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genre och form 1.  genre skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

ABC-böcker 1.  genre - genre och form
 Böcker med illustrationer som 
representerar bokstäverna i alfabetisk 
ordning.  

allåldersböcker 1.  genre - genre och 
form Hit böcker utgivna för barn och 
vuxna,  där avsikten att vända sig 
till både barn och vuxna är uttryckligen 
formulerad (av förlaget eller 
författaren).  
 

alternativa handlingar 1.  genre - genre och 
form Böcker där läsaren på ett 
interaktivt sätt kan välja mellan olika 
handlingar eller slut.  

andaktsböcker 1.  genre - genre och form Hit 
böcker utgivna för barn och vuxna,  där 
avsikten att vända sig till både barn och 
vuxna är uttryckligen formulerad (av 
förlaget eller författaren).  
 

barn och ungdomar illustrerar 1.  genre - genre 
och form  

barn och ungdomar skriver 1.  genre - genre 
och form  

barndomsskildringar 1.  genre - genre och 
form Berättelser om barn ur ett 
tillbakablickande perspektiv. Jfr 
Historiska berättelser och Biografiska 
berättelser.  

bibliska berättelser 1.  genre - genre och 
form Motiv ur Bibeln.  

bilderböcker 1.  genre - genre och form En 
kombination av text och bilder med minst 
en bild på varje uppslag, där bilderna 
utgör hälften eller mer av boken.  

bildordböcker 1.  genre - genre och form
 Böcker med ord och förklarande 
bild till varje ord och som tar upp många 
ord inom olika ämnen. Kan användas 
även på fack 

biografiska berättelser 1.  genre - genre och 
form Berättelser om en verklig persons 
liv. Den person som verket handlar om 
ska också anges som ämnesord.  

bliss 1.  genre - genre och form
 symbolspråk.  

brevromaner 1.  genre - genre och form
 Böcker som helt eller delvis är 
skrivna i brevform. Brevromaner 
används när formen är brev. Brev 
används när brev är en viktig del av 
handlingen, men den inte är i brevform.  

börja läsa 1.  genre - genre och form
 Böcker avsedda för 
nybörjarläsare.  

citatsamlingar 1.  genre - genre och form  
dagböcker 1.  genre - genre och form

 Böcker som helt eller delvis är 
skrivna i dagboksform. .  

deckare 1.  genre - genre och form
 Berättelser om uppklarande av 
brott, oftast med barn som 
problemlösare.  

dialektlitteratur 1.  genre - genre och 
form  

dilemmasagor 1.  genre - genre och form
 Sagor som slutar med en 
moralisk eller filosofisk fråga.  

djur berättar 1.  genre - genre och form
 Böcker där berättaren är ett djur.  

dramatik 1.  genre - genre och form  
dystopier 1.  genre - genre och form

 Skildringar av ett skrämmande 
framtidssamhälle. 

fabler 1.  genre - genre och form Korta 
berättelser där förmänksligade (oftast) 
djur åskådliggör en moralisk lärdom. Jfr 
Djursagor. För Djursagor gäller dock 
Använd: Sagor.- Djur.  

faction 1.  genre - genre och form Hit böcker 
som innehåller en skönlitterär berättelse, 
men har inslag av fakta, t ex faktarutor, 
och som kan användas såväl för 
nöjesläsning som för faktainhämtning. 
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fantasy 1.  genre - genre och form Skildringar 
med magiska inslag som helt eller delvis 
utspelar sig i en fantasimiljö.  

filmade böcker 1.  genre - genre och 
form Böcker som filmats (även film 
som blivit bok). Hit även böcker med 
anknytning till TV-program.  

filmmanus 1.  genre - genre och form  
folksagor 1.  genre - genre och form

 Upptecknade folkliga berättelser 
med icke realistiskt innehåll.  

fotografiska bilderböcker 1.  genre - genre 
och form Bilderböcker med 
fotoillustrationer. Lägg till Bilderböcker.  

fotografiska seriealbum 1.  genre - genre 
och form  

framtidsskildringar 1.  genre - genre och 
form Händelser som utspelar sig i 
framtiden. Jfr Dystopier, Science fiction, 
Utopier.  

bildromaner 1.  genre - genre och form Hit 
berättelser och romaner som är rikt 
illustrerade med tecknade serier 
och/eller andra illustrationer. 
Illustrationerna är nödvändiga/har 
betydelse för förståelsen och/eller 
upplevelsen av handlingen. OBS! Läggs 
ej på Hcf, Bilderböcker, Börja läsa och 
lättlästa böcker 

handböcker 1.  genre - genre och form
 Böcker med syfte att lära ut ett 
ämne, ofta kring något praktiskt, läggs 
på facklitteratur 

historiska berättelser 1.  genre - genre och 
form Skildringar av historiska miljöer 
och händelser före författarens egen 
samtid.  

hästböcker 1.  genre - genre och form
 Berättelser om hästar och 
ridning.  

interaktiva böcker 1.  genre - genre och 
form Hit böcker där delar av 
handlingen är förlagd utanför själva 
boken och läsaren förväntas använda 
andra medier än boken för att förstå 
handlingen 

isländska sagor 1.  genre - genre och 
form Sagor om släkter och enskilda 
hjältar under Islands vikingatid.  

kalenderböcker 1.  genre - genre och 
form Bok som är uppdelad i 24 eller 
25 avsnitt tänkta att läsas ett per dag 
under adventstiden. Använd även advent 

kapitelböcker 1.  genre - genre och form
 Böcker för barn upp till 9 år, 
oftast med kapitelindelning (Hcf). Jfr 
Mellanåldersböcker.  

klassiker 1.  genre - genre och form
 Äldre böcker som ges ut i nya 
upplagor och som finner läsare i nya 
generationer. Används sparsamt 

kokböcker 1.  genre - genre och form  
legender 1.  genre - genre och form

 Uppbyggliga berättelser om 
(främst) övernaturliga händelser i 
framstående religiösa eller historiska 
personers liv, t ex helgonlegender.  

leta i bilden 1.  genre - genre och form
 Bilderböcker där personer eller 
detaljer ska hittas i bilden. Kan även 
användas på fack  
 

läseböcker 1.  genre - genre och form
 Böcker med flera skönlitterära 
texter, avsedda för skolbruk.  

lättlästa böcker 1.  genre - genre och 
form Böcker som är anpassade för 
svaga läsare avseende språk, grafisk 
form och innehåll.  

manga 1.  genre - genre och form Hit 
japanska tecknade serier, används 
tillsammans med tecknade serier 
(överordnat) (fr.o.m. jan 2017) 
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mekaniska böcker 1.  genre - genre och 
form Bilderböcker med rörliga delar, 
kan vara i olika material, hit hör även 
Pop-up-böcker.  

mellanåldersböcker 1.  genre - genre och 
form Böcker för barn 9-12 år (Hcg). 
Jfr Kapitelböcker.  

minnesböcker 1.  genre - genre och form
 (Böcker med plats för personliga 
kommentarer, bilder t ex) 

mytologi 1.  genre - genre och form
 Gamla, religiöst motiverade 
berättelser om övernaturliga företeelser.  

