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 nedbør i DK

Temperatur i C

Nedbør i mm

450-500

500-550

550-600

600-650

650-700

700-750

750-800

800-850

7øre trommehinde

Vi hører lyde med vores ører.
Lydbølgerne opfanges af det ydre øre
og ledes gennem øre-gangen ind til
tromme-hinden.

Trommehindens vibrationer ledes
gennem mellem-øret videre til det
indre øre. Her laves de om til nerve-
signaler, som sendes til hjernen.

Et torden-skrald er en kraftig lyd, 
der kan høres langt væk. Der er
meget energi i et tordenskrald. 

Vore stemmer kan kun høres over
kortere afstande. Der er ikke så
meget energi i lyden fra vores
stemmer.

Når vi vil høres på afstand, kan vi
bruge fløjter som i en fodbold-kamp.
Kirke-klokker og trommer kan også
høres langt væk.

På 3 sekunder bevæger lyden sig ca.1
km. Lydens fart er ca. 1.200 km i
timen.

Hvor lang tid er et dommer-fløjt om
at komme fra den ene ende af en
fodboldbane til den anden ende?

Ambolt

Hammer

Snegl

Stigbøjle

Øregang

Orkaner dannes over hele Jorden,
men de kraftigste findes i troperne. I
Sydøst-asien og det syd-østlige USA
kaldes orkanerne for tyfoner. I Afrika
og Australien kaldes de cykloner.

Katrina er navnet på en orkan, som i
august 2005 ramte det sydlige USA.
Katrina nåede op på kategori 5, før
den ramte kysten.

Orkanen satte en 9 meter høj 
flod-bølge i bevægelse. Den gennem-
brød digerne og var med til at over-
svømme 40.000 huse i byen New
Orleans. Nogle steder lå husene
under 6 meter vand.
Oversvømmelserne blev værre af, at
det også regnede voldsomt.

orkan flodbølge 37

Vidste du? 
Tornadoer og sky-pumper er hvirvel-vinde.
De lever kun kort tid, men de har de 
kraftigste vinde, man kan måle. Det 
kraftigste, man har målt, var 140 m/s i en
tornado i USA. Når de bevæger sig hen
over et område, kan de tage store 
genstande med sig.

5.3

Orkanen Katrina gav oversvømmelse 
mange steder.

Tornadoer kan lave store ødelæggelser.

Orkaner

Naturens kræfter
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En fagbog
 
Anne Risum Kamp & Lone Skafte Jespersen

Akademisk Forlag

Denne bog handler om, 
hvordan en fagbog er 
opbygget.
Når du læser den, kan du 
lære noget om, hvad man 
kan finde i en fagbog.

Instruktive tegninger
Mange gange viser en teg-
ning eller et foto, hvordan 
man skal udføre et forsøg. 
Du kan altså bruge tegnin-
gen til at sætte forsøget 
op efter.

Indholdsfortegnelse
En indholdsfortegnelse er 
en liste over, hvad man 
kan finde inde i bogen. 
Der står også, på hvilken 
side man kan finde det. 
En indholdsfortegnelse 
findes i de fleste fagbøger, 
så man let kan finde frem 
til det kapitel, der har de 
oplysninger, man søger.

En hurtig gennemgang af 
overskrifter og underover-
skrifter giver et indblik i 
bogens indhold.

Faktaboks
I en faktaboks står 
der kendsgerninger 
og oplysninger. Disse 
oplysninger underbygger 
teksten og giver et samlet 
overblik over de fakta, der 
hører til teksten. 

Kort
Der kan gives mange 
forskellige oplysninger på 
et kort. Kort kan derfor 
være meget omfattende 
og svære at læse. Sam-
tidig kan man få mange 
oplysninger ved blot et 
overfladisk kig på et kort. 
Man skal dog vide noget 
om, hvad kortet viser, før 
man kan læse det.

