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Kursus: "Digital skatteuddannelse og skattebetalinger" 
Mikrolæring klip 
Klip 12: "Hvad er toldafgift?" 
Klip beskrivelse 

 

 

Repræsentativt 
billede 

 
 

Titel Hvad er toldafgift? 

Kort 
beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at hjælpe eleverne med at kende baggrunden for 
toldafgifter, og hvad de betyder for samfundet i dag. 

Nærmere 
oplysninger 

Formål: 

Eleverne skal kende baggrunden for toldafgifter, og hvad de betyder for 
samfundet i dag.  

Mål: 

Gå tilbage i historien og finde ud af oprindelsen til toldafgifter, og hvorfor man 
skulle betale dem.  

Forstå, hvad toldafgifter betyder for samfundet i dag. 

Identificere, hvordan toldafgifter anvendes i EU. 

Materialer: 
Mikroklip "Hvad er en toldafgift"? 
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor) 
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Gloseliste: 

Toldafgifter, toldfrit, toldunion 

Sådan bruger 
du lektionen 

Aktivitetstrin: 

Afspil første afsnit af lektionen, der viser toldafgifters historie fra det gamle 
Europa og Middelalderens Europa og frem til nutiden.  

Afspil følgende afsnit og sæt klippet på pause for at forklare de beskrevne grunde 
til, hvorfor toldafgifter er godt for lande og enkeltpersoner. Efter at have afspillet 
animationen diskuterer du med eleverne grundene til, at vi stadig bruger 
toldafgifter i dag.  

Diskuter, hvad konsekvenserne ville være, hvis der ikke blev betalt toldafgifter. 

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 undersøge og præsentere nogle andre afgifter i europæisk 
historie end de viste eksempler. 

Bed eleverne om at lave en liste over 10 forskellige pakker med forskellig værdi, 
der kommer fra andre lande og bed dem beregne, hvor meget der skal betales i 
told for hver pakke. Sammenlign resultaterne og beregn sammen de korrekte 
beløb. 

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

 

Kategori Mikrolæring 

Primær 
målgruppe 

13- til 17-årige 

Fag i 
forbindelse 
hermed 

Økonomi, etik, engelsk som andetsprog, humaniora 
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