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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 10: "Kan skat være med til at beskytte miljøet?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativt 
billede 

 
Titel Kan skat være med til at beskytte miljøet 

Kort 
beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at hjælpe eleverne med at forstå, hvad miljøafgifter er, 
og hvordan de støtter beskyttelsen af miljøet. 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal forstå, hvad miljøafgifter er, og hvordan de støtter beskyttelsen af 
miljøet. 

Mål: 

Identificere de foranstaltninger, der forårsager skade på miljøet, og hvordan de 
kan forhindres. 

Forklare, hvad miljøafgifter er. 

Identificere typerne af miljøafgifter. 

Materialer: 

Mikroklip "Kan skatter være med til at beskytte miljøet?" 

Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 

 Gloseliste: 

skatter og afgifter, miljø, forurening 

Sådan bruger 
du lektionen 

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

Afspil afsnittet "Skatter oprettet for at beskytte miljøet", identificer 
forureningskilderne, de negative følgevirkninger og de foranstaltninger, der 
træffes af myndighederne for at nedbringe skader på miljøet. 

Afspil næste afsnit, sæt klippet på pause og identificer de præsenterede 
miljøafgifter, og hvordan de relaterer sig til de foregående eksempler. 

Afslut lektionen: 

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

Identificere kilderne til miljøforureningen i din by og deres negative virkninger på 
miljøet. Hvilken slags miljøafgifter skal der betales for hver af disse forurenende 
aktiviteter? 

Lav en liste over foranstaltninger, der skal træffes for at reducere eller fjerne de 
skader, som forårsages af disse aktiviteter. 

 

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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