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Veiledning for faglige ledere og instruktører i 
lærebedrifter som skal gi lærlinger kunnskap og 
bevissthet om konsekvenser av svart arbeid.



Spleiselaget-lærling, 
et verktøy mot svart arbeid1Spleiselaget-lærling skal dekke behovet for å gi lærlinger 
kunnskap og bevissthet om de negative konsekvensene av svart 
arbeid. Dette gjøres gjennom å ta opp temaet i halvårssamtalene.

Målet er å sørge for at lærlingen tar avstand fra svart arbeid.

Lærlinger arbeider betydelig mer svart enn ungdom generelt 
(Perduco, 2011). Utbredelsen av svart arbeid er imidlertid svært 
forskjellig fra fag til fag. Svart arbeid er totalt sett mest utbredt 
utenfor lærebedriften, mens det i enkelte fag oftere er knyttet til 
miljøet rundt lærebedriften.

Svart arbeid har negative konsekvenser både for samfunnet, 
bedriften og lærlingen. Dette er konsekvenser det er viktig å 
reflektere over. I tillegg tar svart arbeid bort fokus fra læringen. 
Dette gjør det ofte vanskeligere å nå målene i læreplanen på 
andre områder.

Spleiselaget-lærling er i hovedsak ment som et verktøy for 
instruktøren i lærebedriften. Argumentasjonen er derfor hele 
veien lagt opp ut fra bedriftens ståsted.

Samtaleverktøyet i Spleiselaget-lærling er tenkt brukt 
i fag der svart arbeid skjer ofte. Å samtale om svart 
arbeid i halvårssamtalene gir instruktøren (og eventuelt 
opplæringskontoret) en god arena for å kunne gi temaet 
nødvendig oppmerksomhet.

Der samtaleverktøyet skal tas i bruk er det nødvendig at 
spørsmålene tas inn i skjema for halvårsvurderingen. Dette heftet 
gir også en god innføring for de som skal delta i samtalene.

Lærlinger i fag med lav forekomst av svart arbeid kan også 
dra nytte av kunnskap om temaet. Det er derfor utarbeidet en 
presentasjon til bruk på lærlingsamlinger. Denne fokuserer også 
på rettigheter og plikter i arbeidslivet, samt forbrukerens ansvar 
for å handle hvitt. 

En god del av lærlingene vil også ha møtt Spleiselaget-perspektiv 
på skolen knyttet opp mot kompetansemålene i samfunnsfag 
etter vg1/vg2. 

I tillegg til dette heftet består Spleiselaget-lærling av:

•	 En	presentasjon	til	bruk	på	lærlingsamlinger
•	 Mal	for	spørsmål	til	halvårsvurderingen
•	 Fagfilm
•	 Triggerfilm
•	 Huskekort
•	 Linker	til	aktuelle	ressurser

Denne veiledningen anbefales brukt sammen med 
etterutdanningsmateriellet for aktørene i fag- og 
yrkesopplæringen.



2Temaer som etikk, fagets plass i samfunnet, lover og 
regler og økonomiske vurderinger er nevnt på ulike måter 
i de forskjellige læreplanene. Kompetansemålene må 
tolkes i tråd med bransjens og samfunnets behov, noe 
som vil ha betydning for hva som vektlegges.  I fag der 
svart arbeid er utbredt, er det naturlig og helt nødvendig 
å legge stor vekt på konsekvenser av svart arbeid for å nå 
kompetansemålene. 

I disse fagene vil det også være nødvendig å fokusere 
på temaet for å nå øvrige kompetansemål. Svart arbeid 
vil normalt stjele tid og fokus fra kompetansebyggingen. 
Ved å sette inn tiltak tidlig, blir det enklere å få til en god 
læreprosess.

Formålet	med	underveisvurderingen	er	å	fremme	læring	gjennom	
informasjon, inspirasjon og motivasjon, å øke kompetansen 
gjennom drøfting, justering og bevisstgjøring, og å gi grunnlag 
for tilpasset opplæring. 

Samtalen vil altså være en toveiskommunikasjon. Lærlingen er 
oftest ny i arbeidslivet og har normalt behov for mye informasjon 
og bevisstgjøring om rettigheter og plikter i starten. De føringene 
instruktøren legger i de første samtalene kan gi grunnlag for 
videre læring. I de siste halvårssamtalene vil det være naturlig 
å forvente at lærlingen skal kunne drøfte problemstillingene på 

en bevisst måte, slik at det er mulig å vurdere om målene er nådd.  

Det er ofte få gode arenaer for å ta opp temaer om svart arbeid 
på en naturlig måte. En planlagt samtale der både instruktøren 
og lærlingen er forberedt på temaet, vil være en svært god måte 
å løse dette på.

Tidsbruken må tilpasses innholdet for øvrig i halvårssamtalen. 
Det er viktig at det settes av nok tid til refleksjon og samtale. 
Denne delen av samtalen skal dokumenteres som en del av 
halvårsvurderingen.

hvordan passer konsekvenser av 
svart arbeid inn i læreplanene?

hvordan passer konsekvenser av 
svart arbeid i halvårssamtalene?



Det er formulert tre spørsmål som kan sikre at formålet med 
underveisvurderingen blir oppnådd:

•	 Hvilke	konsekvenser	har	svart	arbeid	for	samfunnet?
•	 Hvilke	konsekvenser	har	svart	arbeid	for	bedriften?
•	 Hvilke	konsekvenser	har	svart	arbeid	for	deg?

