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Vi alle må bli flinkere til å formidle kompliserte lover og 
regler på en forståelig måte. Da ivaretar vi folks 
grunnlovsfestede rettssikkerhet.

Hans Christian Holte,

Nav-direktør



Spørsmål vi har stilt oss…

▪ Hvor mye tid bruker NAV Agder på å forklare bruker brev de ikke forstår?

▪ Hvor mye tid, krefter og selvtillit koster det bruker når de ikke forstår?

▪ Hva gjør uklar kommunikasjon med tilliten til NAV og forholdet vårt til bruker?

▪ I hvilken grad bidrar språk til å hindre eller eskalere konflikter mellom NAV og 

bruker?



Klart språk i Agder

Prosjektgruppe
▪ NAV-kontorer

▪ Arbeid- og utvikling NAV Agder

▪ NAV Kontaktsenter 

▪ Brukerutvalg

▪ Statsforvalteren

▪ Kommunikasjonsrådgivere



Prosjektgruppen skal

▪ Forankre språkarbeidet hos medarbeidere ved alle enheter

▪ Koordinere med direktoratet og andre fylker

▪ Arrangere workshops i de ulike enhetene

▪ Være en ressurs for språkarbeidet ved NAV-kontorene

▪ Følge opp initiativer fra NAV-kontorene



// NAV

Mål fram til juni 2021:

1. Enklere maler for NAVs vedtak

2. Forbedret språklig 

grunnkompetanse hos alle som 

jobber med formidling i NAV 

Agder



// NAV

NAV-kontorene

• Språkverksteder

• Arbeid med forbedringer ved 
det enkelte NAV-kontor

• Samarbeid mellom NAV-
kontorer

• Endringsagentene engasjert i 
arbeidet



// NAV

Brukerutvalg

• Ressursgruppe med 
brukermedvirkere som er 
engasjert i språk

• Tester nye maler 

• Rådgivende

• Representant fra brukerutvalget i 
prosjektgruppa



// NAV



M-M-M-M – Bedre språk

Bedre 

Språk?



Misforståelser

Opprinnelig tekst fra sosialhjelpvedtak:

Du ble i vedtak innvilget økonomisk stønad for februar. Før utbetaling av siste del av 

livsoppholdet ble det satt som vilkår at du leverte dokumentasjon som viste at du 

hadde bestilt legetime. Vi mottok en lapp der det stod at du hadde time 4. mars. Det 

ble satt vilkår om dette da time hos lege etter NAV [kontor] vurdering er avgjørende 

på veien til å få egne inntekter og dermed bli økonomisk selvhjulpen.

5. mars leverer du en lapp der det står at legetimen er flyttet til 11. mars.



Misforståelser



// NAV

09.12.2018 16:56: denne dato ikke passe til meg. jeg kan 
komme 10 des eller 11 desember

11.12.2018 09:48 - Hei, din veileder har fravær fra jobb i 
dag, men jeg skal videreformidle din beskjed, så finner 
dere at annet tidspunkt. Vennlig hilsen (…) Veileder NAV 
xxx

09.01.2019 19:08 hei, jeg kan ikke kommer pga jeg er syk,

Forstår vi den vi har dialog med? 



// NAV

• 10.01.2019 11:12: Hei hvordan syk er du? Kan du si noe om din 
helse. Er du sykemeldt? Hva mener du skal til for at du skal 
komme i jobb? MVH (…) NAV xxx

• 20.01.2019 17:20: hei kan dere ordne nye time til meg slik at 
jeg kan forklare hvordan jeg er syk... MVH (…)

•

• 22.01.2019 12:38 - Hei, ønsker du ikke å utdype her hva som 
feiler deg?



// NAV

• 31.01.2019 21:01: Hei, nå jeg er frisk igjen, og jeg fortsatt leiter etter jobb men 
som dere vet jeg kan ikke verken lese eller skriver! Men hver gang min kone også 
sende søknader til forskjellig arbeid,

• 04.02.2019 09:36 Hva tenker du skal til for at du kommer i jobb? NAV har ulike 
tiltak og vi må finne riktig hjelp for deg slik at du kommer raskt i jobb. Hvordan 
språknivå har du og hvordan synes du det er å kommunisere muntlig på norsk?