noveller 1.  genre - genre och form
 Korta, koncentrerade 
prosaberättelser.  

parafraser 1.  genre - genre och form
 Fria omskrivningar eller 
omdiktningar av verk med bevarande av 
det ursprungliga innehållet. 

parodier 1.  genre - genre och form
 Skämtsamma förvrängningar av 
välbekanta verk.  

pastischer 1.  genre - genre och form
 Verk som imiterar verk från 
annan historisk eller stilistisk epok. 

pekböcker 1.  genre - genre och form
 Böcker för de allra minsta med 
bilder och eventuellt enstaka förklarande 
ord.  

personliga böcker 1.  genre - genre och 
form Böcker med färdig handling där 
köparen beställer huvudpersonernas 
namn 

poesi 1.  genre - genre och form  
pusselböcker 1.  genre - genre och form

 Böcker med inbyggda pussel. 
pysselböcker 1.  genre - genre och form  
reklamtryck 1.  genre - genre och form

 Böcker utgivna i reklamsyfte.  
religiösa berättelser 1.  genre - genre och 

form Böcker med religiöst budskap.  

rim 1.  genre - genre och form Berättelser 
med rimmad text, t ex Beskow, 
Hattstugan, utan att vara klassad som 
.03.  

rim och ramsor 1.  genre - genre och 
form Samlingar med rim och ramsor 
för små barn.  

ritsagor 1.  genre - genre och form
 Medan en saga berättas ritar 
berättaren en bild i anslutning till sagan 

robinsonader 1.  genre - genre och form
 Berättelser om någon eller några 
som isoleras från civilisationen och 
kämpar för sin överlevnad.  

roliga böcker 1.  genre - genre och form  
roliga historier 1.  genre - genre och form

 Böcker med korta, skämtsamma 
historier, ofta i dialogform.  

rysare 1.  genre - genre och form Böcker 
skrivna med avsikt att väcka skräck, 
oftast med övernaturliga inslag.  

sagor 1.  genre - genre och form Korta 
berättelser där författaren använt sig av 
folksagans traditionella form och motiv.  

samlingar 1.  genre - genre och form
 Böcker som innehåller flera korta 
berättelser eller utdrag ur olika 
berättelser. Kan även användas på .02 
och .03 

satir 1.  genre - genre och form Verk som 
kritiskt förlöjligar samhällsförhållanden 
eller enskilda personer. 

science fiction 1.  genre - genre och form
 Böcker som utspelar sig i en 
framtid präglad av visionär teknologi, 
ofta i rymden. .  

skolplanscher 1.  genre - genre och form
 Böcker där skolplanscher 
används som illustrationer.  

småbarnsbilderböcker 1.  genre - genre och 
form Bilderböcker med lite text som 
berättar en historia för barn 1-3 år 
(Hcf). Lägg alltid på termen 
bilderböcker.  
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småbarnsfakta 1.  genre - genre och form Hit 
böcker med enkla fakta i pekboks- eller 
bilderboksform. Kan vara både skön- 
och facklitteratur. 

sorgliga böcker 1.  genre - genre och 
form  

spökhistorier 1.  genre - genre och form
 Rysare i novellform.  

steampunk 1.  genre - genre och form
 ickerealistisk litteratur som 
utspelas i en tänkt alternativ historisk, 
nutida eller framtida värld där ångkraft 
snarare än elektricitet utgör den 
huvudsakliga energikällan 

sånglekar 1.  genre - genre och form
 Folklig lek som kännetecknas av 
att man utför det som sången handlar om 

sägner 1.  genre - genre och form Korta 
folkliga berättelser som gör anspråk på 
att ha verklighetsbakgrund.  

taktila böcker 1.  genre - genre och form
 Böcker för synskadade med 
bilder i olika material att känna på, även 
med blindskrift och storstil.  

taktila illustrationer  1.  genre - genre och 
form Hit böcker med taktila 
illustrationer för seende barn.   
 

talträningsböcker 1.  genre - genre och 
form Böcker där texten har som syfte 
att träna uttalet av särskilda ljud, 
t.ex. f-ljudet.   
 

TAKK 1.  genre - genre och form Böcker för 
hörande med text och teckenstöd. 
Används tillsammans med "tecken som 
stöd till talet" 

tecken som stöd till talet 1.  genre - genre 
och form Används tillsammans med 
TAKK 

tecknade serier 1.  genre - genre och 
form Används av  

textlösa böcker 1.  genre - genre och 
form Böcker helt utan text.  

thrillers 1.  genre - genre och form
 Mycket spännande berättelser, 
ofta med inslag som mord, psykisk stress, 
spionage o. dyl. 

titthålsböcker 1.  genre - genre och form  
unga vuxna 1.  genre - genre och form

 Böcker som befinner sig i 
gränslandet mellan ungdomsbok och 
vuxenbok och som vänder sig till 
ungdomar på väg att bli vuxna 

ungdomsböcker 1.  genre - genre och 
form Böcker för ungdomar från 13 år 
(uHc, uHce).  

upprepningssagor 1.  genre - genre och 
form Berättelser för små barn där 
handlingen upprepas formulerat och nya 
moment tillfogas.  

utopier 1.  genre - genre och form Skildringar 
av idealsamhällen. 

vaggvisor 1.  genre - genre och form  
verklighetsbaserade böcker 1.  genre - genre 

och form Böcker med dokumentär 
bakgrund. .  

versaler 1.  genre - genre och form
 Böcker skrivna med versaler.  

versromaner 1.  genre - genre och form  
visor 1.  genre - genre och form  
vändbara böcker 1.  genre - genre och 

form Böcker som läses från två (eller 
flera) håll.  

äventyrsböcker 1.  genre - genre och 
form  

tidsperioder och historiska företeelser 2.  
tid skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

historia2.1  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

arkeologi 2.1  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - historia  

historia2.1  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - historia  

lokalhistoria 2.1  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - historia  
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marinarkeologi 2.1  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - historia  

skatter 2.1  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - historia  

forntiden 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

istiden 2.2  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - forntiden  

romerska riket 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden ca 
575 f Kr-476 e Kr. Lägg alltid till 
Antiken som extra ämnesord när det 
gäller Romerska riket.  

forntiden 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

stenåldern 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

bronsåldern 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

järnåldern 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

folkvandringstiden 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden ca 
370-600 e Kr.  

vikingatiden 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden ca 
800-1050 e Kr.  

urtidsmänniskor 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

grottmålningar 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

fornborgar 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden Jfr 
Borgar.  

hällristningar 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

induskulturen 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden (ca 
2500 - ca 1700 f.Kr.) 

vikingar 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

runor 2.2  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - forntiden  

Egypten 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden
 3100-1085 f Kr. Lägg alltid till 
Forntiden som extra ämnesord när det 
gäller Egyptens forntid.  

Troja 2.2  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - forntiden 1600-1200 f Kr 

antiken 2.2  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - forntiden Om Greklands och 
Roms historia ca 800 f Kr-500 e Kr. 
Används som extra ämnesord för 
Grekland och Romerska riket samt om 
boken handlar om båda rikena.  

Grekland 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden ca 
700-330 f Kr. Lägg alltid till Antiken 
som extra ämnesord när det gäller 
Antikens Grekland.  

perserriket 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden
 549-331 f Kr.  

