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Hva skal elevene ha lært? 
Elevene skal: 

 Vite noe om hvordan arbeidsmarkedet har endret seg de siste 50 årene 

 Vite at dagens samfunn åpner for nye omstillinger, blant annet på grunn av 

teknologiutviklingen 

 Vite at utdanning er fokus både i FNs tusenårsmål og FNs bærekraftmål 

 Vite at alle yrker har en verdi for samfunnet 

 Reflektere over hvilke ferdigheter som er nødvendige i framtidens arbeidsliv 

 Reflektere over verdien av å ha en utdanning 

 Reflektere over verdien av å ha et arbeid 

 Reflektere over hvorfor vi betaler skatt 
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Framtidens arbeidsliv 

På NHO’s årskonferanse, Remix - i januar 2016 

sa Erna Solberg blant annet1: «Omstillingen og 

endringene som kommer i norsk arbeidsliv vil 

gjøre at kompetansen som etterspørres vil 

endre seg. Det vil skape nye vinner og nye 

tapere».  

 Hva slags omstillinger og endringer tror 

dere hun mener kommer i norsk 

arbeidsliv? 

 Hva slags kompetanse tror dere vil bli 

etterspurt i framtiden? 

Mange jobber har forsvunnet de siste 50 årene 

– enten fordi de har blitt automatisert eller fordi 

vi har klart å produsere mer effektivt. F.eks. ser man knapt en skomaker lenger, vi kjøper 

heller nye sko og støvler ved behov eller fordi vi ønsker noe nytt.  Nye 

produksjonsmetoder og materialer har gjort det billigere å kjøpe nytt enn å reparere på 

det gamle fottøyet. På samme måte finnes det omtrent ikke bankfunksjonærer lenger 

(som tidligere satt i skranke som førstelinjetjeneste) – nå er vi alle «banksjefer» i 

nettbanken. 

 Tror dere roboter (også i form av programvare) vil overta mange av dagens 

arbeidsoppgaver? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Ta utgangspunkt i det yrket du utdanner deg i og vurder hva slags deler av denne 

jobben som kan bli overtatt av programvare eller roboter. Hva kan 

automatiseres bort og hva trenger man fortsatt mennesker til i et slikt yrke? Hva 

slags trender ser man innenfor denne yrkesgruppen når det gjelder å ta i bruk 

teknologi (f.eks. at man innenfor byggebransjen ser bruk av roboter til å «printe 

ut» hele hus)? 

Bruk av roboter gjør at maskiner kan utføre oppgaver som er farlige eller svært fysisk 

belastende for mennesker. Ofte kan de gjøre oppgavene raskere og mer nøyaktige enn 

mennesker – noe som kan føre til billigere varer og tjenester for oss som forbrukere. 

                                                           

1 

http://www.dagbladet.no/2016/01/07/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/arbeidsliv/4265659

3/  

http://www.dagbladet.no/2016/01/07/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/arbeidsliv/42656593/
http://www.dagbladet.no/2016/01/07/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/arbeidsliv/42656593/
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Bruk av 3D-printere kan føre til at vi i framtiden skriver ut det vi trenger av møbler, klær, 

sko, verktøy o.l. Vi kan til og med skrive ut en ny 3D-printer om vi har behov for dette.  

 Mener dere at dette er en ønsket utvikling? Finn argumenter for og mot.  

Hun sa også: «Det er for mange mennesker som konkurrerer om stadig færre jobber 

som ikke krever spesiell kompetanse. Flere asylsøkere som får opphold, kan gjøre at det 

blir enda flere mennesker, og den teknologiske utviklingen at det blir enda færre slike 

jobber».  

 Hva slags jobber finnes i dag som ikke krever spesiell kompetanse? 

 Hva mener dere bør gjøres; bør det skapes flere jobber som ikke krever spesiell 

kompetanse eller bør vi satse på utdanning og kompetanseheving? Hvorfor 

mener dere dette? 

 Synes dere utsagnet kan tolkes som at asylsøkere kun skal ha arbeid som ikke 

krever spesiell kompetanse?  

o Tror dere asylsøkere har lite eller ingen utdanning? Hvorfor tror dere 

dette? 

o Tror dere mange er redd for at innvandrere, asylsøkere og flyktninger skal 

ta jobbene fra «nordmenn»? Hva kan i så fall gjøres for å endre slike 

holdninger? 