Ordforklaringer
Nogle gange står der 
ordforklaringer til de svære 
ord, der er i teksten. Ord-
forklaringerne kan også 
være samlet i en liste bag 
i bogen.

Kapitel 1
Fagbogen

Det første kapitel handler 
om fagbogen. Først om de 
dele af fagbogen, du kan 
finde, inden selve teksten 
starter:

Forside
Du har allerede læst for-
siden. På forsiden kan man 
se, hvad bogen handler 
om. 

side 5

Til eleven
Nogle gange er der en lille 
indledning til læseren af 
bogen. Den handler om, 
hvordan man kan bruge 
bogen. Her hedder indled-
ningen ’Til eleven’, fordi 
bogen er skrevet til elever.

side 9
side 21

side 25

Bagsiden
På bagsiden står der ofte 
et lillebitte resumé af bo-
gen. Eller man kunne kalde 
det en lille appetitvækker, 
som skal give læseren lyst 
til at læse hele bogen.

side 28

Forklaringerne og ordene 
skal sammen med tegnin-
gen få læseren til at forstå 
en kompliceret sammen-
hæng.

side 24
side 20side 12

side 8

Til eleven
For at vise, hvordan en 
fagbog er opbygget, er der 
i denne bog fire kapitler.
Hvert kapitel handler 
om et emne og viser de 
forskellige dele, en fagbog 
består af. 

side 4

Billedtekst
Der er ofte en lille 
billedtekst, der forklarer 
fotoet eller tegningen.

side 16

Litteraturliste
Liste over bøger, 
forfatteren har brugt.

side 29

Tidslinje

En tidslinje viser oftest 
noget om den tid, der er 
gået,

Graf/kurve
En kurve viser for det 
meste også, hvad der sker, 
når tiden går. 

side 17
side 13
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fig 12 

jordskælvszoner

Aktiv vulkan

Jordskælvszone
I december 1999 kunne vi i radio og
fjernsyn høre, at en kraftig storm
nærmede sig Danmark.
Vindens styrke blev så kraftig, at den
nogle steder kom op på orkan-styrke.

Vinden knækkede træer som 
tændstikker. El-ledninger blev revet
ned, og mange mennesker var uden
strøm flere dage efter. 

Når kraftig vind i længere tid presser
vand ind mod kysten, er der fare for
over-svømmelse.

I 1634 var der en storm, hvor vandet
ud for Ribe steg til godt 6 meter over
den normale vand-højde. Store land-
områder kom under vand, og mere
end 15.000 mennesker omkom i
oversvømmelserne.

vindstyrkeoversvømmelse 36

Naturens kræfter

Storme i Danmark

5.2

Oprydning efter stormen i 1999.

Vindstyrken er den fart, vinden bevæger sig
med. Vindstyrke måles i meter per sekund, m/s. 

m/s VindHvad sker der?

0stille

2svag

7jævn

12hård

16kuling

25storm

over 32orkan
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Jordens skatte
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Et batteri: To forskellige metaller i hver sin saltopløsning forbundet med
en ledning.

3.8

Et gennemskåret batteri.

Den mest almindelige batteritype er brunstens-
batteriet på 1,5 V. Den ene elektrode er af zink og
den anden af grafit. Batteriets vægge er af zink,
og grafitstangen er i midten af batteriet. Imellem
zink-væggen og grafitstangen er ammonium-
chlorid, NH4Cl, og brunsten, MnO2, i en gelé.

Når batteriet leverer strøm, går zinken i opløsning
som zink-ioner og efterlader elektroner på zink-
væggen. Zinkvæggen er den negative pol.

Batterier
Elektrokemiske reaktioner bruges til at producere
strøm med. Man skal bruge to forskellige metal-
stykker i hver sin saltopløsning. Hvis man forbin-
der de to stykker metal med en ledning, løber der
en strøm i ledningen. Man har lavet et batteri.

Opstillingen kaldes en elektrokemisk celle, en
galvanisk celle eller et batteri.