Mesopotamien 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

faraoner 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

hieroglyfer 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

pyramider 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

gladiatorer 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

mumier 2.2  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - forntiden  

medeltiden 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

medeltiden 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden  

mayakulturen 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden ca 
250-1500-talet.  

aztekerriket 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden
 1200-talet-1521.  
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inkariket 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden
 1438-1532.  

häxprocesser 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden  

korstågen 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden
 1095-1464.  

riddare 2.3  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - medeltiden  

renässansen 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden ca 
1350-1600.  

1000-talet 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden  

1100-talet 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden  

1200-talet 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden  

1300-talet 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden  

digerdöden 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden ca 
1350.  

1400-talet 2.3  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - medeltiden  

nya tiden 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

1500-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Stockholms blodbad 1520 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

Vasatiden 1521-1654 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Dackefejden 1542-1543 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1600-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

stormaktstiden 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1611-1718 

trettioåriga kriget 1618-1648 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

Vasa (regalskepp) 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1628.  

Nya Sverige 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1638-1655.  

snapphanar 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1700-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

karoliner 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

ryska kriget 1719-1721 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

Ostindiska kompaniet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1731-1813.  

storskifte 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

industrialismen 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden ca 
1750-.  

nordamerikanska frihetskriget 1775-1783 2.4  
tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - nya tiden  

franska revolutionen 1789-1799 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1800-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

sekelskiftet 1800 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1800-1809.  

Napoleonkrigen 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1800-1815 

finska kriget 1808-1809 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1810-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  
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svensk-norska unionen 1814-1905 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1820-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1830-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1840-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1850-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

amerikanska inbördeskriget 1861-1865 2.4  
tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - nya tiden  

1860-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Vilda Västern 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1865-1890.  

1870-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1880-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1890-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

boerkriget 1899-1902 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

boxarupproret 1899-1901 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1900-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

sekelskiftet 1900 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 1900-1909.  

1910-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Titanic 2.4  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - nya tiden 1912.  

ryska revolutionen 1917 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

första världskriget 1914-1918 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1920-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

mellankrigstiden 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1930-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

spanska inbördeskriget 1936-1939 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

finska vinterkriget 1939-1940 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1940-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

andra världskriget 1939-1945 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

belägringen av Leningrad 1941-1943 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

finska krigsbarn 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

nazism 2.4  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - nya tiden  

Förintelsen 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Hitlerjugend 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

motståndsrörelser 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

grekiska inbördeskriget 1944-1949 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

Hiroshima 1945 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

freden 1945 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Kalla kriget 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1950-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Ungernrevolten 1956 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

kommunism 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  
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Vietnamkriget 1961-1975 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1960-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

Pragvåren 1968 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

kulturrevolutionen 1966-1976 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

1970-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1980-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

1990-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

gulfkriget 1990-1991 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

kriget i Jugoslavien 1991-1995 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

2000-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

2010-talet 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

sekelskiftet 2000 2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden
 2000-2009.  

Göteborgskravallerna 2001 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

11 september-attackerna 2001 2.4  tid - 
tidsperioder och historiska företeelser - 
nya tiden  

Irakkriget 2003-  2.4  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - nya tiden  

tidsbegrepp 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

gryning 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

morgon 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

dag 2.5  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - tidsbegrepp  

skymning 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

kväll 2.5  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - tidsbegrepp  

natt 2.5  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - tidsbegrepp  

midnatt 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

månaderna 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

veckodagarna 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

tiden 2.5  tid - tidsperioder och historiska 
företeelser - tidsbegrepp  

efter katastrofen 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

tideräkning 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

framtiden 2.5  tid - tidsperioder och 
historiska företeelser - tidsbegrepp  

geografi 3.  plats skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

flaggor 3.  plats - geografi  
geografi 3.  plats - geografi  
kartor 3.  plats - geografi  
landskapen 3.  plats - geografi  
väderstreck 3.  plats - geografi  
länder och områden 3.1  plats - geografi

 Exempelterm. skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

Afrika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Centralafrika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika Exempelterm.  

Angola 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Centralafrika
 Exempelterm.  

Kamerun 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Centralafrika
 Exempelterm.  

Kongo (Kinshasa) 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Afrika - 
Centralafrika Exempelterm.  
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Kinshasa 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Centralafrika - 
Kongo (Kinshasa) Exempelterm.  

Tchad 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Centralafrika
 Exempelterm.  

Nordafrika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika Exempelterm.  

Algeriet 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Nordafrika
 Exempelterm.  

Egypten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Nordafrika
 Exempelterm.  

Kanarieöarna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Nordafrika
 Exempelterm.  

Marocko 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Nordafrika
 Exempelterm.  

Sahara 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Nordafrika
 Exempelterm.  

Södra Afrika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika Exempelterm.  

Madagaskar 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Södra Afrika
 Exempelterm.  

Moçambique 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Södra Afrika
 Exempelterm.  

Namibia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Södra Afrika
 Exempelterm.  

Sydafrika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Södra Afrika
 Exempelterm.  

Johannesburg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Södra Afrika - 
Sydafrika Exempelterm.  

Zimbabwe 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Södra Afrika
 Exempelterm.  

Västafrika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika Exempelterm.  

Gambia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Senegal 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Liberia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Elfenbenskusten 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Ghana 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Togo 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Mali 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Nigeria3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Niger 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Västafrika
 Exempelterm.  

Östafrika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika Exempelterm.  

Eritrea 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Östafrika
 Exempelterm.  

Etiopien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Östafrika
 Exempelterm.  

Kenya 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Östafrika
 Exempelterm.  

Sudan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Östafrika
 Exempelterm.  

Somalia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Östafrika
 Exempelterm.  
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Tanzania 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Östafrika
 Exempelterm.  

Uganda 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Afrika - Östafrika
 Exempelterm.  

Amerika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Centralamerika 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Amerika
 Exempelterm.  

Costa Rica 3.1 plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Centralamerika
 Exempelterm.  

Guatemala 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Centralamerika
 Exempelterm.  

Honduras 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Centralamerika
 Exempelterm.  

Mexiko 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Centralamerika
 Exempelterm.  

Nicaragua 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Centralamerika
 Exempelterm.  

Nordamerika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika Exempelterm.  

Kanada 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika
 Exempelterm.  

Vancouver 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
Kanada Exempelterm.  

Nova Scotia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
Kanada Exempelterm.  

USA 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika
 Exempelterm.  

Alabama 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Alaska 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Arizona 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Colorado 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Connecticut 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Delaware 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Florida 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Georgia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Atlanta 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - GeorgiaExempelterm.  

Idaho 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Illinois 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Chicago 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Illinois Exempelterm.  

Indiana3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Iowa 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Kalifornien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Louisiana 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  
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New Orleans 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Louisiana Exempelterm.  

Maine 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Nebraska 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Minnesota 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Los Angeles 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Kalifornien Exempelterm.  

Malibu 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Kalifornien Exempelterm.  

San Francisco 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Kalifornien Exempelterm.  

Maryland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Massachusetts 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Boston 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Massachusetts Exempelterm.  

