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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Lektioner for teenagere 
T04: "Ægte spillere er skatteydere" 
Beskrivelse af lektion 

 

 

Repræsentativt 
billede 

 
Titel Virkelige aktører er skatteydere 

Kort 
beskrivelse 

Lektionen består af selvstændigt onlinelæringsmateriale. Den er opdelt i to 
hovedafsnit:  

• Afsnit 1 – Skatter for iværksættere 
• Afsnit 2 – en mulig rollemodel -  skatterådgiver 

 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal have en interessant diskussion om, hvordan de kan starte og 
beholde deres egen virksomhed, deres indkomstskat og skattefritagelser. 
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Mål: 
Lektionen kan være en meget nyttig ressource for lærernes forberedelse af en 
time om etik. Eleverne kan blive præsenteret for en liste over begreber, som de 
skal følge igennem hele lektionen, f.eks.: 

• Hvilke skatter betales af iværksættere?  
• Hvad er mulige skattefritagelser? 
• Hvordan beregnes skatter. 
• Hvor meget kan man tjene som skatterådgiver for teenagere? 

 

Materialer: 
Kursus "rigtige aktører er skatteydere" 
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 
 
Gloseliste: 

Iværksættere, skatter, beskatning, skatterådgiver, skattefritagelser 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

Lektionen kan også bruges som en indlæringsaktivitet, som eleverne får for som 
lektie, efter at de har talt om skatter i klassen. Eleverne kan blive bedt om at tage 
quizzerne og kommentere på nogle af de scenarier, de er blevet præsenteret for i 
lektionen, og som passer til de drøftelser, de har haft i klassen, og de begreber, de 
har lært om. Eleverne kan f.eks. få følgende opgaver: 

• Forklar teenagerne, hvordan de finder ud af, hvad de skylder i skat.  
• Differentier forpligtelser for ansatte teenagere i forhold til teenagere, der 

arbejder som selvstændige erhvervsdrivende.  
• Fremhæv fordele og ulemper ved at være iværksætter.  
• Vejled teenagerne gennem processen med at beregne den skattepligtige 

indkomst.  
• Præsenter teenagerne for, hvad en skatterådgiver gør for at motivere 

dem til at overveje denne funktion.  

Afslut lektionen: 

Lektionen kan enten bruges i sin helhed, eller lærerne kan bruge specifikke afsnit 
alt efter, hvad de finder relevant. Hele lektionen forventes at tage 30 minutter i 
gennemsnit. 

Kategori Teenagere e-læringssession 

Primær 
målgruppe 

13- til 17-årige 

Fag i 
forbindelse 
hermed 

Økonomi, etik, engelsk som andetsprog, humaniora, matematik 
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