Det ene metal i et batteri er bedre til at afgive sine
elektroner end det andet. Metallet, der står længst
til venstre i spændingsrækken, går i opløsning.

Cu

Zn
filtrerpapir

CuSO4

ZnSO4

Zinkelektrode

Grafitstang

Brunsten
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7 øretrommehinde

Vi hører lyde med vores ører.
Lydbølgerne opfanges af det ydre øre
og ledes gennem øre-gangen ind til
tromme-hinden.

Trommehindens vibrationer ledes
gennem mellem-øret videre til det
indre øre. Her laves de om til nerve-
signaler, som sendes til hjernen.

Et torden-skrald er en kraftig lyd, 
der kan høres langt væk. Der er
meget energi i et tordenskrald. 

Vore stemmer kan kun høres over
kortere afstande. Der er ikke så
meget energi i lyden fra vores
stemmer.

Når vi vil høres på afstand, kan vi
bruge fløjter som i en fodbold-kamp.
Kirke-klokker og trommer kan også
høres langt væk.

På 3 sekunder bevæger lyden sig ca.1
km. Lydens fart er ca. 1.200 km i
timen.

Hvor lang tid er et dommer-fløjt om
at komme fra den ene ende af en
fodboldbane til den anden ende?

Ambolt

Hammer

Snegl

Stigbøjle

Øregang

Kolofon
Kolofonen står som regel 
på en af de allerførste 
sider i bogen. Her kan du 
få forskellige oplysninger 
om bogen: titel, forfatter, 
forlag, trykkeri, udgivels-
esår og ISBN-nummer. 
ISBN-nummeret består 
egentlig af fem numre. 
Et af dem er 87 – for 
Danmark - et andet viser, 
hvilket forlag der har ud-
givet bogen. Til sidst er 
der et kontrolciffer. 

Kapitel 4
Til sidst i bogen

Når teksten og forklaring-
erne i bogen er slut, kom-
mer der ofte nogle ekstra 
sider:

Litteraturliste
I en litteraturliste kan man 
læse, i hvilke bøger der 
står mere om det samme 
emne.

Stikordsregister (fortsat)

Kurve 17 
Litteraturliste 26
Ordforklaringer 13
Overskrift 11
Pædagogiske tegninger 23
Skema 19
Stikordsregister 27
Tabel 19
Tegninger 22
Tidslinje 17
Til sidst 26
Underoverskrift 11

Kolofon. Her kan du læse:

Titel: En fagbog

Forfattere:  Lone Skafte 

Jespersen & Anne Risum Kamp 

1. udgave, 1. oplag, 2010

© Akademisk Forlag

Mekanisk, fotografisk eller anden 

gengivelse af denne bog er kun 

tilladt efter Copy-Dans regler.

Tryk: Eget trykkeri

Printed in Denmark 2010

Kopiark tilhørende bogen med 

ISBN: 978-87-500-4151-1

Kapitel 3
Illustrationer

Der er ofte mange il-
lustrationer i en fagbog. 
Illustrationer er billeder, 
tegninger eller andet, 
som er med til at forklare 
teksten. De kan også vise 
et eksempel på det, der 
forklares i teksten, for at 
gøre det tydeligere eller 
lettere at forstå.

Tabeller/skemaer
Nogle tal er forvirrende at 
læse, hvis de ikke placeres 
i et skema.

Tegninger
Det kan være svært at 
få foto, der viser lige 
præcis det, man vil. Med 
tegninger kan man mange 
gange bedre vise, præcis 
hvad man vil have, læseren 
skal se. Derfor bruges 
tegninger i stedet for fo-
tos. Som her, hvor det kan 
være meget svært at få et

Overskrift
Overskrifterne fortæller, 
hvad man kan læse om i 
kapitlerne. Det er over-
skrifterne, der henvises til 
i indholdsfortegnelsen.

Underoverskrift
Inde i kapitlet er der nogle 
mindre overskrifter, der 
fortæller, at nu handler det 
om noget andet. 