Nantucket Island 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Amerika - 
Nordamerika - USA - Massachusetts
 Exempelterm.  

Nevada 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Las Vegas 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Nevada Exempelterm.  

New Jersey 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

New England 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

New York 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Long Island 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - New York Exempelterm.  

Oklahoma 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Tulsa 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Oklahoma Exempelterm.  

Oregon3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Pennsylvania 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Philadelphia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Pennsylvania Exempelterm.  

North Carolina 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Amerika - 
Nordamerika - USA Exempelterm.  

South Carolina 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Amerika - 
Nordamerika - USA Exempelterm.  

Sydstaterna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm. Används 
företrädesvis på historiska 
framställningar.  

Pittsburgh 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Pennsylvania Exempelterm.  

Tennessee 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Texas 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  
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Vermont 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Houston 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Texas Exempelterm.  

Virginia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Sydamerika 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika Exempelterm.  

Washington 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Seattle 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA - Washington Exempelterm.  

Washington D.C. 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Amerika - 
Nordamerika - USA Exempelterm.  

Wisconsin 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Argentina 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Wyoming  3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Buenos Aires 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika - 
Argentina Exempelterm.  

Kentucky 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Nordamerika - 
USA Exempelterm.  

Bolivia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Brasilien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Rio de Janeiro 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika - 
Brasilien Exempelterm.  

Chile 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Colombia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Ecuador 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Peru 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Venezuela 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Sydamerika
 Exempelterm.  

Västindien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika Exempelterm.  

Dominikanska republiken 3.1  plats - 
geografi - länder och områden - Amerika 
- Västindien Exempelterm.  

Kuba 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Västindien
 Exempelterm.  

Jamaica 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Västindien
 Exempelterm.  

Bahamas 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Västindien
 Exempelterm.  

Puerto Rico 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Amerika - Västindien
 Exempelterm.  

Saint-Barthélemy 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Amerika - 
Västindien Exempelterm.  

Antarktis 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Arktis 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Färöarna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Arktis Exempelterm.  

Grönland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Arktis Exempelterm.  

Svalbard 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Arktis Exempelterm.  
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Asien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Mellanöstern 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Tibet 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Bhutan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Afghanistan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Uzbekistan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Samarkand 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Uzbekistan
 Exempelterm.  

Aralsjön 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Burma 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Dubai 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Filippinerna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Manila 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Himalaya 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Bangladesh 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Indien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Jordanien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Sri Lanka 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Indonesien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Jakarta 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Indonesien
 Exempelterm.  

Irak 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Iran 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Israel 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Jerusalem 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Israel
 Exempelterm.  

Japan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Kyoto 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Japan
 Exempelterm.  

Kazakstan 3.1 plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Tokyo 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Japan
 Exempelterm.  

Kina 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Beijing 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Kina
 Exempelterm.  

Hongkong 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Kina
 Exempelterm.  

Korea 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Libanon 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Malaysia 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Mongoliet 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Pakistan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Palestina 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Qatar 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Singapore 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Syrien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Taiwan3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Thailand 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  
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Turkiet 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Istanbul 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien - Turkiet
 Exempelterm. Grundades på 
600-talet som Byzantion, senare 
Konstantinopel, officiellt Istanbul sedan 
1926. 

Kurdistan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Turkmenistan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Vietnam 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Saudiarabien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Asien Exempelterm.  

Europa 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Albanien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Belgien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Bosnien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Estland3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Tallinn 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Estland
 Exempelterm.  

Frankrike 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Normandie 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Frankrike
 Exempelterm.  

Champagne 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Frankrike
 Exempelterm.  

Paris 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Frankrike
 Exempelterm.  

Nice 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Frankrike
 Exempelterm.  

Cannes 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Frankrike
 Exempelterm.  

Pyrenéerna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Frankrike
 Exempelterm.  

Grekland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Athen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Grekland
 Exempelterm.  

Hydra 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Grekland
 Exempelterm.  

Kreta 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Grekland
 Exempelterm.  

Naxos 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Grekland
 Exempelterm.  

Irland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Dublin 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Irland
 Exempelterm.  

Italien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Capri 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Italien
 Exempelterm.  

Florens 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Italien
 Exempelterm.  

Rom 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Italien
 Exempelterm.  

Sicilien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Italien
 Exempelterm.  

Venedig 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Italien
 Exempelterm.  

Lettland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  
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Litauen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Nederländerna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Amsterdam 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Nederländerna
 Exempelterm.  

Norden3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Skandinavien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Kvarken 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden
 Exempelterm.  

Danmark 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden
 Exempelterm.  

Bornholm 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Danmark
 Exempelterm.  

Köpenhamn 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Danmark
 Exempelterm.  

Århus 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Danmark
 Exempelterm.  

Skagen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Danmark
 Exempelterm.  

Finland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden
 Exempelterm.  

Helsingfors 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Finland
 Exempelterm.  

Hangö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Finland
 Exempelterm.  

Österbotten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Finland
 Exempelterm.  

Vasa 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Finland
 Exempelterm.  

Åland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Finland
 Exempelterm.  

Utö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Finland
 Exempelterm.  

Karelen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Finland
 Exempelterm.  

Island 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden
 Exempelterm.  

Norge 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden
 Exempelterm.  

Oslo 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Norge
 Exempelterm.  

Lofoten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Norden - Norge
 Exempelterm.  

Polen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Warszawa 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Polen
 Exempelterm.  

Portugal 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Lissabon 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Portugal
 Exempelterm.  

Madeira 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Portugal
 Exempelterm.  

Rumänien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Schweiz 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Sovjetunionen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Sibirien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Europeiska 
Ryssland Exempelterm.  
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Ryssland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Europeiska 
Ryssland Exempelterm.  

Moskva 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Europeiska 
Ryssland - Ryssland Exempelterm.  

Sankt Petersburg 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Europa - 
Europeiska Ryssland - Ryssland
 Exempelterm.  

Serbien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Kosovo 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Belgrad 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Serbien
 Exempelterm.  

Slovenien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Spanien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Madrid 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Spanien
 Exempelterm.  

Barcelona 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Spanien
 Exempelterm.  

Mallorca 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Spanien
 Exempelterm.  

Storbritannien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

England 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien
 Exempelterm.  

Exmoor 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

London 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Oxford 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Manchester 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Sheffield 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Liverpool 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Cornwall 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Brighton 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Yorkshire 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

York 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
England Exempelterm.  

Skottland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien
 Exempelterm.  

Glasgow 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
Skottland Exempelterm.  

Loch Ness 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien - 
Skottland Exempelterm.  

Shetlandsöarna 3.1  plats - geografi - 
länder och områden - Europa - 
Storbritannien - Skottland
 Exempelterm.  

Wales 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Storbritannien
 Exempelterm.  

Tjeckien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Prag 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Tjeckien
 Exempelterm.  

Tyskland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  
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Berlin 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Tyskland
 Exempelterm.  

Hamburg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Tyskland
 Exempelterm.  

Köln 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Tyskland
 Exempelterm.  

Lübeck3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Tyskland
 Exempelterm.  

Nürnberg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Tyskland
 Exempelterm.  

