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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klipp 9: ”Vad är inkomst och hur beskattas den?” 
Beskrivning av klippet 

 

 

Representativ 
bild 

 
 

Titel Vad är inkomst och hur beskattas den? 

Kort 
beskrivning 

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad som menas med inkomst 
och hur den beskattas. 

I detalj Syfte: 

Eleverna ska förstå begreppet inkomst och hur inkomstbeskattning fungerar. 

 

Målsättningar: 

Identifiera och förstå inkomstbeskattning för både privatpersoner och företag. 

Förstå fördelarna med att betala inkomstskatt. 

 

 

Material: 

Mikroklippet ”Vad är inkomst och hur beskattas den?” 

Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 

Vokabulär: 
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skatter, inkomst, intäkter, samhällssystem, kollektiva behov 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

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

Spela upp det första avsnittet, ”En presentation av inkomstskatt – företag och 
privatpersoner”. Förklara varför företag betraktas som ”juridiska personer” och ska 
betala inkomstskatt precis som privatpersoner. Diskutera ”inkomst” och vad som 
händer med pengarna när den anställde får sin lön. 

Spela upp avsnittet ”Skatter som anställda betalar” och diskutera hur inkomster 
beskattas. Identifiera fördelarna med att betala inkomstskatt med utgångspunkt i 
det här avsnittet och det sista. Be eleverna delta i diskussionen och gör 
tillsammans en lista över fördelarna i de angivna exemplen. 

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 fördelar som deras familjemedlemmar får via det 
sociala trygghetssystemet. 

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, 
matematik 
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