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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klipp 10: ”Kan skatt bidra till att skydda miljön?” 
Beskrivning av klippet 

 

 

Representativ 
bild 

 
Titel Kan skatt bidra till att skydda miljön? 

Kort 
beskrivning 

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad miljöskatter är för något 
och hur de bidrar till att skydda miljön. 

I detalj Syfte: 

Eleverna ska förstå vad miljöskatter är för något och hur de bidrar till att skydda 
miljön. 

Målsättningar: 

Identifiera handlingar som är skadliga för miljön och hur de kan förhindras. 

Förklara vad miljöskatter är för något. 

Identifiera olika typer av miljöskatter. 

Material: 

Mikroklippet ”Kan skatt bidra till att skydda miljön?” 

Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 

 Vokabulär: 

skatter, miljö, föroreningar 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

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

Spela upp avsnittet ”Skatter som bidrar till att skydda miljön” och identifiera 
källor till föroreningar, de negativa effekterna av föroreningar och 
myndigheternas åtgärder för att minska miljöskador. 

Spela upp nästa avsnitt, pausa klippet och identifiera de olika typerna av 
miljöskatter och hur de är relaterade till de tidigare exemplen. 

Avslutning: 

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

Identifiera utsläppskällor i er stad och deras negativa inverkan på miljön. Vad för 
slags miljöskatter måste betalas på var och en av dessa förorenande aktiviteter? 

Gör en lista över åtgärder som behöver vidtas för att minska eller eliminera de 
skador som sådana aktiviteter ger upphov till. 

 

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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