Teoritunge yrkesutdanninger? 

Utsagn man ofte hører når det gjelder 

yrkesutdanninger kan være at skolen blir 

for teoritung og at man får presentert for 

mange yrker til at man kan få spesialisert 

seg i ett – og jobbe praktisk med dette.  

 Hvilke fordeler og ulemper kan det 

ha at man får innblikk i mange 

yrker, og hvilke fordeler og 

ulemper kan det ha at man bare får 

innblikk i ett bestemt yrke? 

 Hvilke fag tror dere de fleste mener når de sier at det er for mange teorifag på 

skolen, og som er unødvendige for de som skal gå yrkesfag? 

Med utgangspunkt i det siste spørsmålet over; tenk deg at du har tenkt til å bli snekker;  

 Hvilke fag (eller ferdigheter) tror du at du vil ha behov for på skolen for å kunne: 

o Finne de nyeste byggeforskriftene og forstå hva som står der 
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o Lese en arbeidstegning og forstå hva han skal gjøre 

o Kunne beregne hvor mye materialer som er nødvendig å kjøpe inn for et 

jobboppdrag 

o Levere et tilbud til en kunde på en jobb som kunden skal ha utført, f.eks. 

å bygge en garasje 

o Drive sin egen snekkervirksomhet 

o Vite hvor mye han kan ta opp i lån for å kjøpe egen bolig 

o Levere inn selvangivelse elektronisk 

o Ta del i demokratiske valg, være med på å påvirke beslutningsprosesser 

og ytre seg offentlig 

Hode eller hjerte – arbeid eller arbeidsledig? 

 Når man skal velge utdanning – bør man da velge: med hodet – at man tenker på 

hva slags arbeidskraft det vil være behov for i framtida, eller med hjertet – følge 

sine interesser og evner? Hvorfor mener dere dette? 

 Hva er det viktigste med å ha et arbeid – handler det om å tjene penger, bidra i 

samfunnet, andre ting? 

Både markeder og økonomi påvirkes dersom mange er arbeidsledige.  

 Hvordan kan tap av inntekt påvirke livet til en privatperson? 

 Hva kan konsekvensene bli for bedrifter som taper penger på økende 

arbeidsledighet? 

 Hvordan påvirkes statens inntekter hvis stadig flere står uten jobb? 

 Hvorfor tror du at unge mennesker rammes ekstra hardt når det går dårlig med 

landets økonomi?  

Som arbeidstaker har du både plikter og rettigheter i arbeidslivet. Det samme har 

arbeidsgiver. 

 Hvilke plikter mener du at du har som arbeidstaker? 

 Har man krav på en arbeidskontrakt selv om man er under 18 år gammel? 

Hvorfor er det viktig å ha kontrakt? 

 Har man rett til å få lønn når man er syk? 

 Hvis du jobber, eller får jobb om noen år – tror du tør å si ifra til sjefen din hvis 

du mener noe er galt med kontrakten din eller arbeidsmiljøet?  Hvorfor tror du 

mange synes kan være vanskelig å ta opp med sin egen sjef? 

 Som ungdom tjener du kanskje ikke så mye, og du kan derfor få frikort fra 

Skatteetaten. Hvorfor trenger du et slikt når du skal jobbe for noen?  

 Hva skjer hvis du ikke leverer frikort til arbeidsgiveren? 
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 Du tjener opp feriepenger på det du tjener, men når får du dem utbetalt? 

 Hva er restskatt? 

Rett og riktig om rettigheter og plikter 

Finn ut om påstandene er riktige eller gale.  