Dresden 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Tyskland
 Exempelterm.  

Ungern3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Budapest 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Ungern
 Exempelterm.  

Österrike 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

Wien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa - Österrike
 Exempelterm.  

Östeuropa 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Europa Exempelterm.  

hav 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Östersjön 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - hav Exempelterm.  

Atlanten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - hav Exempelterm.  

Medelhavet 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - hav Exempelterm.  

Stilla havet 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - hav Exempelterm.  

Söderhavet 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - hav - Stilla havet
 Exempelterm.  

Oceanien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Australien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien Exempelterm.  

Melbourne 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien - Australien
 Exempelterm.  

Sydney 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien - Australien
 Exempelterm.  

Tasmanien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien - Australien
 Exempelterm.  

Hawaii 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien Exempelterm.  

Nya Zeeland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien Exempelterm.  

Polynesien 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien Exempelterm.  

Samoaöarna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Oceanien Exempelterm.  

Sverige 3.1  plats - geografi - länder och 
områden Exempelterm.  

Bergslagen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Göta kanal 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Vänern 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Blekinge 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Karlskrona 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Blekinge
 Exempelterm.  

Sölvesborg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Blekinge
 Exempelterm.  

Bohuslän 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Lysekil3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Bohuslän
 Exempelterm.  

Kosteröarna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Bohuslän
 Exempelterm.  
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Marstrand 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Bohuslän
 Exempelterm.  

Dalsland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Gotland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Visby 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Gotland
 Exempelterm.  

Fårö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Gotland
 Exempelterm.  

Halland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Halmstad 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Halland
 Exempelterm.  

Varberg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Halland
 Exempelterm.  

Skåne 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Helsingborg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Lund 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Kivik 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Landskrona 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Åhus 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Malmö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Österlen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Ven 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Ystad 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Skåne
 Exempelterm.  

Småland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Nässjö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Växjö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Lönneberga 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Jönköping 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Kalmar3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Gränna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Emmaboda 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Bankeryd 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Blå Jungfrun 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

Västergötland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Lerum 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Lidköping 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  
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Alingsås 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Trollhättan 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Skara 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Mariestad 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Falköping 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Skövde 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Tibro 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västergötland
 Exempelterm.  

Göteborg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Liseberg 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Göteborg
 Exempelterm.  

Torslanda 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Göteborg
 Exempelterm.  

Vetlanda 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Småland
 Exempelterm.  

västkusten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Öland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Östergötland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Norrköping 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Östergötland
 Exempelterm.  

Söderköping 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Östergötland
 Exempelterm.  

Alvastra 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Östergötland
 Exempelterm.  

Norrland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Gästrikland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Gävle 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Gästrikland
 Exempelterm.  

Hälsingland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Hudiksvall 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Hälsingland
 Exempelterm.  

Järvsö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Hälsingland
 Exempelterm.  

Söderhamn 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Hälsingland
 Exempelterm.  

Härjedalen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Jämtland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Östersund 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Jämtland
 Exempelterm.  

Lappland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Jokkmokk 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Lappland
 Exempelterm.  

Kiruna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Lappland
 Exempelterm.  

Medelpad 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Sundsvall 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Medelpad
 Exempelterm.  

Norrbotten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  
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Luleå 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Norrbotten
 Exempelterm.   
 

Kalix 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Norrbotten
 Exempelterm.   
 

Tornedalen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Västerbotten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Umeå 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västerbotten
 Exempelterm.  

Ångermanland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Höga kusten 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Ångermanland
 Exempelterm.  

Stockholm 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Dalarna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Falun 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Dalarna
 Exempelterm.  

Älvdalen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Dalarna
 Exempelterm.  

Närke 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Örebro 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Närke
 Exempelterm.  

Södermanland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Nyköping 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Södermanland
 Exempelterm.  

Mariefred 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Södermanland
 Exempelterm.  

Katrineholm 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Södermanland
 Exempelterm.  

Tyresö 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Södermanland
 Exempelterm.  

Uppland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Roslagen 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Uppland
 Exempelterm.  

Sandhamn 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Uppland
 Exempelterm.  

Vaxholm 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Uppland
 Exempelterm.  

Sigtuna 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Uppland
 Exempelterm.  

Uppsala 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Uppland
 Exempelterm.  

Enköping 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Uppland
 Exempelterm.  

Värmland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Karlstad 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Värmland
 Exempelterm.  

Västmanland 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige Exempelterm.  

Fagersta 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västmanland
 Exempelterm.  

Västerås 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västmanland
 Exempelterm.  

Nora 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västmanland
 Exempelterm.  

Sala 3.1  plats - geografi - länder och 
områden - Sverige - Västmanland
 Exempelterm.  
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miljöer 4.  plats skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

affärer 4.  plats - miljöer  
badorter 4.  plats - miljöer  
bagerier 4.  plats - miljöer  
banker 4.  plats - miljöer  
barer 4.  plats - miljöer  
barnavårdscentraler 4.  plats - miljöer  
barnhem 4.  plats - miljöer  
kollo 4.  plats - miljöer  
barnrikehus 4.  plats - miljöer  
bibliotek 4.  plats - miljöer  
bilverkstäder 4.  plats - miljöer  
bio 4.  plats - miljöer  
bokmässor 4.  plats - miljöer  
bon 4.  plats - miljöer  
bondgårdar 4.  plats - miljöer  
borgar 4.  plats - miljöer Jfr Fornborgar.  
byar 4.  plats - miljöer  
campingplatser 4.  plats - miljöer  
cirkus 4.  plats - miljöer  
dödsriken 4.  plats - miljöer  
fritidsgårdar 4.  plats - miljöer  
fäbodar 4.  plats - miljöer  
förskolor 4.  plats - miljöer  
djungler 4.  plats - miljöer  
fabriker 4.  plats - miljöer  
fantasivärldar 4.  plats - miljöer  
farmer 4.  plats - miljöer  
fiskelägen 4.  plats - miljöer  
fjällen 4.  plats - miljöer  
flygplatser 4.  plats - miljöer  
frisörsalonger 4.  plats - miljöer  
fritidshem 4.  plats - miljöer  
fångläger 4.  plats - miljöer  
fängelser 4.  plats - miljöer  
förorter 4.  plats - miljöer  
getton 4.  plats - miljöer  
glesbygd 4.  plats - miljöer  
gravar 4.  plats - miljöer  
gruvor 4.  plats - miljöer  
hamnar4.  plats - miljöer  
hemma 4.  plats - miljöer  
herrgårdar 4.  plats - miljöer  
hissar 4.  plats - miljöer  

hotell 4.  plats - miljöer  
höghus 4.  plats - miljöer  
iden 4.  plats - miljöer Gäller endast 

