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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 2: "Hvordan opstod skatter?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativt 
billede 

 
 

Titel Hvordan opstod skatter? 

Kort 
beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at hjælpe elever med at opdage fordelene ved at betale 
skatter ved at introducere eksempler på tidlige og sjove skatter i europæisk 
historie. 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal have en forståelse af det at betale skatter. De skal finde frem til 
eksempler på tidlige skatter i europæisk historie.  

Mål: 

Identificere tidlige eksempler på skatter i europæisk historie og sjove skatter 
igennem tiden. 

Forklare, hvem der bestemmer over alle skattepengene. 

Finde ud af, hvem og hvordan nogen har glæde af at betale skatter.  

Materialer: 
Mikroklip "Får jeg nogen glæde af  skatter? På hvilken måde?" 
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 

  

Gloseliste: 

skatter, fordele, offentlige serviceydelser, nationale serviceydelser. 
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Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

Afspil introen af klippet. Sæt klippet på pause og sørg for, at eleverne har forstået 
handlingen. 

Afspil sektionen “Tidlige eksempler på skatter i europæisk historie og deres 
udvikling til dato.” Sæt klippet på pause og diskuter, om eleverne nogensinde har 
hørt om nogen af de sjove eller tidlige skatter i europæisk historie. Snak sammen 
om det nødvendige i at betale disse skatter på det pågældende tidspunkt i 
historien. 

Afspil afsnittet “Hvem bestemmer over alle skattebeløbene?" Sæt klippet på 
pause og ret fokus på begrebet "bestemmende institutioner". Sammenfat, hvem 
der bestemmer over skattebeløbene både lokalt og nationalt. 

Afspil afsnittene "Alle betaler, alle får gavn" og "Få øje på fordelene". Bed 
eleverne om at identificere en liste over ting, som de og deres familie får fra de 
skatter, der er blevet præsenteret. 

Afslut lektionen: 

Du kan tilrettelægge en klassediskussion på baggrund af de begreber, der blev 
præsenteret i mikroklippet. I kan bl.a. diskutere følgende emner: 

Kan du nævne to tidlige skatter i europæisk historie? Hvilken en af dem synes du, 
var mest interessant? 

Kan du nævne, hvem der styrer den retfærdige brug af skattebeløb nationalt?  

Bør alle, der nyder godt af visse serviceydelser, betale skat? Hvorfor bør de 
betale? Hvorfor bør de ikke betale? 

Du kan også bruge undervisningsspillet i dette afsnit som lektie for at indøve de 
begreber, som blev præsenteret i lektionen. 

 

Kategori Mikrolæring 

Primær 
målgruppe 

9- til 12-årige 

Fag i 
forbindelse 
hermed 

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