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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 5: "Får jeg nogen glæde af  skatter? På hvilken måde?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativ
t billede 

 
Titel Får jeg nogen glæde af skatter På hvilken måde? 

Kort 
beskrivelse 

Dette klip forklarer de mange måder, hvorpå skatter kan være med til at forbedre 
børns og deres forsørgeres liv. Animeringen viser eksempler på de forskellige 
fordele, som offentlige serviceydelser, der finansieres via beskatning, giver, med 
fokus på den vitale rolle de spiller i folks dagligdag. 

Klippet analyserer til sammenligning konsekvenserne af ikke at betale skatter. 
Problemet med skatteunddragelse berøres. Det beskrives som en ulovlig måde at 
forvalte sin indkomst på og viser en alvorlig mangel på social solidaritet, der har 
negative konsekvenser for samfundet som helhed. Betydningen af en ansvarlig 
holdning til beskatning diskuteres ligeledes og fokuserer på, hvordan hver 
skatteyders bidrag kan være med til at skabe en bedre levestandard for alle. 

 

 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal forstå de måder, hvorpå skatter kan være med til at forbedre børns 
og deres forsørgeres liv. 
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Mål: 

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

o De direkte virkninger, som skatter har på børns liv 

o Hvordan skatter hjælper børn 

o Penge opkrævet af skatter kommer alle til gavn 

o Konsekvenserne ved ikke at betale skat 

o Skatteunddragelse 

o Forestil jer en verden uden skatter 

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 "Får jeg nogen glæde af  skatter? På hvilken måde?" 

Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 

Gloseliste: 

skatter, skatteunddragelse, skatteydere 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

Introduktion 

Stil dine elever en række åbne spørgsmål: 

- Hvad finansieres med de penge, der opkræves i skatter? 

- Har du nogen gavn af nogen af disse serviceydelser eller faciliteter? På 
hvilken måde? 

- Hvordan ville dit liv ændre sig, hvis disse serviceydelser og faciliteter 
skulle forsvinde? 

- Hvad ville der efter din mening ske, hvis de fleste skatteydere skulle 
beslutte at ignorere deres skattepligt og ophøre med at betale 
skatter? 

Skatter hjælper børn 

- Diskuter med eleverne:  

o Giver skattemidler kun fordele for de voksne, der betaler skatter? 

o Nævn nogle af de offentlige serviceydelser, du bruger. 

Skattepenge kommer alle til gavn 

- Diskuter med eleverne:  

o Hvorfor tror du, at du kan nyde godt af de serviceydelser, som 
tilvejebringes af skatter, også selv om du personligt kun betaler 
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lidt i skat?  

o Er det rimeligt? Hvorfor? 

o Diskuter, hvorfor det er vigtigt at forbedre alles levestandard, og 
hvordan dette kan hjælpe samfund med at blive mere produktive, 
succesrige, lykkeligere, og skaber et godt miljø at bo i. 

Skatteunddragelse 

- Hvad er skatteunddragelse? 

o bevidst at forholde skattemyndighederne de faktiske forhold med 
det formål at reducere den skyldige skat 

- Diskuter konsekvenserne af skatteunddragelse med dine elever 

o færre midler til de offentlige budgetter 

o tungere byrde på den ærlige skatteyder 

o ulovlig finansiering af privilegier ved unddragelsen 

- Bruger folk, der unddrager sig skat, offentlige serviceydelser og 
infrastruktur? Er det rimeligt?  

Forestil jer en verden uden skatter 

- Spørg dine elever:  

o Hvad ville der ske med alle offentlige serviceydelser, som vi nyder 
godt af nu, hvis alle holdt op med at betale skatter? 

o Hvilke ressourcer kunne der anvendes til at holde offentlige 
serviceydelser kørende, hvis samfundet skulle holde op med at 
bidrage til det offentlige budget? 

o Hvilke serviceydelser ville det gå ud over, hvis der ikke var 
tilstrækkeligt med skattepenge til at understøtte dem? 

o Hvordan ville dette påvirke dig og din familie? 

- Diskuter skatteydernes rolle for støtten til offentlige serviceydelser og 
investeringer. 

Konklusion 

- Hvordan påvirker skatter dit liv? Hvor vigtige er skattefinansierede 
serviceydelser for dig? 

- Påvirker skatteunddragelse dig? På hvilken måde? 

- Kan du forestille dig et liv uden offentlige serviceydelser, der finansieres af 
skatter? Hvordan ville det være? 

- Hvem kan sikre, at lokale og nationale budgetter har ressourcerne til at 
levere de serviceydelser, vi har brug for? Hvor vigtigt er det med en 
ansvarlig holdning til skatter i denne forbindelse? 

Kategori Mikrolæring 

Primær 9- til 12-årige 
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målgruppe 

Fag i 
forbindelse 
hermed 

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