksjonen vil gjerne høre fra deg! Om det er 
noe du savner på sidene, eller om du ser noe 
som er rart eller feil, kan du sende en e-post til 
klarsprak@sprakradet.no. Du kan også bruke 
tilbakemeldingsfunksjonen under hver artikkelside 
til å sende oss ris og ros.

Husk at du fremdeles kan !nne nyttige rettskriv-
ningsregler, praktisk grammatikk, avløserord og 
nynorskhjelp på språkrådet.no.

Klarspråk.no er et av tiltakene i samarbeidet «Klart språk i 
staten», som startet som et prosjekt i 2008 i regi av daværende 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). 

Klarspråk.no er utviklet av KS, Digitaliserings direktoratet og 
Språkrådet.