björnar. 
indianreservat 4.  plats - miljöer  
internatskolor 4.  plats - miljöer  
järnbruk 4.  plats - miljöer  
järnvägsstationer 4.  plats - miljöer  
kaféer 4.  plats - miljöer  
kloaker4.  plats - miljöer  
koloniträdgårdar 4.  plats - miljöer  
koncentrationsläger 4.  plats - miljöer  
konfirmationsläger 4.  plats - miljöer  
koranskolor 4.  plats - miljöer  
kuster 4.  plats - miljöer  
kvarnar 4.  plats - miljöer  
kyrkor 4.  plats - miljöer  
kåtor 4.  plats - miljöer  
källare 4.  plats - miljöer  
kök 4.  plats - miljöer  
laboratorier 4.  plats - miljöer  
labyrinter 4.  plats - miljöer  
landsbygd 4.  plats - miljöer  
lekplatser 4.  plats - miljöer  
lägenheter 4.  plats - miljöer  
läger 4.  plats - miljöer Se även kollo. 
lönnrum 4.  plats - miljöer  
månen 4.  plats - miljöer  
nationalparker 4.  plats - miljöer  
naturreservat 4.  plats - miljöer  
pappersbruk 4.  plats - miljöer  
pensionat 4.  plats - miljöer  
plantager 4.  plats - miljöer  
polarområden 4.  plats - miljöer  
prärier 4.  plats - miljöer  
regnskogar 4.  plats - miljöer  
ridläger 4.  plats - miljöer  
ridskolor 4.  plats - miljöer  
rivningshus 4.  plats - miljöer  
ruiner 4.  plats - miljöer  
rymden 4.  plats - miljöer  
sandlådor 4.  plats - miljöer  
scoutläger 4.  plats - miljöer  
simhallar 4.  plats - miljöer  
sjukhus 4.  plats - miljöer  
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skidanläggningar 4.  plats - miljöer  
skogar 4.  plats - miljöer  
skogsträdgårdar 4.  plats - miljöer   

 
skolan 4.  plats - miljöer  
skrivarläger 4.  plats - miljöer  
skärgårdar 4.  plats - miljöer  
slott 4.  plats - miljöer  
slum 4.  plats - miljöer  
slätter 4.  plats - miljöer  
småstäder 4.  plats - miljöer  
spaanläggningar 4.  plats - miljöer  
stall 4.  plats - miljöer  
storstäder 4.  plats - miljöer  
stränder 4.  plats - miljöer  
städer 4.  plats - miljöer  
teater 4.  plats - miljöer  
toaletter 4.  plats - miljöer  
tropikerna 4.  plats - miljöer  
trädgårdar 4.  plats - miljöer  
underjorden 4.  plats - miljöer  
undervattensmiljö 4.  plats - miljöer  
universitet 4.  plats - miljöer  
väderkvarnar 4.  plats - miljöer  
vindar 4.  plats - miljöer  
villaområden 4.  plats - miljöer  
villor 4.  plats - miljöer Se även 

villaområden 
växthus 4.  plats - miljöer  
ödehus 4.  plats - miljöer  
människan, hälsa och sjukdom 5.  ämne

 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

livet 5.1  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

barn 5.1  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - livet  

bebisar 5.1  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - livet  

bli gammal 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

bli tonåring 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

bli vuxen 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

döden 5.1  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - livet  

flickor 5.1  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - livet  

gamla människor 5.1  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - livet  

könsroller 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

mindfulness 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

pensionärer 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

pojkar 5.1  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - livet  

självmord 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

självmordsförsök 5.1  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - livet  

ungdomar 5.1  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - livet  

kroppen 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

abort 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

andning 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

ansiktet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

bajs 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

bantning 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

bisexualitet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

blod 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

blöjor 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

borsta tänderna 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

celler 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  
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fisar 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

frisyrer 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

fräknar 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

födelsemärken 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

för tidigt födda barn 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

förlossningar 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

fötter 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

gener 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

glasögon 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

graviditeter 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Handlar 
om mammans graviditet.  

gå i sömnen 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

HBTQ 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen Se även 
homosexualitet, bisexualitet samt 
transpersoner 

hicka 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

hjärnan5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

hjärtat 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

homosexualitet 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

hormoner 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

huvudet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

hygien 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

hår 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

hårlöss 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

hälsa 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

händer 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

hörseln 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

intersexualism 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Person 
som vid födseln är född med anatomiska 
skillnader som innebär att kroppen inte 
entydigt kan kategoriseras som man eller 
kvinna 

kiss 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

kissa i sängen 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Jfr Kissa 
på sig.  

kissa på sig 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Jfr Kissa i 
sängen.  

kissnödig 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

kort (längd) 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

kroppen 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

kroppsfixering 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

kroppsmålning5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

könsorgan 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Används 
med snippor och/eller snoppar 

känseln 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

könsstympning 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

lukter 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

luktsinnet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

lungor 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

lång 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  
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löständer 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

magen 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

matsmältningen 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

mens 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

munnen 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

mustascher 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

naglar 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

naken 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

nappar 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

nervsystemet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

nysningar 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

näsan 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

onani 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

peruker 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

piercing 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

polyamori 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Flersamhet 
i kärleksrelationer, alltså 
multipartnerförhållanden 

pottor 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

provrörsbefruktning 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

puberteten 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

rapar 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

rodna 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

rumpan 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

rösten 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

sex 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

sexualupplysning 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

sexuella fantasier 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

sinnen 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

skelettet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

skelning 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

skägg 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

smaksinnet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

sminka sig 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

snippor 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

smuts 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

snoppar 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

snor 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

synen 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

synestesi 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Synestesi 
(eller sinnesanalogi eller 
intersinnessamverkan) är ett 
neurologiskt tillstånd som innebär att två 
eller flera sinnen är sammankopplade. 
Vissa synesteter kan höra färger, andra 
kan se ljud; symptomen varierar. Den 
vanligaste formen av synestesi är 
troligen att se olika färger för olika 
bokstäver eller siffror 

synvillor 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  
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sömn 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

sömnlöshet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

tappa tänder 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

tatueringar 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

tjock 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

tonårsgraviditeter 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen Handlar 
om dotterns graviditet   .  

transpersoner 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen Personer 
som ifrågasätter och biologiskt och/eller 
socialt överskrider den könstillhörighet 
de tilldelats vid födelsen.  
 

transvestiter 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

trots 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

tänder 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

utseendet 5.2  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - kroppen  

växa 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

ögon 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

öron 5.2  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - kroppen  

könskorrigering 5.2  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - kroppen  

personlighet och känslor 5.3  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

arg 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

avundsjuka 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

begåvade barn  
 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

besvikelse 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

blyg 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

drömmar 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

dum 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

elak 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

empati 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

ensamhet 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

envis 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

fantasi 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

feg 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

flygrädd 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

frigörelse 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

fåfänga5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

generös 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

girighet 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

glad 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  
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glömska 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

gråt 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

ha tråkigt 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

hemlängtan 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

hjältar 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

hopp (känsla) 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

hungrig 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

högmod 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

höjdrädd 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

identitet 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

introverta barn 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

kan själv 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

klok 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

katastrofrädsla 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

känsliga barn 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
 Om relevant: Lägg till Flickor 
eller Pojkar  

känslor 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

kärlek 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

könsidentitet 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

lat 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

ledsen 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

listig 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

längtan 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor Se 
även saknad 

manipulation 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

mardrömmar 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

minnen5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

modig 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

mörkrädd 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

nyfiken 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

olikheter 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

omtanke 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

orolig 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor Se 
även rädd 

personlig utveckling 5.3  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - personlighet och 
känslor  

pinsam 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  
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psykologi 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

rolig 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

rädd 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor Se 
även orolig 

saknad 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor Se 
även längtan 

självförtroende 5.3  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - personlighet och 
känslor Stark tilltro till den egna 
förmågan. 

