
Fagbøger for børn



Børn stiller spørgsmål om alverdens ting 
og sager. De undrer sig og søger svar og 
forklaringer. De vil gerne opleve, undersøge, 
sanse og mærke forunderligheder i verden. 
Det giver Vild med Viden mulighed for.

Vild med Viden er små fagbøger for børn. 
De er skrevet af danske forskere og 
museumsfolk i et let tilgængeligt sprog. 

De i alt næsten 100 små fagbøger skaber gode 
snakke og sætter gang i en faglig nysgerrighed 
som børn og voksne kan dele. 

Bøgerne lægger op til et besøg på et museum 
eller et oplevelsessted hvor man kan finde 
mere viden.

Til nogle serier er der udgivet lærervejledning 
til fri download.



Bøgerne udgives i serier med otte titler i hver.

Køb i museumsbutikken, hos din boghandler 
eller direkte fra forlaget.

Vejledende udsalgspris pr. stk. 25 kr. 
inkl. moms. 

På rumstationen genbruger vi, så meget vi 

kan. Det betyder at alt vores spildevand 

bliver renset og lavet til drikkevand 

igen. Det gælder også vores urin! Men 

for at rense urin og lave det om til rent 

drikkevand kræves kemikalier og meget 

energi.

Jeg testede en ny membran der består af 

proteiner, ligesom de proteiner i kroppen 

der bestemmer hvad der kommer ind og 

ud af blodet. 

Proteinerne i membranen tillader kun 

vandet at passere igennem. På denne 

måde kan man i fremtiden rense 

spildevand uden brug af kemikalier og 

med langt mindre energi.

Det er nyttig teknologi når man en dag 

rejser tilbage til Månen og videre til Mars.
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I de åbne skove i naturen virker tegningerne 
som kamuflage. Det vil sige at andre dyr har svært ved at se pandaerne.

Tegningerne i ansigtet har betydning for den måde pandaerne kommunikerer på. De er også med til at forstærke signalerne mellem pandaerne.

Den store panda har i flere tusind år haft ikon-status i Kina. Først som et stærkt og uovervindeligt dyr og siden som symbol på fred og venskab. 

Pelsens sort-hvide tegninger forbindes ofte med yin og yang-symbolet der står for harmoni og balance. 



Danske fortidsdyr
Serie 1

De otte bøger handler om de store, danske 
fossiler.

I Gram Lergrav er der fundet rester af en 
kæmpehaj. På Møn en mossasaurus og i Faxe 
en krokodille. På Bornholm findes aftryk af 
565 millioner år gamle vandmænd, og på Fur 
findes forstenede skildpadder.
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Store vilde dyr
Serie 2

Bøgerne handler om nogle af de dyr man kan 
møde i danske zoologiske haver: tigeren, vild-
hunden, pandaen, komodovaranen, geparden, 
elefanten, isbjørnen, ulven og næsehornet.

Bøgerne beskriver hvordan dyrene lever, og 
hvad de lever af. De beskriver også dyrenes 
biologi og menne skers forhold til dyrene. 
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Skolehistorie
Serie 3

Her fortælles om skolegang på bedste- og 
olde forældrenes tid – om børnelivet som det 
så ud i gamle dage.

Bøgerne handler om arbejde og skole på land 
og i by, om kristendommen som det vigtigste 
fag, om straf, om skolemaden og om de billeder 
der gav børnene forståelse af verden.
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Bøgerne fortæller om hverdagslivet blandt 
vikinger i Ribe, om begravelser af både konger 
i Jelling og Ladby og almindelige vikinger på 
Lindholm Høje. 

Der leges som i vikingetiden, og der kæmpes og 
leves på Trelleborg. Der ofres til guderne i Tissø, 
og de fem store skibe fra Roskilde sejler afsted.

Vikingerne
Serie 4
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Bøgerne starter med Universets dannelse 
ved Big Bang og følger udviklingen af stjerner, 
galakser og kometer. De kommer tæt på Sol-
systemet og Solen som Jordens nærmeste stjerne. 

