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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klipp 7: ”Vad finns det för olika typer av skatt?” 
Beskrivning av klippet 

 

 

Representativ 
bild 

 
 

Titel Vad finns det för olika typer av skatt? 

Kort 
beskrivning 

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna att förstå de vanligaste typerna av 
skatt som betalas i EU. 

I detalj Syfte: 

Eleverna ska förstå de vanligaste typerna av skatt som betalas i EU. 

Målsättningar: 

Identifiera och förstå de vanligaste typerna av skatt i medlemsstaterna. 

Förstår skillnaderna mellan direkta och indirekta skatter. 

Förklara varför privatpersoners och företags aktiviteter behöver beskattas. 

Identifiera vilken kategori som vart och ett av exemplen passar bäst i. 

 

Material: 

Mikroklippet ”Vad finns det för olika typer av skatt?” 

Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 
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Vokabulär: 

skatter, direkta och indirekta skatter, bolagsskatter, punktskatt, moms 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

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

Spela upp det första avsnittet där begreppen direkt och indirekt skatt presenteras. 
Förklara varför en del av en privatpersons månadsinkomst betalas i skatt och hur 
detta är relaterat till de förmåner som personen får. Förklara hur indirekt skatt 
skiljer sig från direkt skatt. 

Spela upp påföljande avsnitt där Gabrielle, professor i ekonomi, ger exempel på 
både direkta och indirekta skatter. Diskutera alla begrepp som presenteras i 
exemplen med eleverna. 

Spela upp avsnittet där professorn avslutar med att presentera viktiga aspekter av 
de båda skattekategorierna. Spela upp nästa avsnitt och diskutera tullavgifter och 
varför de är nödvändiga för ekonomin. 

 

Avslutning: 

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

Be eleverna göra en lista över direkta och indirekta skatter som deras 
familjemedlemmar har betalat genom åren. 

Ordna en lek i klassen där en elev är tulltjänsteman och resten av eleverna ska 
hämta ut ett paket och betala tull om det behövs, beroende på paketets värde. 

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 

Målgrupp Barn 

Huvudsaklig 
målgrupp 

9–12-åringar 

Relaterade 
skolämnen 

Ekonomi, etik, Europakunskap, engelska som andraspråk, humanvetenskap 
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