
Læring om velferd, skatt og arbeidsliv 



• Fysiske foredrag på 2 timer om skatt, velferd og arbeidsliv 
• Brukt i voksenopplæring siste ti år i hele landet 



• Det som er nytt er digitalisering 





http://www.spleiselaget.no/artikler/spleiselaget-byen

http://www.spleiselaget.no/artikler/spleiselaget-byen


Litt om skatt og Spleiselaget: 
• Makroforståelse (hvordan fungerer samfunnet)
• Enkel regelkommunikasjon (kontrakt, skattekort, ENK/AS)
• Målgruppetilpasninger i Litt om skatt



Hvorfor digitalisere

Likebehandling
2019: nye bosettinger i 251 av 356 kommuner
Redusere behov for tolk i opplæring
Stemmeinnlest flerspråklig introduksjon



Hvorfor digitalisere

Effektivisering
Nå målgruppen mer effektivt enn 1:1
Gi brukere mulighet til å gjenoppta undervisningen
Gi mulighet for "organisk spredning"  
Redusere unødvendig trafikk til førstelinje*
Øke forståelsen av at det offentlige Norge er digitalt

* Retningslinjer for engelsk og andre fremmedspråk, 2017



Hvorfor digitalisere

Tilgjengeliggjøring
Målgruppen møter ikke Skatteetaten, slik arbeidsinnvandrere gjør
Større behov for grunnleggende samfunnskunnskap enn arbeidsinnvandrere
Innhold relevant for andre målgrupper**

Akrimforebygging
Flyktninger/språksvake sårbar for akrim***

Arbeidspraksis påkrevd

** Hvordan kan vi sikre god skattemoral og etterlevelse blant unge? Katrine M. K. Hansen og Nora I. Hagesæther, 2020

*** NTAES 2017



Denne gangen gjør vi "alt" selv

• Manus fra våre forebyggende-grupper i Trondheim og Oslo
• Oversettelse og innlesning norsk, engelsk og arabisk av språkgruppe i Stavanger 
• Innspilling av animasjonsfilmer av multimedieteam i Oslo
• Interaktive refleksjonsoppgaver av IT-team i Oslo
• Læringsressurs Skatteetaten.no og link fra Kompetanse Norge 



Målgrupper
• Primærmålgruppe: Deltakere i Introduksjonsprogrammet for 

flyktninger 
• Ca. 21.000 deltakere (SSB, 2019)
• 18-55 år
• Toårig (maks 3) utdanningsløp med mål om utdanning/jobb 
• Ny Integreringslov fra 2021 - differensiert løp 3 mndr - 4 år
• Arbeidstrening underveis 
• Generelt lave språkkunnskaper i norsk

• Sekundærmålgruppe: Help the helper
• Ansatte i voksenoppæringen: (link læringsressurs fra Kompetanse Norge)
• Offentlig ansatte (bibliotekenes språkkaféer, NAV, Flyktningekontorer o.l.)

• Frivillighet (for eksempel Røde Kors, Caritas, ressurssentre for innvandrere o.l.)



Innhold i digitalisert utgave

• «Undervisningsfilmer» med tilhørende refleksjonsoppgaver per tema 

• Tekstet og innlest på norsk, engelsk og arabisk

• Mulighet for flere språkversjoner i ny player ved behov 

• Alt filminnhold som animasjonsfilm



Innhold i digitalisert utgave

• Illustrasjoner fra animasjonsfilmene kan også fungere som print-vennlige illustrasjoner eller bilder til for 
eksempel ppt

• Filmer gjenbrukt i sosiale medier: Facebook, Youtube, Vimeo

• Filmer tilgjengelig hos andre aktører

• Linker fra diverse nettsteder



Tema for filmer Antall Eksempler
illustrasjon/forklaring Utdyping/refleksjonsoppgaver 

Norge er et spleiselag Film x 1 Hva er en velferdsstat? Hvem bestemmer hva vi bruker 
pengene til? Hva får vi (evne og behov)?

Inntekter og utgifter for Norge Film x 1 Statsbudsjett, MVA Hvordan finansierer vi velferd? Hva brukes pengene til? 

Investert i en 19-åring Film x 1 Barnetrygd, foreldrebetaling, 
folketrygd

Hva betyr ordet investering? Hva forventer Norge å få tilbake?

Svart arbeid Film x 1-2 Arbeidskontrakt Hva er svart arbeid? Hva taper samfunnet på svart arbeid? 

Rettigheter og plikter Film x 1-2 Feriepenger, sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger

Hva tjener du på å jobbe hvitt?

Arbeidskontrakt og lønnsslipp Film x 1-2 Arbeidskontrakt, lønnsslipp Hva bør stå i en arbeidskontrakt? Hva er en lønnsslipp og hva 
trenger du en lønnsslipp til?

Fra skattekort via skattemelding 
til skatteoppgjør

Film x 1-3 Skattekort, skattemelding, 
skatteoppgjør

Hva er hva og når skjer hva? Hva er viktig å huske på? 
LIvshendelser endrer skatten. 

Bosted og flytting Film x 1  Bolignummer, flyttemelding Hva må du huske når du skal flytte

Næringsdrivende eller ansatt? Film x 1-2 ENK, AS, frister Hva er forskjellen på å være næringsdrivende og ansatt? Hva 
må jeg huske på som næringsdrivende (ansvar)? Hvilke plikter 
og frister finnes? 



Hvorfor film og storytelling 



Hvorfor film og storytelling 



Vi lærer mer via storytelling (2) enn ved fakta (1) 
• Persepsjon: vi leter etter ansikter i bilder 
• Video er en god emosjonell formidler, forklarer bedre og gir bedre klikkrate*
• Undersøkelser bekrefter at brukere foretrekker tema presentert med video fremfor tekst, eller video sammen

med tekst*
• Video har 135 % bedre organisk rekkevidde på Facebook enn et bilde. 
• Video i SoMe genererer 1200% flere delinger enn tekst og bilder kombinert ***

Hvorfor film og storytelling 



• Animerte karakterer reduserer avstanden til abstrakte begreper
• Vi har laget et lite univers i Skoleveien hvor karakterene eksemplifiserer både riktig og feil atferd

Hvorfor animasjon





Interaktive refleksjonsoppgaver


