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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Lektioner för tonåringar 
T02: ”Ta det lugnt! Alla betalar skatt.” 
Lektionsbeskrivning 

 

 

Representativ 
bild 

 
Titel Ta det lugnt! Alla betalar skatt. 

Kort 
beskrivning 

Lektionen utgörs av fristående, nätbaserat utbildningsmaterial. Den är uppbyggd 
kring fyra huvudavsnitt:  

Avsnitt 1 – Varför måste tonåringar betala skatt? 

Avsnitt 2 – Första jobbet 

Avsnitt 3 – Beräkna inkomst efter skatt 

Avsnitt 4 – Skattebefrielse och skatteflykt  

I detalj Syfte: 
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Eleverna ska ha en intressant diskussion om första jobbet, skyldigheter, 
skatteflykt och beskattning som faktiskt kan göra att man får ut extra mycket av 
sin inkomst. 

 

Målsättningar: 

Lektionen kan visa sig vara mycket användbar som resurs som lärare kan 
rekommendera inför en etiklektion. Eleverna kan få en förteckning över begrepp 
som förekommer under lektionen, till exempel: 

• Vad är inkomst före skatt? 

• Vad är inkomst efter skatt?  

• När kan en tonåring få jobb? 

• Behöver tonåringar betala skatt? 

• Varför måste skattebetalare fylla i en årlig deklaration? 

• Vad är skattebefrielse? 

 

Material: 
Kursen ”Ta det lugnt! Alla betalar skatt.” 
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 
 
Vokabulär: 

skatter, beskattning, skattebetalare, skatteplikt, skattedeklaration, skattebefrielse 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

Lektionen kan också ges i läxa när skatter har lärts ut på lektionen, så att eleverna 
får möjlighet att befästa sina nya kunskaper. Eleverna kan uppmanas att lösa 
gåtor och kommentera några av de scenarier som presenterades på lektionen, 
med utgångspunkt i diskussionerna och begreppen från lektionen. Exempel på 
uppgifter: 

• Förtydliga under vilka förhållanden som tonåringar kan få jobb och 
förklara vilken typ av jobb det gäller.  

• Förklara för tonåringarna att de måste betala skatt när de får jobb.  

• Klargör när tonåringar kan behöva betala inkomstskatt.  

• Diskutera vad tonåringarna bör ha för förväntningar på sina första jobb.  

• Låt tonåringarna träna på att beräkna inkomst efter skatt. 

• Förklara skillnaden mellan skattebefrielse och skatteflykt för tonåringarna, 
och motivera dem att göra rätt val.  

 

Avslutning: 
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Lärare kan använda lektionen i sin helhet eller välja ut enskilda avsnitt efter 
behov. Det tar omkring 30 minuter att gå igenom hela lektionen. 

Kategori Nätbaserad lektion för tonåringar 

Huvudsaklig 
målgrupp 

13–17-åringar 

Relaterade 
skolämnen 

Ekonomi, etik, engelska som andraspråk, humanvetenskap 
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