
Johan L. Tønnesson, professor i sakprosa

Inviterer lillestromkommune.no til 

retorisk medborgerskap?

med bidrag fra KLAR-

studentene Mina Angeloff, 

Johanne Klerck Kramer 

Dahl, Mari Stavrum og 

Helle Beer Urheim

https://www.lillestrom.kommune.no/


Plan for mine 18 minutter

1. Kort om nettsider og klarspråk

2. Studentjakt på lillestromkommune.no med 

Modellesere og Retorisk medborgerskap i 

bagasjen

3. Nye demokratiske arenaer?









«Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og 

visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen 

de trenger, forstår den og kan bruke den» (International Plain 

Language Federation)



Hvorfor klarspråk? (1)

• Økonomi

• Effektivitet

• Demokrati

• Rettssikkerhet



Hvorfor klarspråk? (2)

• Økonomi

• Effektivitet

• Demokrati

• Rettssikkerhet



Den kommunale nettsiden: En demokratisk arena?





Den kommunale nettsiden som 

demokratisk arena 
«Nettsidene er en demokratisk 
arena, men man må forstå bruken av 
dem. For folk går jo ikke på nettsida 
for å se om kommunen har lagt ut 
noe nytt, de går direkte til det 
behovet de har og jobber seg derfra. 
Folk oppsøker ikke kommunen før de 
har bruk for den. Og det gjør det jo 
enkelt med mange av rettighetene du 
har, f.eks. barnehageplass, søknad 
om  sjukehjemsplass, mens andre 
ting som folk er veldig opptatt av, 
byggesaker for eksempel, der legger 
vi jo ut prosjekter og rapporter, alt blir 
lagt ut på nettsidene, men når folk 
ikke vet om det, så søker de det 
heller ikke opp.» 
Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i 
Lillestrøm kommune



Oppgave i emnet Klart språk, demokrati og rettssikkerhet V21:

Gi en vurdering av hjemmesiden til Lillestrøm kommune, 

lillestrom.kommune.no, i et klarspråkperspektiv. Legg særlig vekt på 

i hvilken grad hjemmesiden kan bidra til innbyggernes retoriske 

medborgerskap. Som eksempel skal du gå ut fra følgende situasjon: 

«Jeg har hørt at kommunen skal gjøre noe med møteplassene for 

barn og unge og vil lete meg fram til informasjon om dette på 

hjemmesiden, fordi jeg er engasjert i temaet.»



«Retorisk medborgerskap?»
Heidi Lippestad (HL), kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune: «Å endre fra 
klarspråk til retorisk medborgerskap … altså far min er bilmekaniker, han er 80 år. 
Hva tror du skjer hvis du sier «retorisk medborgerskap» til han? 

Johan L. Tønnesson (JLT): Det trenger du ikke gjøre!

HL. Nei, det håper jeg ikke, det er en veldig dårlig forbedring! 

JLT: Det er jo ikke meningen at begrepet «klarspråk» skal erstattes, men at 
forståelsen av det skal være rikere. Retorisk medborgerskap  dreier seg om at folk 
inviteres til å ta ordet og at de tør å ta ordet. Det er det dette fagbegrepet dreier 
seg om. 

Stig Ervland (SE): - Ja, det er klart at vi må bruke akademiske fagbegreper i faglige 
sammenhenger. Men når man snur seg, klarer man da å bruke alminnelige ord og 
begreper? Vi ser jo ofte at folk tar med seg fagbegrepene ut av fagmiljøene, og så 
blir jo språket mindre klart for folk. 

Men jeg tror jo jeg skjønner hva du legger i begrepet, og da vil jeg legge til at et 
veldig viktig argument for et klart språk er jo at folk skal forstå rettighetene sine. 
Hvis de ikke forstår dem, så kan de jo ikke bruke rettighetene. Det er like viktig som 
at de skal få komme fram og si meningene sine. Folk mister rettigheter når de ikke 
er klar over dem. 



Teori: Retorisk medborgerskap

«Også klart språk må brukes på en måte som fremmer 
lesernes og brukernes forståelse av saken som omtales, og 
være varsom mot å infantilisere dem med plattheter og 
fordummende forenklinger.»

«Seljeseth mener at klart språk kan brukes til å skjule 
maktstrukturer, bygge skjevheter og forenkle ting i en alt 
for stor grad. Målet må heller være å bruke klart språk på 
en bevisst måte, som gjør at alle blir gode retoriske 
medborgere som er i stand til å lese klarspråklige tekster 
på en fornuftig og kritisk måte, slik at vi skjønner om noe 
holdes tilbake for oss.» (M. Stavrum)



Teori: Retorisk medborgerskap
«1. Er det enkelt å finne det man leter etter?

