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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klipp 4: ”Vilka samlar in skatt och varför?” 
Beskrivning av klippet 

 

 

Representati
v bild 

 
Titel Vilka samlar in skatt och varför? 

Kort 
beskrivning 

I det här klippet presenteras skattemyndigheternas roll i varje medlemsstat och hur 
skatteintäkter omvandlas till ovärderliga investeringar och offentliga tjänster lokalt 
och nationellt, för att alla ska få en bättre livskvalitet. 

Skatteuppbördssystemet presenteras på ett lättförståeligt sätt genom att jämföra 
det med hur bin samlar in och delar resurser i kupan. Lokala kassor och statskassan 
presenteras, liksom olika sätt som de fylls på med pengar och hur pengarna i 
slutändan tar hand om skattebetalarna. 

I detalj Syfte: 

Eleverna ska förstå skattemyndigheternas roll i varje medlemsstat och hur 
skatteintäkter omvandlas till ovärderliga investeringar och offentliga tjänster lokalt 
och nationellt, för att alla ska få en bättre livskvalitet. 

 

Målsättningar: 

Detta är en fristående, nätbaserad lektion. Den är uppbyggd så här:  

o Presentation av det allmänna skattesystemet 
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o Lokala skatter och den lokala kassan: exempel och allmän användning av 
lokala skattemedel 

o Statskassan: statskassans roll och vilka typer av investeringar den bidrar 
till 

o Sammanfattning 

Lärare kan använda den här lektionen i sin helhet eller välja ut enstaka delar efter 
behov. Det tar omkring 30 minuter att gå igenom hela lektionen och de föreslagna 
kompletterande aktiviteterna. 

Material: 

Mikroklippet ”Vilka samlar in skatt och varför?” 

Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 

 Vokabulär: 

skatt, skattesystem, lokala skatter, lokal kassa, statskassa, offentliga tjänster, 
investeringar 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

Introduktion 

Få igång samtalet genom att ställa några inledande frågor: 

- Vart går pengarna som era föräldrar betalar i skatt? 

- Håller någon koll på hur mycket skatt varje enskild skattebetalare betalar? 
Vem då? 

- Om allt som skattebetalarna betalar i skatt slås ihop, vem bestämmer hur 
summan ska användas? 

- Vad betalar skattepengarna för? 

Det allmänna skattesystemet 

- När skattebetalaren i klippet betalar sin skatt kan ni passa på att diskutera 
skattemyndigheternas roll 

- Utgå från liknelsen med bikupan 

o be klassen ge exempel på situationer i deras vardag då resurser slås 
samman för att betala för något till hela familjen eller till en större 
grupp i allmänhet 

Den lokala kassan 

- Be klassen ge förslag på svar på 2QT:s fråga: ”Men varför behöver 
kommuner ha egna sparpengar? Räcker det inte att ha en statskassa?” 

o diskutera läget i er egen kommun 

o diskutera skattesystemet i just ert land eller er region 

o ge exempel på decentralisering (”Vem bör bestämma vilken leksak 
du får i födelsedagspresent? Du eller skolans rektor?”) 
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o dra slutsatser om den lokala kassans betydelse och om hur lokala 
skatter måste betalas för att fylla på den lokala kassan 

Statskassan 

- Diskutera behovet av en statskassa utifrån 2QT:s fråga: ”Men om alla 
kommuner har egna kassor och tar hand om sina behov med pengarna från 
dem, varför behöver vi då en statskassa?” 

o ge exempel på stora offentliga investeringar i ert område 
(motorvägar, dammar, flygplatser osv.) 

o diskutera vem som har nytta av dem och varför det är viktigt att ha 
tjänster och infrastruktur som hela regioner eller hela landet har 
nytta av 

o diskutera hur statskassan kompletterar de lokala kassorna 

Skattebetalarens roll 

- Fråga hur offentliga investeringar kan bibehållas, år efter år. Analysera hur 
offentlig infrastruktur byggs ut och varför det är viktigt att så många 
medborgare som möjligt har nytta av den.  

o diskutera varför den lokala kassan och statskassan behöver fyllas på 
varje år 

o diskutera vikten av att betala skatt i det här sammanhanget 

o introducera tanken på barn som skattebetalare (varje gång de köper 
något) 

Sammanfattning 

- Vilka samlar in skatt? 

- Vad händer med skattepengar som har samlats in? Vad används de till? 

- Vad finns det för olika typer av kassor? Varför behöver vi både en lokal kassa 
och en statskassa? 

- Vem fyller på kassorna?  

- Varför är det viktigt att statskassan och den lokala kassan får de resurser de 
behöver? 

 

 

Kategori Mikroutbildning 

Huvudsaklig 
målgrupp 

9–12-åringar 

Relaterade 
skolämnen 

Ekonomi, etik, Europakunskap, engelska som andraspråk, humanvetenskap 
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