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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 7: "Hvilke typer skatter findes der?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativ
t billede 

 
 

Titel Hvilke typer skatter findes der? 

Kort 
beskrivelse 

Aktiviteten  har til formål at hjælpe elever med at få en forståelse af de vigtigste 
typer skatter, der findes i Den Europæiske Union. 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal få en forståelse af de vigtigste typer skatter, der findes i Den 
Europæiske Union. 

Mål: 

Identificere og forstå de vigtigste typer skatter, der findes i medlemsstaterne. 

Forstå forskellene mellem direkte og indirekte skatter. 

Forklare behovet for at beskatte enkeltpersoners og virksomheders aktiviteter. 

Identificere, hvilken kategori hvert af de præsenterede eksempler passer bedst ind 
i. 

 

Materialer: 
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Mikro "Hvilke typer skatter findes der?" 

Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 

Gloseliste: 

skatter, direkte og indirekte skatter, selskabsskatter, punktafgift, moms 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

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

Afspil det første afsnit, hvor begreberne direkte og indirekte skat præsenteres. 
Forklar, hvorfor en del af den enkeltes månedsindkomst går til skatter, og hvordan 
det hænger sammen med de ydelser, den pågældende får. Forklar, hvad der 
adskiller indirekte skat fra direkte skat. 

Afspil følgende afsnit, hvor Gabrielle, økonomiprofessoren, viser eksempler på 
både direkte og indirekte skatter. Diskuter alle de i eksemplerne præsenterede 
begreber med eleverne. 

Afspil den del, hvor professoren afslutter de præsenterede eksempler, der viser 
centrale aspekter af begge kategorier af skatter.  Afspil det sidste afsnit og diskuter 
toldafgifter, og hvorfor de er nødvendige for økonomien. 

 

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 lave en liste, der vedrører deres familie, over direkte og 
indirekte skatter, som de har betalt i tidens løb. 

Arranger et spil i klassen, hvor du har en toldembedsmand, og så skal de andre 
elever hente en pakke og eventuelt betale deres afgifter – afhængigt af pakkens 
værdi. 

Du kan også bruge undervisningsspillet i dette afsnit som lektie for at indøve de 
begreber, som blev præsenteret i lektionen. 

Kategori Mikrolæring 

Målgruppe Børn 

Primær 
målgruppe 

9- til 12-årige 

Fag i 
forbindelse 
hermed 

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