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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klipp 6: ”Vad händer om man inte betalar skatt?” 
Beskrivning av klippet 

 

 

Representativ 
bild 

 
 

Titel Vad händer om man inte betalar skatt? 

Kort 
beskrivning 

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad det finns för nackdelar 
med att inte betala skatt, och vad följderna blir. 

I detalj Syfte: 

Eleverna ska förstå vad det finns för nackdelar med att inte betala skatt, och vad 
följderna blir. 

Målsättningar: 

Identifiera och förstå begreppet ”den svarta ekonomin”. 

Förklara vad som menas med förfalskade varor och varför de är skadliga för 
ekonomin. 

Förklara varför skatteflykt kan få oönskade konsekvenser, inte bara för 
skattesmitarna själva utan även för dem som är inblandade i deras aktiviteter.  

Diskutera hur man kan bidra till att förhindra skatteflykt.  

Material: 

Mikroklippet ”Vad händer om man inte betalar skatt?” 
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Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 

Vokabulär: 

skatter, den svarta ekonomin, skatteflykt, inkomster 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

Spela upp inledningen av klippet. Pausa klippet och kontrollera att eleverna har 
förstått handlingen. 

Spela upp det första avsnittet, ”Hur vissa försöker undgå att betala skatt”, där 
revisorn förklarar begreppet ”den svarta ekonomin”. Pausa klippet och diskutera 
det angivna exemplet med eleverna. Diskutera varför skatteflykt har en negativ 
inverkan på ekonomin, och vad som kan hända om någon undgår att betala skatt. 

Spela upp avsnittet ”Ett annat sätt som ett företag undgår att betala skatt på”, 
där ett företag i en liknande situation presenteras. Pausa klippet och fokusera på 
varför skatteflykt har negativa effekter på privatpersoner och hela samhället. 

Spela upp avsnittet ”Hur medborgarna kan bidra till att förhindra skatteflykt” och 
betona varför det är viktigt att få ett kvitto på varor och tjänster vi betalar för, och 
hur detta bidrar till en välfungerande ekonomi. 

Avslutning: 

Du kan inleda en diskussion i klassen utifrån de begrepp som presenterades i 
mikroklippet. Exempel på ämnen som kan tas upp: 

Be eleverna skriva ned tre saker som kan hända om vi inte betalar våra skatter. 
Diskutera saken i klassen. 

Du kan också ge utbildningsspelet i det här avsnittet i läxa till eleverna, så får de 
träna på de begrepp som tagits upp under lektionen. 

Kategori Mikroutbildning 

Huvudsaklig 
målgrupp 

9–12-åringar 

Relaterade 
skolämnen 

Ekonomi, etik, Europakunskap, engelska som andraspråk, humanvetenskap 
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