självkänsla 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
 En med känslor och värderingar 
förbunden del av en persons 
självmedvetande. 

självständiga barn 5.3  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - personlighet och 
känslor Om relevant: Lägg till 
Flickor eller Pojkar 

skratt 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

skryt 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

skräck 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

skuldkänslor 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

slarvig 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

snabb 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

snål 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

snäll 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

sorg 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

stark 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

starka flickor 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

sur 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

svartsjuka 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

tacksamhet 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

tankar 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

trygg 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

trött 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

vara annorlunda 5.3  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - personlighet och 
känslor  

ångest 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

ångra sig 5.3  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - personlighet och känslor
  

ärlig 5.3  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - personlighet och känslor  

sjukdomar 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

afasi 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

AIDS 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

allergi 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

ALS 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

astma 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

bakterier 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  
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barnsjukdomar5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar När det 
inte framgår vilken barnsjukdom det 
gäller.  

blindtarmsinflammation 5.4  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom - 
sjukdomar  

blödarsjuka 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

cancer 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

cerebral pares 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

cystisk fibros 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

diabetes 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

eksem 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

epidemier 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

epilepsi 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

feber 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

förkylningar 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

glutenintolerans 5.4  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukdomar  

hjärtfel 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

hål i tänderna 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar   
 

kikhosta 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

kräkas 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

könssjukdomar 5.4  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukdomar  

laktosintolerans 5.4  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukdomar  

leukemi 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

migrän 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

mässling 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

ont i huvudet 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

Parkinsons sjukdom 5.4  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukdomar  

pest 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

plötslig spädbarnsdöd 5.4  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukdomar  

polio 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

psorisasis 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

påssjuka 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

reumatism 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

röda hund 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

sjuk 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

sjukdomar 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

smitta 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

spetälska 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

stroke 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

tandvärk 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

tinnitus 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

tuberkulos 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

tumörer 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

vattkoppor 5.4  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukdomar  

Wilsons sjukdom 5.4  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukdomar  
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virus 5.4  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukdomar  

öroninflammation 5.4  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukdomar  

olyckor och skador 5.5  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

bryta armen 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

bryta benet 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

brännskador 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

drunkning 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

förgiftningar 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

hjärndöd 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

hjärnskakning 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador - 
hjärndöd  

idrottsskador 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

instängd 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

koma 5.5  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - olyckor och skador  

krigsskador 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

olyckor 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

plåster 5.5  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - olyckor och skador  

slå sig 5.5  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - olyckor och skador  

strålningsskador 5.5  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - olyckor och skador
  

trafikolyckor 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

trafikskador 5.5  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - olyckor och skador  

psykiska sjukdomar 5.6  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom skall ej användas. 
enbart strukturterm. 

Alzheimers sjukdom 5.6  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - psykiska sjukdomar
  

anorexi5.6  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - psykiska sjukdomar  

bipolär sjukdom 5.6  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - psykiska sjukdomar
  

psykiska trauman 5.6  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - psykiska sjukdomar
  

bulimi 5.6  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - psykiska sjukdomar  

demens 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

depressioner 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

fobier 5.6  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - psykiska sjukdomar  

klaustrofobi 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

panikattacker 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

pedofiler 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

posttraumatiskt stressyndrom 5.6  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom - psykiska 
sjukdomar  

psykiska sjukdomar 5.6  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - psykiska sjukdomar
  

psykiskt sjuka föräldrar 5.6  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom - psykiska 
sjukdomar  

psykopater 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

psykoser 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

schizofreni 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  
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självdestruktivt beteende 5.6  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom - psykiska 
sjukdomar  

självskadebeteende 5.6  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - psykiska sjukdomar
 Använd även självdestruktivt 
beteende 

tappa minnet 5.6  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - psykiska sjukdomar  

tvångssyndrom 5.6  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - psykiska sjukdomar
  

funktionsnedsättningar 5.7  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

ADHD 5.7  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - funktionsnedsättningar  

ansiktsblindhet 5.7  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar  

Aspergers syndrom 5.7  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar  

autism 5.7  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - funktionsnedsättningar  

Downs syndrom 5.7  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar  

dövblind 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

funktionsnedsättningar 5.7  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar  

hörselskador 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

kortväxta 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

missbildningar 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

rullstolsburna 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

sammanväxta tvillingar 5.7  ämne - 
människan, hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar Se även 
siamesiska tvillingar 

siamesiska tvillingar 5.7  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar Se även 
sammanväxta tvillingar 

språkstörningar 5.7  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar Störningar 
av funktioner i centrala nervsysstemet 
som påverkar språkförståelsen och 
språkproduktionen. 

stamning 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

stumhet 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

synskador 5.7  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - funktionsnedsättningar
  

Tourettes syndrom 5.7  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar  

utvecklingsstörning 5.7  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - 
funktionsnedsättningar  

behandlingsformer 5.8  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

amputationer 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  

folkmedicin 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  

hypnos 5.8  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - behandlingsformer  

insemination 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  

läkemedel 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  
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operationer 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  

psykoterapi 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  

sjukgymnastik 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  

spermadonatorer 5.8  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - behandlingsformer
  

tandställningar 5.8  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - behandlingsformer  

transplantationer 5.8  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - behandlingsformer
  

sjukhus och vård 5.9  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

barnavårdscentraler 5.9  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukhus och vård
  

första hjälpen 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

livräddning 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

läkarbesök 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

läkare 5.9  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukhus och vård  

personliga assistenter 5.9  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukhus och vård
  

psykiatriska sjukhus 5.9  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukhus och vård
  

sanatorier 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

sjukhus 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

sjuksköterskor 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

sprutor 5.9  ämne - människan, hälsa och 
sjukdom - sjukhus och vård  

tandläkarbesök 5.9  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukhus och vård
  

tandläkare 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

ungdomsmottagningar5.9  ämne - människan, 
hälsa och sjukdom - sjukhus och vård
  

ålderdomshem 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

äldreboende 5.9  ämne - människan, hälsa 
och sjukdom - sjukhus och vård  

familj och vardagsliv 6.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

familjen 6.1  ämne - familj och vardagsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm. .  

adoption 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

adoptivbarn 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

alkoholiserade föräldrar 6.1  ämne - familj 
och vardagsliv - familjen  

arv (juridik) 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

barn 6.1  ämne - familj och vardagsliv - 
familjen  

bli förälder 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

bonusfamiljer 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

bröder 6.1  ämne - familj och vardagsliv - 
familjen  

döda föräldrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen Jfr Föräldralös.  

