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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 4: "Hvem opkræver skatter og hvorfor?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativ
t billede 

 
Titel Hvem opkræver skatter og hvorfor? 

Kort 
beskrivelse 

Dette klip præsenterer den rolle, som skattemyndighederne i hver medlemsstat 
spiller, og hvordan skatteprovenuet konverteres til værdifulde investeringer og 
offentlige serviceydelser på lokalt og nationalt plan, og derved sikrer en bedre 
livskvalitet for alle. 

Skatteopkrævningssystemet præsenteres ved at bruge en let forståelig analogi til, 
hvordan bier indsamler og deler ressourcer i deres bistade. Lokale og nationale 
budgetter præsenteres, sammen med måder hvorpå de får tilført midler, og 
hvordan disse midler i sidste instans kommer skatteyderne til gode.   

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal forstå den rolle, som skattemyndighederne i hver medlemsstat 
spiller, og hvordan skatteprovenuet konverteres til værdifulde investeringer og 
offentlige serviceydelser på lokalt og nationalt niveau, og derved sikrer en bedre 
livskvalitet for alle. 

 

Mål: 
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Dette er en selvstændig online-lektion. Den er opbygget på følgende måde:  

o Præsentation af det almindelige skattesystem 

o Lokale skatter og lokalt budget: eksempler og generel brug af lokale 
skattemidler 

o Det nationale budget: investeringer støttet af det nationale budget og 
deres rolle og typer 

o Konklusion 

Lærerne kan bruge denne lektion i sin helhed eller vælge specifikke dele alt efter, 
hvad de finder relevant. Tidsforbruget for at deltage i hele lektionen og de 
foreslåede supplerende didaktiske aktiviteter forventes at være 30 minutter. 

Materialer: 

Mikroklip "Hvem opkræver skatter og hvorfor?" 

Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 

 Gloseliste: 

skatter, beskatningssystem , lokale skatter, lokalt budget, nationalt budget, 
offentlige serviceydelser, investeringer 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

Introduktion 

Stil dine elever en række icebreaker-spørgsmål: 

- Når dine forældre betaler skatter, hvad sker der så med pengene? 

- Er der nogen, der holder styr på den skat, som hver enkelt skatteyder 
betaler? Hvem er det? 

- Hvis man lægger alle de penge, som skatteyderne betaler i skatter, 
sammen, hvem beslutter så, hvordan disse penge bliver brugt? 

- Hvad betaler skattepenge for? 

Det almindelige skattesystem 

- Når skatteyderen i klippet betaler sin skat, er det en lejlighed til at 
diskutere skattemyndighedernes rolle 

- Undersøg bistade-analogien 

o Bed klassen om at give eksempler på situationer i deres dagligdag, 
hvor der indsamles midler for at forsørge hele familien eller for en 
større gruppe generelt 

Det lokale budget 

- Bed klassen om at brainstorme svar på 2QT's spørgsmål: "Men hvorfor har 
alle byer, store som små, brug for deres egen opsparing? Er det ikke nok at 
have et nationalt budget?” 

o diskuter situationen i din by 
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o diskuter den særlige skatteordning, der gælder i dit eget land eller 
region 

o giv eksempler, der skal forklare decentralisering (“Hvem skal 
beslutte, hvilket legetøj du får til din fødselsdag? Skal det være dig 
eller skolelederen?") 

o drag konklusioner om betydningen af det lokale budget og om det 
at betale lokale skatter til at forsyne det lokale budget 

Det nationale budget 

- Diskuter behovet for et nationalt budget baseret på 2QT's spørgsmål: "Hvis 
alle byer har deres egne budgetter og opfylder deres behov på basis af 
disse budgetter, hvorfor skal vi så også bruge et nationalt budget?” 

o giv eksempler på store offentlige investeringer i dit område 
(motorveje, dæmninger, lufthavne osv.) 

o diskuter, hvem der nyder godt af dem, og hvorfor det er vigtigt at 
have serviceydelser og infrastruktur, der skal komme hele regioner 
eller hele landet til gode 

o tag en snak om den støtte, som det nationale budget yder til de 
lokale budgetter 

Skatteyderens rolle 

- Spørg om, hvordan man fastholder offentlige investeringer år efter år. 
Analysér, hvordan offentlig infrastruktur udvides, og hvorfor det er vigtigt, 
at så mange borgere som muligt nyder godt heraf  

o diskuter, hvorfor de lokale og nationale budgetter skal øges hvert 
år 

o diskuter betydningen af at betale skatter i denne sammenhæng 

o introducer tanken om børn som skatteydere (for hvert køb, de 
foretager) 

Konklusion 

- Hvem opkræver skat? 

- Hvad sker der med skattepengene, når først de er indsamlet? Hvad bruges 
de til? 

- Hvilken type budgetter findes der? Hvorfor har vi behov for både et lokalt 
og et nationalt budget? 

- Hvem øger de offentlige budgetter?  

- Hvorfor er det vigtigt at tilføre det nationale og lokale budget de 
ressourcer, der er brug for? 

 

 

Kategori Mikrolæring 
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Primær 
målgruppe 

9- til 12-årige 

Fag i 
forbindelse 
hermed 

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