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Å se, å lese, å forstå – og hva 

så?

Språkdagen 13. november 2008

Gustav Haraldsen

Seksjon for datafangstmetoder

Statistisk sentralbyrå
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Vi ser før vi leser

• Først danner vi oss et hovedinntrykk av hvordan 

skjemasiden er bygd opp
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Vi ser før vi leser

• Først danner vi oss et hovedinntrykk av hvordan 

skjemasiden er bygd opp

• Deretter skiller ut forskjellige typer elementer og hvordan de 

henger sammen

• Før vi fokuserer på det som vi oppfatter som første 

spørsmål
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Det visuelle budskapet

• Hovedinntrykk

• Skjemaoppbygning

• Utformingen av 

spørsmålstekster og svarfelt

• Relativt ryddig, men med en 

blanding av vertikale og 

horisontale avkryssingsbokser

• Komplisert og ikke gjennomført 

spørsmålsnummerering

• Forvirrende utfyllingskart

• Spørsmål, hjelpetekster og 

svaretiketter framstår ikke som 

enheter

Klipp1.avi
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Et spørsmål består av:

• Ord og formuleringer som svarpersonen skal forstå på riktig 

måte

• En oppgave svarpersonen skal løse

• Et svarformat han eller hun skal rapportere svarene sine i
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Ord og formuleringer som svarpersonen skal 

forstå på riktig måte

Eksempel: Mor jobber i bank. Far er student
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En oppgave svarpersonen skal løse

Eksempel: Både mor og far er yrkesaktive. Mor ønsker å 

studere på heltid fra 1. august
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Et svarformat han eller hun skal rapportere 

svarene sine i
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Observasjoner under utfylling av oppgave 1 og 3

NAVs veiledning 

(testperson 2)

Språkrådets veiledning 

(testperson 3)

Misforståelser 9 2

Oppslag i veiledningen 3 5

Undring 3 3
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Et alternativt skjema

• Disponert i fire deler

A. Opplysninger om mor

B. Opplysninger om far

C. Opplysinger om fordelingen av foreldrepenger mellom mor og far

D. Vedlegg og underskrifter

• Selvforklarende
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Klipp3.avi
Klipp2.avi
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Å se, å lese, å forstå – og hva så?

Den visuelle utformingen av et spørreskjema skal:

• Motivere svarpersonen

• Lede ham eller henne gjennom skjemaet på en effektiv måte

• Bidra til at spørsmålene blir forstått og besvart på riktig måte

Spørsmålene i skjemaet skal:

• Være lette å forstå

• Stille svarpersonen overfor oppgaver som han eller hun har 

forutsetninger for å løse

• Ha svarfelter eller svaralternativer som passer overens med 

det svarpersonen ønsker å uttrykke 

Klipp3.avi