Indholdsfortegnelse

Fagbogen side    5

Inde i bogen side  10 

Illustrationer side  14

Til sidst i bogen side  26

Litteraturliste side  28

Stikordsregister side  30
 

side 3

Illustrationerne er altså en 
hjælp til læseren, så han 
eller hun lettere kan forstå 
teksten.

Foto
En bog med mange fotos 
er flot og farverig, men fo-
tos er også med til at sk-
abe et billede hos læseren, 
så man bedre kan huske 
og måske også bedre 
forstå det, man læser.

side 15
side 19

side 31

Stikordsregister

Bagsiden 28
Billedtekst 16
Diagram 18
Fagbogen 5
Faktaboks 12
Forside 5
Foto 15
Graf 17
Illustrationer 14
Inde i bogen 10
Indholdsfortegnelse 8
Indledning 9
Instruktive tegninger 25
Kort 20

side 30

Diagram
Der findes mange forskel-
lige diagrammer – her 
er vist et søjlediagram, 
en hydrotermfigur og et 
cirkeldiagram: 

side 18
side 22

side 26

side 14

På forsiden er bogens ti-
tel, der meget kort angiver 
bogens emne. 
Der er ofte også et billede 
på forsiden. Ved et hurtigt 
blik på titel eller billede 
kan man ofte se, hvad 
bogen handler om. 
På forsiden står der også, 
hvem forfatteren – eller 
forfatterne – er.
Nogle gange viser forsiden 
også, hvilket forlag der har 
udgivet bogen.

side 6

Kapitel 2
Inde i bogen

Inde i en fagbog kan man 
finde informationer og ny 
viden. 
Informationerne i en 
fagbog kommer ikke 
altid i en lang tekst. I det 
næste afsnit kan du læse 
om, hvordan en fagbog 
præsenterer de forskellige 
informationer.

side 10

foto af en enkelt bi sam-
tidig med at bikuben er i 
baggrunden. Men det er 
let at tegne.

Forklarende tegninger
Nogle tegninger – især i 
skolebøger – er fyldt med 
ord og forklaringer. 

side 23
side 11

side 7
side 27

Stikordsregister
Et stikordsregister er en 
alfabetisk ordliste over de 
vigtige ord og begreber, 
der gennemgås i bogen. 
Stikordsregisteret kan 
bruges til at slå op i for 
at finde et bestemt emne 
i bogen. Ud for hvert ord 
står der, på hvilken side 
i bogen ordet bruges og 
forklares.

Orkaner dannes over hele Jorden,
men de kraftigste findes i troperne. I
Sydøst-asien og det syd-østlige USA
kaldes orkanerne for tyfoner. I Afrika
og Australien kaldes de cykloner.

Katrina er navnet på en orkan, som i
august 2005 ramte det sydlige USA.
Katrina nåede op på kategori 5, før
den ramte kysten.

Orkanen satte en 9 meter høj 
flod-bølge i bevægelse. Den gennem-
brød digerne og var med til at over-
svømme 40.000 huse i byen New
Orleans. Nogle steder lå husene
under 6 meter vand.
Oversvømmelserne blev værre af, at
det også regnede voldsomt.

orkan flodbølge37

Vidste du? 
Tornadoer og sky-pumper er hvirvel-vinde.
De lever kun kort tid, men de har de 
kraftigste vinde, man kan måle. Det 
kraftigste, man har målt, var 140 m/s i en
tornado i USA. Når de bevæger sig hen
over et område, kan de tage store 
genstande med sig.

5.3

Orkanen Katrina gav oversvømmelse 
mange steder.

Tornadoer kan lave store ødelæggelser.

Orkaner

Naturens kræfter
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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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Serie 2
Serie 1
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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. 

40

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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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.

30

40

50

60

20

10

 0

Serie 2
Serie 1

81261_ grundbog B_.indd   5011/16/09   4:12:54 PM


