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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 1: "Hvad er skat?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativt 
billede 

 

 
Titel Hvad er skat? 

Kort beskrivelse Klippet introducerer begreberne skat og beskatning for en ung målgruppe ved 
hjælp af en robot fra det ydre rum (2QT), som vil være elevernes guide. 
Lektionen introducerer begrebet “fælles bidrag” og kæder det sammen med 
filosofien om at støtte almenvellet. Begreberne forklares ved hjælp af eksempler 
fra dagligdagen, som eleverne har let ved at forholde sig til. 

Skatter individualiseres blandt andre typer af betalinger, og deres egenskaber 
præsenteres i hovedtræk. Der gøres på en letforståelig måde rede for hver 
egenskab ved hjælp af visuelle ledetråde og dialog. Der opstilles en syntetisk 
definition af skatter, der sammenfatter de begreber, der præsenteres igennem 
hele lektionen. 

 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Aktiviteten har til formål at hjælpe eleverne med at forstå begreberne skat og 
beskatning. 

Mål: 
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Lektionen er selvstændigt onlinelæringsmateriale. Den er opbygget på følgende 
måde:  

o Skatters vigtigste egenskaber 

o Skatter er et fælles bidrag 

o Finansiering af almenvellet 

o Hvad er det, der adskiller skatter? 

o En grundlæggende definition for skatter 

o Konklusion 

Lektionen kan enten bruges i sin helhed, eller lærerne kan bruge specifikke afsnit 
alt efter, hvad de finder relevant. Det gennemsnitlige tidsforbrug for at deltage i 
hele lektionen og de foreslåede supplerende didaktiske aktiviteter forventes at 
være 30 minutter. 

Materialer: 
Mikroklip "Hvad er skat"? 
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 

  

Gloseliste: 

skat, beskatning 

Sådan bruger du 
lektionen 

Aktivitetstrin: 

Introduktion 

Lektionen kan indledes med en diskussion af emnet skatter: 

- Hvem kan fortælle os, hvad skatter er?  

- Er du bekendt med begrebet?  

- Lyder det ubekendt, som noget helt uden for din verden? 

Diskussionen vil introducere klippet og dets hovedfigur. 2QT skal lære om 
skatter, men har absolut ingen idé om, hvorfor de findes, hvad de betyder, 
hvordan de fungerer, hvem der skal betale dem. 

Skatters primære egenskaber: Skatter er et fælles bidrag 

Efter at du har afspillet dette afsnit af klippet, diskuterer du, om eleverne 
nogensinde har overvejet at indsamle penge sammen med andre elever eller 
venner for at gøre noget i fællesskab.  

- Hvad kom der ud af det?  

- Hjalp det at være mange sammen? 

 

Skatters primære egenskaber: Finansiering af almenvellet 

Efter at du har afspillet afsnittet af klippet, retter du fokus mod begrebet 
"offentlig service".. Brug nogle af de serviceydelser, der præsenteres i 
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klippet, som eksempler. Knyt forbindelse mellem de offentlige serviceydelser 
og de fælles behov og det fælles bedste. 

Spørg eleverne, om de har brugt nogen af disse serviceydelser, og om de er 
klar over deres betydning for hver eneste borgers liv.  

Tag en snak om, hvordan disse serviceydelser finansieres. 

 

Hvad er det, der kendetegner skatter? 

Her er den perfekte lejlighed til at tage fat på de spørgsmål, som 2QT stiller, 
sammen med klassen. Diskuter begreberne i diagrammet (lovpligtigt bidrag, 
kun krævet af offentlige myndigheder, anvendt til at betale for offentlige 
goder og serviceydelser) 

En grundlæggende definition for skatter 

Bed eleverne om at komme med deres egne definitioner af skatter. Afspil 
afsnittet af klippet. Sammenlign definitionen i klippet med de definitioner, 
som eleverne er kommet med, og giv kommentarer. 

Konklusion 

Der kan startes en klassediskussion på baggrund af de begreber, der blev 
præsenteret i mikroklippet: 

- Kan du nævne en offentlig serviceydelse? 

- Modtager du offentlige serviceydelser? Hvilke offentlige 
serviceydelser modtager du? 

- Bør alle betale for offentlige serviceydelser? Hvorfor burde de 
betale? Hvorfor burde de ikke betale? 

- Hvad hjælper skatter os med at opnå? 

Eleverne kan også gennemføre korte interview af deres forældre, baseret på 
de spørgsmål, der blev diskuteret sidst i aktiviteten, og så fremlægge 
interviewene i klassen. 

 

 

Kategori Mikrolæring 

Primær 
målgruppe 

9- til 12-årige 

Fag i forbindelse 
hermed 

Økonomi, etik, europæiske timer, matematik, engelsk som andetsprog, 
humaniora 
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