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Course: ”Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klipp 12: ”Vad är tull?” 
Beskrivning av klippet 

 

 

Representativ 
bild 

 
 

Titel Vad är tull? 

Kort 
beskrivning 

Syftet med aktiviteten är att informera eleverna om tullavgifternas historia och 
vad de har för roll i dagens samhälle. 

I detalj Syfte: 

Eleverna ska lära sig om tullavgifternas historia och vad de har för roll i dagens 
samhälle.  

Målsättningar: 

Ta reda på mer om tullavgifternas ursprung och varför de måste betalas.  

Förstå tullavgifternas roll i dagens samhälle. 

Identifiera hur tullavgifter används i EU. 

Material: 
Mikroklippet ”Vad är tull?” 
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor) 
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Vokabulär: 

Tullavgifter, tullfritt, tullunion 

Använd 
lektionen så 
här 

Aktivitetssteg: 

Spela upp det första avsnittet i klippet, som illustrerar tullavgifternas historia från 
antiken och medeltiden och fram till idag.  

Spela upp påföljande avsnitt och pausa klippet för att förklara de angivna 
orsakerna till att tullavgifter är till nytta för länder och privatpersoner. När du har 
spelat upp animationen passar det bra att diskutera varför tullavgifter fortfarande 
används idag.  

Diskutera vad följderna skulle bli om man inte betalade tullavgifter. 

Avslutning: 

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

Be eleverna ta reda på mer om och presentera några andra tullavgifter i Europas 
historia, utöver de tidigare exemplen. 

Be eleverna göra en lista över tio olika paket med olika värde som skickas från 
olika länder, och be dem beräkna hur mycket som ska betalas i tullavgift för varje 
paket. Jämför resultatet och räkna ut rätt belopp tillsammans. 

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 

13–17-åringar 

Relaterade 
skolämnen 

Ekonomi, etik, engelska som andraspråk, humanvetenskap 
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