 

Påstander Riktig Galt 

Alle har krav på en arbeidskontrakt   

Alle har krav på en sluttattest, selv om man har jobbet svart   

Hvis man er i arbeid har man krav på å få lønn i et visst antall dager om 
man blir syk 

  

Svart arbeid er umoralsk, men ikke straffbart   

Arbeidstakere har rett til lønn under opplæring på arbeidsplassen   

Arbeidstakere har ansvar for å være med på å skape et godt 
arbeidsmiljø 

  

Lønnsslippen er også en slags kvittering på at man har betalt skatt av 
arbeidsinntekten 

  

Det er bare kvinnelige arbeidstakere som har rett til lønn når de er 
hjemme med syke barn 

  

Arbeidsmiljøloven setter begrensninger for hvor mye man har lov til å 
jobbe 

  

Arbeidsgivere har ansvar for at arbeidsplassen er sikker (at man ikke 
utsettes for farer) 

  

Arbeidskontrakten skal inneholde hva man har avtalt som lønn og 
arbeidstid 

  

Arbeidstakere har krav på ferie, men arbeidsgiver kan i stor grad 
bestemme når ferien skal tas 

  

Alle arbeidstakere må være medlem av en fagforening   

Utenlandske arbeidstakere skal ha mindre i lønn enn norske 
arbeidstakere 
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Skatt og arbeid 

Det har blitt avdekket mer svart arbeid og kriminalitet i arbeidsmarkedet i Norge de 
siste årene. Det viser en ny rapport som blant annet politiet har vært med på å lage. Nå 
vil myndighetene gjøre en ekstra innsats for å rydde opp. 

 Hva menes med svart arbeid? 

 Hva slags annen type kriminalitet tror dere det kan være snakk om i 
arbeidsmarkedet? 

 Hvilke konsekvenser kan det få for samfunnet hvis mange jobber svart? 
 

En av bransjene myndighetene vil ha fokus på, er bygg- og anleggsbransjen, hvor man de 
siste årene har sett flere eksempler på både svart arbeid og sosial dumping..  

 Hva menes med sosial dumping? 

 Hvorfor tror dere det er mye svart arbeid i bygg- og anleggsbransjen?  

 Er det andre yrker hvor dere tror svart arbeid kan være utbredt? Hvilke 

kjennetegn kan slike yrker ha?  

 Finnes det yrker hvor dere ikke tror det forekommer svart arbeid – i så fall 

hvilke og hvorfor? 

 Hvorfor tror dere noen betaler “svart” for å få utført tjenester?   

o Hvilke “fordeler” kan det ha for både den som betaler og den som 

utfører arbeidet? 

o Hvilke rettigheter tror dere oppdragsgiver har i forhold til utført 

arbeid når de betaler svart (f.eks. for å få lagt nytt tak)? 

o Hvilke rettigheter tror dere arbeidstakere som jobber svart har hvis 
de ikke får betalt, blir syke osv.? 

Svart arbeid fører til at staten taper store inntekter. Skattepengene brukes bl.a. til å 

bygge veier, drive sykehus, ha gratis skolegang og en rekke andre velferdsgoder. 

Prinsippet er at alle som jobber bidrar til at alle innbyggere skal ha tilgang til de samme 

godene. 

 Synes dere det er rimelig at alle skal betale skatt selv om de ikke benytter seg 

av alle godene (for eksempel at barnløse er med på å finansiere gratis 

skolegang, og de uten bil er med på å finansiere veibygging)? Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

I enkelte andre land må innbyggerne selv betale for sykehusbehandling – noe som gjør 

at alle innbyggere avhengige av å ha en egen helseforsikring for å få råd til behandling 

når de blir syke. I andre land, som for eksempel Spania, kan innbyggerne risikere å måtte 

betale for bygging av veier som ligger nær huset de bor i, noe som har ført til at mange 

plutselig har fått en uventet stor gjeld. Slik er det ikke i Norge. Vi har et velferdssystem 

der staten betaler de største utgiftene på veibygging og vedlikehold. Skattepengene 
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sørger også for at alle har gratis utdanning og rett til gratis behandling på offentlige 

sykehus. Må alle utenlandske arbeidstakere ha arbeidstillatelse for å jobbe i Norge? 

 Tenk dere at situasjonen var at staten ikke betalte for skole og helsevesen. 

Hvordan ville det bli om alle var nødt til å betale for seg selv? Vil det skape 

forskjeller – i så fall hvordan? 