2. Er det greit å forstå det man finner?

3. Får man hjelp til å finne ut hvordan man bruker 
siden i praksis?

4. Bidrar siden til mer jevnbyrdighet og mindre 
avmakt?

5. Er det lagt til rette for å kunne reflektere og 
svare, ikke bare finne og bruke?»

(H.B. Urheim. Min utheving)



Teori: Modellesere

«Umberto Eco lanserte tekststrategien «Modelleseren» 

i boken The Role of the Reader (1979) som en forbilledlig 

lesemåte for den som ønsker å lese teksten på en 

fornuftig måte (Eco, 1979). Modelleseren kan forstås 

som et sett med dynamiske kompetanser som leseren-

av-kjøtt-og-blod bør strekke seg etter, og er ikke 

nødvendigvis intendert fra forfatterens side. […] Jeg 

vil identifisere tre Modellesere hos hjemmesiden til 

Lillestrøm kommune.» (M Angeloff)



Modelleserne:

• Den engasjerte voksne

• Den informasjonssøkende

• Den unge

(M. Angeloff)



M. Angeloff



Den informasjonssøkendes vandring



Den unges vandring: Chatrobotsamtale



Den engasjertes vandring











«Her finner hun endelig det hun 

har lett etter: saksprotokoll, 

saksfremlegg og ulike vedlegg. 

Om disse er forståelige er en 

annen sak, som ikke har noe å 

gjøre med selve hjemmesiden, 

ettersom saksdokumentene 

skrives uavhengig av den.»

(J. K. Dahl)





(M. Angeloff)



Den kommunale nettsiden som 

demokratisk arena? 
«Vi diskuterte det faktisk her for få dager 
siden, dette med høringer. Når vi legger 
saker ut på høring, gjør jo det jo fordi det 
er lovpålagt, og vi opplyser om at den og 
den saken er lagt ut på høring, med 
høringsdokument og høringsfrist og slikt, 
men det er jo noe helt annet enn å spørre 
befolkningen «hva mener dere om dette?» 
Det spurte vi faktisk om 
byutviklingsplanen i fjor. Vi hadde planlagt 
noen byvandringer hvor folk skulle få 
være med å diskutere forskjellige deler av 
planen, men så kom koronaen, og da 
gjorde vi det digitalt. Vi la ut tre filmer på 
Facebook, så folk kunne delta i 
byvandringene på den måten.» 

Stig Ervland, kommunikasjonsrådgiver i 
Lillestrøm kommune



















Kommentar fra retorisk medborger:

«Hvorfor må det velges enten eller? Bil og mennesket klarer helt fint å 

leve hånd i hånd, så lenge byen legges opp til det.

Kjernen i lillestrøm kan godt gjøres mer bilfri enn den er i dag, så lenge 

tilgangen på parkering og adkomst blir tilrettelagt for dette. - Husk på 

at det er flere viktige gjennomtrafikkårer i Lillestrøm, som er vanskelig 

å legge utenom. Alternativt må det etableres en helt ny trase igjennom 

Volla området som knytter sammen Kirkeveien (226) med 

Nittedalsgata/Jonas Lies gate. Noe som blir mulig å gjøre når Kjeller 

flyplass blir avviklet.»



Kommentér gjennom systemet!

«Lillestrøm kommune

Heisann! Takk for tilbakemeldinger. Hvis du kunne ha kopiert svarene inn 

her så hadde vi blitt veldig 

glade: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...»

«Her fikk vi inn 58 innspill, hvor 11 var fra myndigheter, 26 fra utbyggere og 21 fra innbyggere.

Videre var det også mulig å svare på de spørsmål som ble stilt i byvandringsfilmen (av Sidsel Bjerke 

Hommersand). Det var 713 personer som så på byvandring 1, 27 som fullførte undersøkelsen.

300 som så byvandring 2, 9 som fullførte undersøkelsen. 259 som så på byvandring 3, kun 5 som fullførte 

undersøkelsen.»

https://www.facebook.com/lillestrom.kommune.no/?comment_id=Y29tbWVudDo0MDg4NDQwNDExMTcxNzYwXzQxMDA3NDQ3MzY2MDc5OTQ%3D&__tn__=R-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DERQ6awywV0ekV0MXJ7v4jaX8gDxuNDRNhKooF-9phm1UQloxSEdOMkZMSVdKWUExRVlHUzBGQzZNWC4u%26fbclid%3DIwAR2ANFPhN3C8qEe_vHW3946zJ_T7ymQbrus_qr9apEj27TnCWXlpFgaqe_Y&h=AT2AJAnfZzmR2HXMC6pC4VmkYpe7Z6opDuyl0waXGKQB9SjDna2Vq2VTdSk82ult4LiCiXxFKYFxdUs6xxLqtQq6oB99-jTiuJZiQlXdwcQ7aSLy3c4yLItBYau9MIUNSg&__tn__=R-R




Post Facebook?



Visjon: En interaktiv QR-kode-basert app for 
kollektiv og individuell «byvandring». Koplet til 
tjenester på nettsiden. Demokratisk 
medborgerskap in situ!