Disse spørsmålene skal ligge til grunn for alle halvårssamtalene. 
Spørsmålene må derfor tas inn i skjemaene som benyttes i 
halvårsvurderingen.

En god progresjon i samtalene oppnås gjennom å vinkle samtalen 
forskjellig fra gang til gang. I en syklus med fire halvårssamtaler 
i løpet av læretiden, kan dette gjøres slik:

Første	samtale:	 Hvorfor aksepteres ikke svart arbeid i vår 
bedrift?

Andre samtale: Hvilke forventninger har de rundt oss? 
Hvordan møter vi det?

Tredje samtale: Er svart arbeid et problem for oss?  
Hva gjør vi med det?

Fjerde	samtale:	 Mitt omdømme – bedriftens omdømme  
– fagets omdømme

metoden



5 situasjon. Svart arbeid kan føre til at du ikke får:
•	 Ordnede forhold for arbeidstid, lønn, arbeidsoppgaver, 

rettigheter under oppsigelse og omorganisering 
•	 Feriepenger	og	ferie	
•	 Sykepenger 
•	 Arbeidsledighetstrygd og sluttattest
•	 Permisjon med lønn etter fødsel 
•	 Pensjonsopptjening for den svarte inntekten

5.4    Hvorfor aksepteres ikke svart arbeid i vår bedrift?
Dette er den anbefalte vinklingen i den første halvårssamtalen, ut 
fra spørsmålene om konsekvenser for samfunnet, bedriften og deg.

Når bedriften tydelig tar avstand fra svart arbeid, vil det ha stor 
innvirkning på lærlingens holdninger. Denne vinklingen gir en god 

mulighet for å bevisstgjøre lærlingen og om nødvendig foreta 
justeringer.

Momenter som kan berøres er
•	 Konkurransevridning
•	 Bruk av bedriftens materiell og ressurser
•	 Ansvar for læring
•	 Omdømme

5.5    Hvilke forventninger har de rundt oss? Hvordan møter vi det?
Til den andre halvårssamtalen vil lærlingen ofte ha stiftet 
bekjentskap med omverdenens forventninger. Hva forventer 
samfunnet?	Hva	for	venter	bedriften?	Hvilke	forventninger	har	de	
som	er	rundt	lærlingen?	

For	å	kunne	gjennomføre	samtalen,	vil	det	være	nyttig	for	
instruktøren (og evt opplæringskontoret) å forbedrede seg på 
aktuelle momenter. Her kan www.spleiselaget.no være en god 
ressurs. Det er likevel tatt inn en del punkter nedenfor, knyttet til 
spørsmålene og vinklingen i halvårssamtalene.

5.1    Hvilke konsekvenser har svart arbeid for samfunnet?
Hvert år forsvinner flere titalls milliarder i skatter og avgifter som 
følge av svart økonomi. Svart arbeid er en del av dette. Samfunnet 
er et spleiselag som er avhengig av disse inntektene. Svart arbeid 
gir mindre penger til viktige samfunnsoppgaver. Vi vet at vi bruker 
mest penger på eldre, syke og ungdom. Svart arbeid stjeler derfor 
mest fra eldre, syke og ungdom.

5.2    Hvilke konsekvenser har svart arbeid for bedriften?
Når noen bedrifter ikke følger spillereglene blir det urettferdig 
konkurranse. De får lavere kostnader og kan derfor operere med 
lavere priser. De lovlydige bedriftene:

•	 Taper i konkurransen
•	 Får	dårligere	inntjening
•	 Vanskelig å ha lærlinger og faglærte i bediften
 
Dersom svart arbeid blir vanlig i et fag, vil det gå ut over 
omdømmet i faget. Det gjør rekruttering vanskelig og senker 
kvaliteten og statusen.

5.3    Hvilke konsekvenser har svart arbeid for deg?
Når du arbeider svart sier du også fra deg rettigheter som er 
viktige for deg som arbeidstaker. Rettigheter du kanskje ikke 
tenker på at du trenger før du står midt oppe i en vanskelig 

faglig innhold



Momenter som kan berøres er:
•	 Hvilke	holdninger	forventes	det	at	vi	har?
•	 Forventes	det	at	vi	sier	nei	til	svart	arbeid?
•	 Forventes	det	at	vi	tar	avstand	fra	svart	arbeid	hos	andre?

5.6    Er svart arbeid et problem for oss?  
Hva gjør vi med det?
Til den tredje halvårssamtalen vil lærlingen ofte ha satt seg grundig 
inn i bedriften og bransjen. Kanskje har lærlingen fått tilbud om 
svart arbeid, eller opplevd dette på andre måter. Er det grep som 
bør	gjøres	for	å	forhindre	svart	arbeid	i	eller	utenfor	lærebedriften?

Momenter som kan berøres er:
•	 Har	du	fått	tilbud	om	svart	arbeid?
•	 Hvordan	løste	du	dette?
•	 Hvilke	tiltak	bør	vi	sette	inn?

5.7    Mitt omdømme – Bedriftens omdømme – Fagets 
omdømme
Ved den fjerde halvårssamtalen nærmer det seg sluttvurderingen. 
Nå kan dere forvente at lærlingen skal kunne diskutere etiske 
problemstillinger på en bevisst måte. 

Momenter som kan berøres er:
•	 Hvordan blir omdømmet påvirket av et ja eller nei til svart 

arbeid?
•	 Hvordan	påvirker	kjøp	av	svart	arbeid	omdømmet?

Husk at du finner mye om temaet på spleiselaget.no.