Bærekraftmål   
Bærekraftig utvikling handler om å ta 

vare på behovene til mennesker som 

lever i dag, uten å ødelegge 

fremtidige generasjoners muligheter 

til å dekke sine.. Blant FN sine 

bærekraftmål2 finner man «god 

utdanning».  

Å sikre utdanning for alle var også 

blant tusenårsmålene. 

 Hvorfor er utdanning så 

viktig at det var et 

tusenårsmål at alle skulle få 

gå på skole? Tips: hva er det 

overordnede målet for tusenårsmålene? 

 På hvilken måte kan man si at utdanning handler om bærekraftig utvikling? 

I Norge har vi gratis, og obligatorisk, skolegang – og stadig flere tar høyere utdanning. 

 Hvor mye utdanning er egentlig nødvendig? Har det gått inflasjon i studiepoeng? 

Verden endrer seg raskt, ikke minst teknologisk. Mennesker bytter også jobb oftere enn 

tidligere. Vi må derfor lære nye ting gjennom hele livet, og vi må være villige til å endre oss for å 

tilpasse oss omgivelser som endrer seg. 

 Hvordan skal vi best legge til rette for livslang læring (hva må vi kunne for at vi selv skal 

kunne tilegne oss ny informasjon og kunnskap gjennom hele livet)? 

                                                           

2 http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/God-utdanning  

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/God-utdanning
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Late nordmenn? 

En OECD-rapport3 viser at snittet i OECD er 1770 timer i året, mens nordmenn i snitt 
jobber 1408 timer. Noen eksperter mener derfor at nordmenn har blitt latere enn 
andre.  
 

 Hvordan definerer dere latskap? 

 Hva tenker dere; er nordmenn latere enn andre fordi vi i snitt jobber færre 
timer? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Tror dere vi har dårligere arbeidsmoral enn andre? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
Produktivitet handler om hvor mye vi produserer pr time, mens produktivitetsvekst 
hander om hvor mye mer vi produserer totalt sett. 
 

 Ut fra utsagnet over; kan man si at siden nordmenn jobber mindre enn mange 
andre så produserer vi mindre? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 
Med innføring av 8-timersdagen fikk vi en tredeling av døgnet; 1/3 på jobb, 1/3 til 
familie og fritid og 1/3 til søvn. Da var det et tydelig skllle mellom når man var på jobb 
og når man hadde fri. 
 

 Hvordan er dagen inndelt i dag? Jobber vi mindre når vi reiser tidligere fra jobb, 
eller har skillene mellom jobb og fritid blitt mer utydelige slik at vi jobber like 
mye – men at vi gjør mer gjennom bruk av mobiltelefoner og annen teknologi? 

 Noen sier at det at vi kan jobbe færre timer handler om et verdisyn. Hva tror 
dere menes med dette (hvilke verdier snakker vi om)? 

 Hvilke fordeler og ulemper har det for den enkelte og for samfunnet at vi jobber 
færre timer enn andre? 

 

Det er bare to land innenfor EU hvor man jobber færre timer pr uke enn det man gjør i 
Norge. 
 

 Hvike to land tror dere dette kan være? Hvorfor tror dere det er disse landene? 
 
Statistikken fra OECD viser kun hvor mange timer man er på jobb i snitt. 
 

 Mener dere det er en sammenheng mellom antall timer man jobber og hvor mye 
man får produsert? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 I hvor stor grad mener dere det skal telle hvor mange som er i jobb i et slikt 
regnestykke? Som en tilleggsinformasjon her kan dere tenke over at bare Island 

                                                           

3 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LEVEL#  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LEVEL
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og Sveits har en høyere andel av befolkningen mellom 15 og 64 år i arbeid enn 
det Norge har.  

 
Statistikken viser at flere tar seg fri fredager enn tidligere, spesielt gjelder dette menn. I 
2000 var antall menn som jobbet fredager 66%, og i 2010 var dette sunket til 56%. Blant 
de som jobber fredager jobber de 40 minutter kortere i 2010 enn i 2000. Arbeidstid 
resten av uka er som tidligere. (kilde: tidsbrukundersøkelsen til SSB, 2012). 
 