MVH (…)

• 10.02. 19 00:14: Kan snakke norsk og kan ikke skrive eller lese så dere må hjelpe 
meg. Kan dere sende en avtale med dere slik dere kan skjenner meg bedre. Med 
en dialog.



// NAV

Samarbeid med Arendal voksenopplæring

• Flyktninger dårlig representert i Brukerutvalg

• Elev i språkpraksis

• Går gjennom vedtak

• «Gammelnavsk ordliste»

• Workshop med elever på voksenopplæringen 
og NAV

• Forventet resultat: Dokument med konkrete 
forslag til forbedringer. 

• Kan deles med hele NAV



Motivasjon



Vi innkaller deg til informasjonsmøte ved NAV-kontoret ditt 
NAVs saksnummer: 20190354452 
Fødselsnummer: 20110090731 
Dato: 
Klokkeslett: 
Møtested: 
Adresse: Lund Torv, Steinkleiva 2 (over Sparbutikken) 
Oppfølging Ungdom 
NAV vil gjerne hjelpe deg i jobbjakten, og har derfor satt sammen fem motiverende 
moduler. 
Disse modulene vil øke dine muligheter for å nå mål og jobbønsker. 
FØRSTE SAMLING: Mandag 20. januar kl. 09.00-13.00 
Tema: JOBBFOKUS - Hvordan passer du og din kompetanse inn i arbeidsmarkedet? 
ANDRE SAMLING: Tirsdag 21. januar kl. 09.00-13.00 
Tema: CV - Her får du gode tips og mulighet til å forbedre din CV. 
TREDJE SAMLING: Onsdag 22. januar kl. 09.00-13.00 
Tema: JOBBSØKING - Hva skal til for å skrive en god søknad? 
FJERDE SAMLING: Torsdag 23.januar kl. 09.00-13.00 
Tema: INTERVJU - Vi forbereder deg til intervjuet! 
FEMTE SAMLING: Fredag 31. januar kl. 09.00-13.00 

Motivasjon 
Informasjonsmøte eller uka som endret livet ditt?



«Forventet kjedelig kurs. - Der tok jeg grundig feil», 
«Fått en ny drive etter denne uka» 
«Uhøytidelig stemning og veldig nyttig»

Bli lagt merke til blant andre søkere! 

Vi starter med at du finner en stilling du har lyst på. I løpet av denne uka vil du:
vite hvordan du skriver en CV som viser hvorfor du bør få jobben

lære hvordan du skal skrive gode søknader og sammen med kursholder bli 
ferdig med søknaden 

bli godt forberedt for intervju til stillingen

Her vil du møte en liten gruppe med andre i samme situasjon. Vi møtes på 
Jobbhuset. Lokalet ligger på Lund Torv, etasjen over Sparbutikken. Dagene vi 
skal møtes er: 

Mandag  dato  kl. 0900-1300
Tirsdag    dato  kl. 0900-1300
Onsdag   dato  kl. 0900-1300
Torsdag  dato  kl. 0900-1300
Fredag    dato  kl. 0900-1300 (Merk: ikke samme uke)

Motivasjon 
Informasjonsmøte eller uka som endret livet ditt?



Makt



Opprinnelig tekst fra sosialhjelpvedtak:

Dere har begrenset økonomisk mulighet til å dekke utgifter til [navn på aktivitet] 

for [navn på barn]. I lov om sosiale tjenester i Arbeids-og velferdsdirektoratet er 

det et særlig fokus på barns oppvekstvilkår. Barn skal sikres en trygg oppvekst og 

kunne delta i alminnelige skole-og fritidsaktiviteter uavhengig av hvorvidt 

foreldrene har en vanskelig økonomi. NAV mottar øremerkede midler til 

barnefamilier med lav inntekt, og har etter en individuell vurdering funnet at 

søknaden fyller kriteriene for ekstra bidrag til formålet dere har søkt om.

