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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 6: "Hvad sker der, hvis du ikke betaler dine skatter?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativt 
billede 

 
 

Titel Hvad sker der, hvis du ikke betaler dine skatter? 

Kort 
beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at hjælpe eleverne med at forstå, hvilke ulemper og 
konsekvenser, der er ved ikke at betale skatter. 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal forstå, hvilke ulemper og konsekvenser, der er ved ikke at betale 
skatter. 

Mål: 

Identificere og forstå begrebet "Sort økonomi" 

Forklare, hvad forfalskede varer står for, og hvorfor de er skadelige for 
økonomien. 

Forklare, hvorfor unddragelse af skat kan medføre uønskede konsekvenser ikke 
alene for de personer, der unddrager sig skat, men også for de mennesker, der 
inddrages i deres aktiviteter.  

Diskuter, hvordan folk kan være med til at forhindre skatteunddragelse.  

Materialer: 
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Mikroklip "Hvad sker der, hvis du ikke betaler dine skatter?" 

Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 

Gloseliste: 

skatter, sort økonomi, skatteunddragelse, indtægter 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

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

Afspil første afsnit "Hvordan folk forsøger at unddrage sig skatter", hvor revisoren 
forklarer begrebet "Sort økonomi". Sæt klippet på pause og diskuter det fremlagte 
eksempel med eleverne. Diskuter, hvorfor det at unddrage sig skatter har negative 
konsekvenser for økonomien, og hvad der kan ske, hvis der er nogen, der 
unddrager sig beskatning. 

Afspil afsnittet "En anden måde en virksomhed unddrager sig skatter på", hvor en 
virksomhed i en lignende situation præsenteres. Sæt klippet på pause og fokuser 
på, hvorfor skatteunddragelse har negative virkninger på enkeltpersoner eller på 
hele samfundet. 

Afspil afsnittet "Hvordan borgerne kan hjælpe med at forhindre 
skatteunddragelse" og understreg, hvorfor det er vigtigt at modtage en kvittering 
for de varer og tjenesteydelser, som vi betaler for, og hvordan dette bidrager til en 
velfungerende økonomi. 

Afslut lektionen: 

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

Bed eleverne om at skrive 3 ting, som kan ske, hvis vi ikke betaler vores skatter. 
Diskuter sagen i klassen. 

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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