
Faglig læsning i fagene
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Forside 
Titel, billeder, 

forfatter, forlag.

Indholdsfortegnelse 
Oftest forrest i bogen. 

Liste over bogens indhold 
samt sidenummer, så man kan slå op.

Overskrifter
Fortæller, hvad man kan 

læse om i kapitlerne.

Faktabokse 
Fakta = kendsgerninger – kan være 

særligt vigtige oplysninger.

Litteraturliste 
Fortæller, hvor du kan 
læse mere om emnet.

Kolofon 
Oplysninger om 

bogens data: forfatter, 
forlag, trykkeri, udgivelsesår.

Bagside 
Eventuelt bagsidetekst om 

bogens indhold.

Ordforklaringer 
Står ofte bag i bogen 

eller ved teksten.

Stikord 
Står ofte bag i bogen 

i alfabetisk orden. Ud for hvert
stikord står et sidetal, så du 

præcis kan finde det, du søger.

Illustrationer 
Fortæller med tal, tegninger, 

figurer, tabeller og diagrammer 
det vigtigste om indholdet.

Billedtekster 
Små tekster under et billede.
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50   VELFÆRDSSAMFUNDET – DEMOKRATIET I FUNKTION

SKATTESYSTEMET 
For at opretholde et velfærdssamfund er det nødvendigt med store indtægter. 
 I 2008 havde den danske stat indtægter på i alt 639,6 mia. kr. Af disse var de 177,7 
mia. kr. personskatter. 

Som borger i Danmark har man skattepligt. Man betaler skat på forskellig måde:
•  direkte skat af personlig indkomst (til kommune, region og stat)
•  indirekte skat fx moms og afgifter på varer og tjenestydelser
•  ejendomsskat (kaldes også grundskyld og fastsættes af den enkelte kommune)
•  kirkeskat (hvis man er medlem af folkekirken) 

Man kalder det danske skattesystem for progressivt. Det vil sige, at man betaler skat 
i forhold til den indtægt, man har. Tjener man mange penge, betaler man procentuelt 
mere i skat end dem, der ikke tjener så meget. 
 En arbejdsgiver tilbageholder en del af lønnen for at betale lønmodtagerens skat. 
Når et år er gået, udregnes den endelige skat på selvangivelsen. Denne skat kaldes 
A-skat.

Grafen viser forholdet mel-
lem bundskatten (serie 1) 
og topskatten (serie 2). Af 
de første 42.900 kr. beta-
ler man ikke skat. Hvis du 
er under 18 år, er det af de 
første 32.200 kr. Herefter 
betaler man ca. 38 % i skat 
af indkomster op til 347.200 
kr., det kaldes bundskat. 
Derefter skal man ved ind-
tægter over 347.200 kr. be-
tale ca. 59%. Skatteprocen-
terne ændrer sig hele tiden 
og er afhængig af, i hvilken 
kommune man bor.

Statens indtægter
639,6 mia. kr. (2008)

Statens udgifter
578,3 mia. kr. (2008)

Øvrige indtægter
20,5 mia. kr.

Afgifter mv.
112,8 mia. kr.

Erhvervs-
skatter
55,1 mia. kr.

Moms
181,2 mia. kr.

Cirkeldiagrammerne viser 
statens indtægtskilder og 
udgiftsposter. 

Arbejdsmarkeds-
bidrag
92,4 mia. kr.

Personskatter
177,7 mia. kr.

Anlægsudgifter
7,6 mia. kr. Driftsudgifter

110,5 mia. kr.

Indkomst-
overførsler
241,1 mia. kr.

Bloktilskud
141,9 mia. kr.

Øvrige udgifter
52,8 mia. kr.

Rente-
udgifter
24,3 mia. kr.

Personfradrag
42.900 kr.

Kommunale skatter:
I gns. 33 %

33 + 5,04
Bundskat op til 

347.200 kr.

33 + 5,04 + 21
Topskat over 

347.200 kr.
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De yngste og mindst omdannede materialer
ligger øverst. Skemaet viser, hvordan plan-
testoffet omdannes.

Først bliver det til tørv. De fleste tørveaflej-
ringer stammer fra de sidste 2 mio. år, som

kaldes kvartærtiden. Tørv kan efterhånden
udvikle sig til brunkul.

I Midtjylland er der dannet store mængder
brunkul i jorden. De stammer fra skove i ter-
tiærtiden, som varede fra 70 mio. til for 2 mio.
år siden. Under Anden Verdenskrig var brun-
kul en vigtig energikilde, og man kan endnu
se de store huller efter brydningen.

Helt op til vore dage har brunkul udgjort
en vigtig del af energiforsyningen i Østeu-
ropa.

Ved yderligere omdannelse bliver brunkul
til stenkul og eventuelt antracit, som er en
særlig form for kul. Disse lag ligger ofte dybt
under jordens overflade. 
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R E S U R S E R

Gammelt brunkulsleje ved Søby i Midtjylland. 
Hullerne efter udgravning af brunkul er i dag søer.
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Der er flere grunde til de store familier i u-lan-
dene. En af dem er, at de fattige måske ikke
har adgang eller kendskab til prævention. En
anden grund er manglen på social sikkerhed.

Når forældrene bliver gamle, er de afhæn-
gige af børnenes hjælp. Derfor må de være
sikre på at have så mange børn, at i hvert fald
nogle af dem overlever og kan forsørge dem.

Forskellen mellem fødte og døde kaldes
fødselsoverskud. Dens størrelse er lig med
den lodrette afstand mellem kurverne på figu-
ren. 

Befolkningen i et land eller en egn kan des-
uden vokse ved indvandring eller aftage ved
udvandring. Da fødselsoverskuddet i Vesteu-
ropa var størst i 1800-tallet, udvandrede en
stor del af befolkningen til bl.a. Amerika, og
derfor blev den samlede befolkningsvækst i
Europa begrænset. 
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Aldersfordeling
Antallet af fødsler og dødsfald hænger sam-
men med, hvor mange mennesker der er i for-
skellige aldersgrupper. Er der mange gamle,
vil fødselshyppigheden være lav og dødshyp-
pigheden høj.

Det vil være omvendt i et område, hvor der
bor flest yngre mennesker. Derfor er det vig-
tigt at kende aldersfordelingen, før man sam-
menligner antallet af fødsler og dødsfald.
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Tal fra 1993. Hele befolkningen.

Niger

Japan

Kvinder Mænd

Kvinder Mænd

Aldersfordeling i Niger og Japan.

Fødselshyppighed Dødshyppighed Gennemsnitslevealder Årlig vækst

Japan 11 ‰ 7 ‰ 79 år 0,6%

Niger 51 ‰ 20 ‰ 45 år 3,3%

Befolkningsdata fra Japan og Niger.
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