Makt



Det vi egentlig mener å si:

Du får [beløp] kroner til å dekke utgiftene til [ konkret hva det gjelder, eksempel 

fotballkontigent] for [navnet på barnet] fordi du har dokumentert at dere ikke kan 

betale dette selv. [navnet på barnet] skal ha mulighet til å delta på alminnelige 

skole- og fritidsaktiviteter, som alle andre barn.

Vedtaket er gjort etter lov om sosiale tjenester  i NAV § 19.

Makt



Mennesker



Først og fremst 

handler det om 

Mennesker





Hvor viktig er det at 

NAV jobber med utvikling 

av språk og formidling?

33 Svar, gjennomsnittlig vurdering 4.94



Ja 25

Nei 8

Har det skjedd endringer eller er planlagt endringer på 

kontoret ditt etter workshopen?



Har du gjort, eller planlegger du, endringer i din egen 

språkbruk på grunn av språkworkshopen?

Ja 30

Nei 3



De fleste kontor/enheter bruker maler og tekster som er 

utarbeidet utenfor egen enhet, og som derfor kan være 

vanskelig å endre på. Bruker du brevmaler eller andre 

tekster som du mener ikke har godt språk og bør 

endres?

Ja 26

Nei 7



Språkarbeid gir inspirasjon og stolthet

«I går brukte jeg referatmalen dere 

lærte meg for første gang. 

Allerede samme dag fikk jeg positiv 

tilbakemelding fra en bruker!»

▪ Språkarbeidet gir raske og tydelige resultater. 

▪ Språkarbeidet er en inngangsport til samarbeid og noe som skaper 
begeistring innad i gruppen

▪ Brukerne setter pris på det når vi skriver enklere. Noen viser det til og 
med



// NAV

Statsforvalteren

• Språkverksteder: «Men hva sier 
fylkesmannen»?

• Involvert i språkprosjektet fra 
dag 1

• Medlem av prosjektgruppen

• Med i forenklingen av 
sosialmaler

• Medspiller på flere områder i 
språkarbeidet



Språk og fag henger tett sammen. 

– Vi skaper eierskap ved NAV-kontorene ved å involvere fagfolk enda 

sterkere gjennom prosjektgruppen

– Fagmedarbeidere og kommunikasjonsmedarbeidere holder workshops 

sammen 

– Samarbeidet med Fylkesmannen er en forutsetning for å lykkes

– Viktig å styrke samarbeidet med NAV Arbeid og Ytelser og andre 

instanser som er ansvarlige for malene NAV bruker i statlig sektor

Hva har språkarbeidet lært oss så langt?



Brukermedvirkning en forutsetning for å lykkes

– Brukermedvirkere kan gjøre en helt konkret og viktig jobb

– Viktig å koble brukere sammen med fagfolk i NAV for å skape endring

– Vi må fortsatt jobbe for å inkludere flest mulig brukergrupper

Hva har språkarbeidet lært oss så langt?



NAV-medarbeidere ønsker ett NAV og ett NAV-språk 

– NAV-medarbeidere ønsker å bruke samme språk i kommunale som i 

statlige vedtak. 

– Mange avdelinger jobber med både kommunale og statlige vedtak overfor 

de samme brukerne. De ønsker å bruke samme språk i alle vedtak og ser 

skillet som kunstig og forstyrrende

Hva har språkarbeidet lært oss så langt?



// NAV

Slik jobber vi i praksis:

Prosjektgruppen

Vedtak fra NAV-
Midt Agder Brukerutvalget:

Brukertesting 
med 
ressursgruppen

Samarbeid med Arendal 
Voksenopplæring: Gjennomgang 
av tekster. Workshop for å 
forenkle

FORENKLET 
VEDTAK MED 
KLART SPRÅK

Tilbakemelding etter brukertesting