Danske forskere udvikler højteknologisk udstyr 
og bidrager på den måde til forskningen i 
Universets mange gåder.

Rummet
Serie 5
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Danmarks oldtid
Serie 6

Bøgerne dækker stenalderen, jernalderen og 
bronzealderen. 

Datidens folk huggede motiver ud på sten 
og spiste østers og fisk. På Fyn blev der sat 
gravhøje fyldt med gaver. Man begravede lig 
i moserne og ofrede våben. I Egtved er 
der fundet en grav med en ung, tysk pige.
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Danmark i rummet
Serie 7

Bøgerne giver indblik i danske rumforskeres 
opdagelser. Det begyndte med Tycho Brahe i 
1500-tallet og Ole Rømer i 1600-tallet. 

Der fortælles om andre solsystemer, om lyde 
i stjernerne, om bjørnedyr på rumrejse og 
Danmarks første astronaut har selv skrevet 
bogen Min rumrejse.
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Store danskere
Serie 8

Bøgerne fortæller om Margrethe den 1., 
H.C. Ørsted, H.C. Andersen, Carl Nielsen, 
Knud Rasmussen, Torvald Stauning, 
Niels Bohr og Karen Blixen.

Det er personer som danske børn bør kende. 
Hvad der har gjort dem berømte, bliver fortalt 
i en historisk, biografisk og faglig ramme.
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Danske vanddyr
Serie 9

Danmark er omgivet af hav, og åer og bække 
forener sig i store søer. Her, under overfladen, 
lever masser af spændende dyr.

Bøgerne handler om hajer og fladfisk, sæler og 
stimefisk, og om de danske hvaler, brandmænd 
og andre gopler og om de to ferskvandsfisk 
ålen og gedden.
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En Fokus-serie er i modsætning til de 
almindelige Vild med Viden-bøger 
blevet til i samarbejde med én 
enkelt institution, kultursted eller 
organi sation i stedet for flere.

Tang er sundt, man kan kalde det for 

havets grøntsager. I Danmark findes der 

over 400 forskellige slags tang. De kan 

allesammen spises. 

Der er stor forskel på hvordan de forskellige 

slags tang ser ud. Og der er også stor forskel 

på de stoffer de indeholder, hvordan de 

smager og hvor sunde de er.

Nogle tang-arter indeholder stoffer der 

kan virke fortykkende, så for eksempel 

en suppe eller marmelade bliver mere 

tyk. Andre giver god smag, og de kan 

forstærke smagen af de andre stoffer i 

maden. 
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Vingetang
Sukkertang

Buletang

Klørtang

Purpurhinde
Søl

Søsalat

Rørhinde 

Der findes mange forskellige hesteracer 
verden over. Nogle er opstået ud fra de 
leve  vilkår de har haft i de forskellige 
lande, andre er blevet fremavlet til et 
bestemt behov. 

Den største hesterace er den engelske 
shire. Det er en koldblodshest der bruges 
som trækhest. En shire-hingst skal måle 

mindst 173 centimeter i stang. 
Et stangmål er hestens højde over 
skulderen. Hopperne kan være lidt 
mindre. De vejer mellem 800 og 1.100 kg. Den største hest nogensinde var 

Sampson, en shire født i 1846 i England. 
4 år gammel vejede den 1.524 kg 
og målte 219 centimeter i stang.
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Sampson

Shire



Bøgerne handler om de mest almindelige hus-
dyr. De beskriver dyrene, deres betydning for 
mennesker, og den måde man holder dem på. 

Bøgernes indhold giver en god baggrund for 
samtaler om dyrevelfærd og miljø. 

Udgivet i samarbejde med Roskilde Dyrskue.

Danske husdyr
FOKUS - Serie 1
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Tang bliver mere og mere populært som 
føde vare, og tang er sundt. 

Tang danner levested for mange dyr, og mikro-
algerne danner store dele af den ilt som luften 
indeholder, og som er basis for alt liv.

Udgivet i samarbejde med AlgeCenter Danmark.

Tang
FOKUS - Serie 2
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