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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 3: "Hvem betaler skatter nutildags?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativ
t billede 

 
 

Titel Hvem betaler skatter nutildags? 

Kort 
beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at hjælpe eleverne med at forstå, hvem der har ansvaret 
for at betale skatter nutildags, og hvad der er de primære kategorier af 
skatteydere. 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal forstå, hvem der har ansvaret for at betale skatter nutildags, og hvad 
der er de primære kategorier af skatteydere. 

Mål: 

Identificere nødvendigheden af at betale skatter og deres virkning på 
fællesskabets velfærd.  

Identificere de 2 vigtigste kategorier af skatteydere. 

Forklare de fordele og forpligtelser, som man har fra barndommen til 
voksenalderen, når det drejer sig om skatter. 

Diskutere, hvilke typer skatter hver kategori bør betale for dens aktiviteter.  

Materialer: 

Mikroklip “Hvem betaler skatter nutildags?” 

Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 
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Gloseliste: 

skatter, skatteydere, fællesskab, indkomst, sociale bidrag 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

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

Afspil afsnittet "Kategorier af skatteydere." Sæt klippet på pause og diskuter, om 
eleverne ved, hvad "statskasse" er, og om de forstår, hvorfor bidraget fra 
SuperTaxPayer var til gavn for fællesskabet. Gennemgå de vigtigste kategorier af 
skatteydere: enkeltpersoner og virksomheder. 

Opdag fordelene i den præsenterede udvikling, og spørg børnene, hvornår i livet 
de mener, at nogen skal betale skatter. 

Afspil afsnittet "Passende skattefordeling". Sæt klippet på pause og fokuser på at 
præsentere forbindelsen mellem de skatter, der betales af enkeltpersoner og 
dem, der betales af virksomheder – fra de præsenterede eksempler, og hvordan 
de påvirker hinanden. 

Afspil afsnittet "Hvordan bidrager børn til skatter?" og vis, at selv om de ikke 
betaler skatter endnu, går en del af de penge, der bruges på de simple ting, de 
gerne vil have, til skatter. 

Afslut lektionen: 

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

Identificer flere enkeltpersoner og flere virksomheder fra dit lokalsamfund, der 
betaler skatter. 

Lav en liste over alle de ting, som din familie har købt til dig i løbet af sidste uge. 
Tror du, at du på en eller anden måde har bidraget til statsbudgettet? 

Interview dine familiemedlemmer og spørg dem, hvordan de bidrager til gavn for 
samfundet. 

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 
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