 Hva tror dere er årsaker til at nordmenn jobber mindre på fredager enn tidligere 
– vi vil ha mer fritid, vi har råd til det, vi har blitt mer produktive, familien har 
blitt viktigere, statussymbol å kunne reise på hytta osv.? 

 Hvis vi har råd til å jobbe mindre slik at vi kan prioritere familie og fritid, bør vi 
kunne gjøre det uten å ha dårlig samvittighet. Hva tenker dere om et slikt 
utsagn? Burde vi heller tenke på Norges konkurransekraft framfor hva den 
enkelte selv har lyst til? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Høystatus og lavstatusyrker 

Noen jobber regnes som mer høystatus enn andre. 

 Gi eksempler på hva som regnes som høystatus og lavstatusyrker.  

 Hva er årsaken til at vi får en slik inndeling – er ikke alle yrker like mye verdt? 

 Hvordan skal man beregne verdien av et yrke – hvor mye man produserer, hva 

som produseres, hvor mye penger man tjener, hvor lang utdanningen er, andre 

forhold? 

Eksempel hamburgerkjede 

Flere hamburgerkjeder har sagt at de har måttet hente inn svenske ungdommer for å 

skaffe nok folk, fordi ikke engang arbeidsløse ungdommer kunne tenke seg å begynne 

der fordi det er en lavstatusjobb. Hamburgerkjedene bidrar med flere tusen 

arbeidsplasser i Norge, men de er avhengige av å få folk til å jobbe for seg.  

 Er det slik at noen jobber har lav eller høy status blant ungdom? Gi 

eksempler 

 Hvilke grunner kan det være til at norske ungdommer ikke vil jobbe i 

hamburgerbar, mens svenske ungdommer gjerne tar jobben? 

o Mener dere at norske ungdommer er late? Begrunn svaret. 

 Hvilken betydning har det for det norske samfunnet at det blir skapt flere 

arbeidsplasser for ungdommer? 

 Hva tror dere kommer til å skje hvis ikke norske ungdommer vil ta slike 

jobber? 
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Noen mener at all arbeidserfaring er bra å ha med seg, mens andre mener at man ikke 

skal ta jobber som regnes som lavstatus fordi det kan virke negativt på senere 

jobbsøknader.  

 Er dere enige eller uenige i utsagnet? Begrunn svaret. 

Eksempel renovasjon 

Per jobber som renovasjonsarbeider, og trives 

med jobben. Han må ofte tidlig opp, men har 

samtidig fri store deler av ettermiddagen. Han 

mener at jobben er viktig for samfunnet, og at 

de trenger en rekke ferdigheter for å gjøre 

jobben på en god måte. 

 Hva tror dere ville skje hvis vi ikke 

hadde renovasjonsarbeidere? 

 Hvorfor trenger man grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, 

regning, uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter i denne type jobb? 

 Hvilke andre ferdigheter trenger man – inkludert faglig kunnskap og 

personlige egenskaper? 

 Hva slags fordeler og ulemper ser dere ved å ha et slikt yrke? 

 

Eksempel lagermedarbeider 

Tor jobber på lager, og sier at dette er en av 

de viktigste områdene for bedriften. Han 

sier at hvis de ikke gjør jobben sin skikkelig 

så lider hele bedriften – og kundene. 

 Hvorfor mener han at lageret er et av de 

viktigste områdene for bedriften? 

 Hvorfor trenger man grunnleggende 

ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, 

uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter i 

denne type jobb? 

 Hvilke andre ferdigheter trenger man – inkludert faglig kunnskap og personlige 

egenskaper? 

 Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved et slikt yrke? 
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Eksempel servitør 

Trine jobber som servitør, og sier at 

man kan ikke bare ta folk «inn fra 

gata» for å utføre et slikt arbeid. 

«Gode servitører vokser ikke på trær» 

er noe hun pleier å si.  

 Hvor viktig tror dere 

servitøren er for en 

restaurant? 

 Hvorfor trenger man 

grunnleggende ferdigheter 

innenfor lesing, skriving, regning, uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter 

i denne type jobb? 

 Hvilke andre ferdigheter trenger man – inkludert faglig kunnskap og 

personlige egenskaper? 

 Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved et slikt yrke? 

 

 

 

 

 


