
Diskusjonsoppgaver 

Forslag til oppgaver som både kan løses i grupper, i 

plenum eller individuelt. 

Oppgave 1 - Etter valg av borgermester 

Hensikt: La elevene reflektere over valgene de gjorde i Byen

Etter hvert valg fikk du som borgermester en oppsummering av 

perioden du styrte. 

• Hva ble fremhevet som de viktigste grunnene til at du vant eller 

tapte valget? 

• Tror du det er sånn i virkeligheten også? 
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Oppgave 2 - Lokalsamfunn

Hensikt: La elevene reflektere over valgene de gjorde i Byen

Du har nå sett hvordan Byen styres, og hva de viktigste 

funksjonene i Byen er. 

Ut fra det du har lært gjennom å spille, eller det du vet om 

lokalsamfunnet der du bor, svar på følgende:

• Hvilke funksjoner må eller bør være på plass i et 

lokalsamfunn for at det skal fungere?

• I spillet er det du som borgermester som bestemmer alt –

både hva som skal bygges og hvor høyt skattenivå du vil ha. 

Hvem er det som bestemmer dette i det samfunnet vi bor i?

• Hvordan kan du være med på å påvirke avgjørelser i 

samfunnet?
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Oppgave 3 - Viktige begreper

Hensikt: lære mer om grunnleggende begreper innen skatt og 

arbeidsliv.

Spillet Byen har en ordliste med ord og begreper som brukes i 

spillet. Disse går ofte igjen i forbindelse med politikk og arbeidsliv. 

Kan du finne ut hva disse ordene betyr?

• Skatt 

• Moms

• Arbeidskontrakt

• Velferdsgoder 
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Oppgave 4 - Svart arbeid

Hensikt: problematisere svart arbeid og konsekvenser 

av svart arbeid 

Svart arbeid ble nevnt flere steder underveis i spillet. 

• Hvordan vil du forklare hva svart arbeid er?

• Hvorfor kan svart arbeid få konsekvenser for et helt samfunn? 

• Hvilke konsekvenser kan dette være?

• Hvilke konsekvenser tror du svart arbeid kan få for 

enkeltpersoner?
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Oppgave 5 - Skatt 

Hensikt: gi økt forståelse for hva skatt er og hvorfor skatt er viktig. 

Beskriv med egne ord hva skatt er og hvor skatteinntekter 

kommer fra.

• Hva brukes skatteinntektene til? 

• Hvordan kan manglende skatteinntekter få konsekvenser for 

velferdsstaten?



Andre ressurser

Se filmen om spillet: www.spleiselaget.no/byen

Besøk nettsiden: www.spleiselaget.no

Besøk nettsidene til noen av våre 

samarbeidspartnere:

LO http://www.lo.no

NHO http://www.nho.no

KS http://ks-ung.no

UNIO http://www.unio.no

YS http://www.ys.no

Skatteetaten http://www.spleiselaget.no

http://www.spleiselaget.no/byen
http://www.spleiselaget.no/
http://www.lo.no/ung/
http://www.verdenerdin.no/
http://kommunespillet.no/
http://www.unio.no/
http://www.ys.no/
http://www.spleiselaget.no/