döda syskon 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

enda barnet 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

ensamföräldrar 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen  

familjehem 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

familjehemligheter 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen Använd även 
hemligheter 

familjen 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  
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farfäder 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen Använd även mor- och 
farföräldrar 

farmödrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen Använd även mor- och 
farföräldrar 

fosterbarn 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

frånvarande föräldrar 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen  

få syskon 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

föräldralös 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

föräldrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

föräldrar i fängelse 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen  

halvsyskon 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

hittebarn 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

homosexuella föräldrar 6.1  ämne - familj 
och vardagsliv - familjen  

klaner 6.1  ämne - familj och vardagsliv - 
familjen  

kriminella föräldrar 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen  

kusiner 6.1  ämne - familj och vardagsliv - 
familjen  

mammor 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

mor- och farföräldrar 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen Lägg vid behov på 
även mormödrar, morfäder, farmödrar 
eller farfäder. 

morfäder 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen Använd även mor- och 
farföräldrar 

mormödrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen Använd även mor- och 
farföräldrar 

pappor 6.1  ämne - familj och vardagsliv - 
familjen  

psykiskt sjuka föräldrar 6.1  ämne - familj 
och vardagsliv - familjen  

regnbågsfamiljer 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen Familjer med en 
eller flera hbt-föräldrar. 

sjuka föräldrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

sjuka syskon 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

skilda föräldrar 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen När det handlar 
om att ha skilda föräldrar. Skilmässor 
när det handlar om föräldrarnas 
pågående skilsmässa.  

skilsmässor 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen När det handlar om 
föräldrarnas pågående skilsmässa. 
Skilda föräldrar när det handlar om att 
ha skilda föräldrar.  

släktforskning 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

släktingar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

småsyskon 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen Använd även syskon. 

styvföräldrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

styvsyskon 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

syskon 6.1  ämne - familj och vardagsliv - 
familjen  

systrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv - 
familjen  

trillingar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

tvillingar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

unga föräldrar 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  

växelvis boende 6.1  ämne - familj och 
vardagsliv - familjen  

äktenskap 6.1  ämne - familj och vardagsliv 
- familjen  
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vardagsliv 6.2  ämne - familj och vardagsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

barnvakter 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

bo utomlands 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

borttappade saker 6.2  ämne - familj och 
vardagsliv - vardagsliv  

brandövningar 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

brådska 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

burkar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

busiga barn 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

byta hemland 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

dammsugning 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

ensam hemma 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

etikett 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

faror 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

fastna 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

flytta 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

flytta hemifrån 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

förbud 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

förstoringsglas 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

försvinna 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv Hit böcker där någon 
försvinner spårlöst men konkret i 
vardagen.  

gräva 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

gå vilse 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv Jfr Komma bort 

gäster 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

gömma sig 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

hemligheter 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

hinkar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

hittelön 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

hjälpa till 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

hygien 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

hälsningar 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv Tilltalsord och/eller 
gester för att markera igenkännande 
eller uppmärksamhet vid möte med 
annan person. 

klubbar 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

knivar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

kollektiv 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

komma bort 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv Jfr Gå vilse 

konflikter 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

kuddar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

kylskåp 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

lampor 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

leta 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

lådor 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

lägga sig 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

mattor 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

matvägran 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  
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nycklar6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

oskyldigt anklagad 6.2  ämne - familj och 
vardagsliv - vardagsliv  

paket 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

paraplyer 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

regler 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

reparationer 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

rymma 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

saxar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

skafferier 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

skåp 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

skärmtid 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

smuts 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

soffor 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

sova 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

sova ensam 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

sova över 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

snören 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

säkerhet 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

hängmattor 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

speglar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

springa 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

stegar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

stolar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

stress 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

strömavbrott 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

städning 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

hål 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

sängar 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

tjäna pengar 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

toaletter 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

trängsel 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

tvätta 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

uppfostran 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

vakna 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

vardagsliv 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

vissla 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

väntan 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

kastruller 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

osthyvlar 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

promenader 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

tandborstar 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

tvättmaskiner 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

tejp 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

peruker 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  
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överraskningar6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

nappflaskor 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

klippa sig 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

tekannor 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

missförstånd 6.2  ämne - familj och vardagsliv 
- vardagsliv  

test 6.2  ämne - familj och vardagsliv - 
vardagsliv  

kläder 6.3  ämne - familj och vardagsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

armband 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

badkläder 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

byxor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

fickor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

halsband 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

halsdukar 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

hattar 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

jeans 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

kalsonger 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

klä av sig 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

klä på sig 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

kläder 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

klänningar 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

knappar (kläder) 6.3  ämne - familj och 
vardagsliv - kläder  

knyta skor 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

mössor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

pälsar 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

pärlor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

sjalar 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

skor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

smycken 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

strumpor 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

stövlar 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

trosor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

tröjor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

vantar 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

väskor 6.3  ämne - familj och vardagsliv - 
kläder  

plånböcker 6.3  ämne - familj och vardagsliv 
- kläder  

mat och dryck 6.4  ämne - familj och vardagsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

apelsiner 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

baka 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

bananer 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

bullar 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

bär 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

choklad 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

drycker 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

efterrätter 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  
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frukt 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

glass 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

godis 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

grönsaker 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

gröt 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

honung 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

hungrig 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

juice 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

kaffe 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

kakor 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

korvar 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

köttbullar 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

laga mat 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

lakrits 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

majs 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

marmelader 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

mat 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

matrecept 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

matvanor 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

mellanmål 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

mjölk 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

måltider 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

nötter 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

ostar 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

pannkakor 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

pasta 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

pepparkakor 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

pizza 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

saft 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

semlor 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

smoothies 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

socker 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

soppa 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

te 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

tuggummi 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

tårtor 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

veganer 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

vegetarianer 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

vegetarisk mat 6.4  ämne - familj och vardagsliv 
- mat och dryck  

ägg 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

äpplen 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

äta 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

potatis 6.4  ämne - familj och vardagsliv - mat 
och dryck  

relationer 6.5  ämne - familj och vardagsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm. .  
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ansvar 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

arrangerade äktenskap 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer Jfr 
Äktenskap.  

avundsjuka 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

barn och föräldrar 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer  

barn och gamla 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer Relationen 
mellan barn och, ur barnets synvinkel, 
gamla människor.  

barn och vuxna 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer Relationen 
mellan barn och, ur barnets synvinkel, 
vuxna människor.  

BDSM 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer Förkortning för Bondage 
& disciplin, Dominance & submission, 
Sadism & masochism (eller 
sadomasochism) 

berömmelse 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

bisexualitet 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

bitas 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

brevvänner 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

bli ihop 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

bråka 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

dejting 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

dubbelliv 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

far och dotter 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

far och son 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

flirta 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

fråga chans 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

främlingskap 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer Jfr Vara annorlunda.  

förbjuden vänskap 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer  

förklädd till motsatt kön 6.5  ämne - familj 
och vardagsliv - relationer  

förlåtelse 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

förtryck 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

unga och gamla 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer Relationen 
mellan ungdomar och, ur ungdomens 
synvinkel, gamla människor 

gemenskap 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

grannar 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

grupptryck 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

gäng 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

göra slut 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

homosexualitet 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer  

homosexuella föräldrar 6.5  ämne - familj 
och vardagsliv - relationer  

jämställdhet 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

kittlas 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

konflikter 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

kontaktannonser 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer  

kramar 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

kulturkrockar 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

kulturmöten 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  
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kyssar 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

kärlek 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

könsroller 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

leka tre 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

lojalitet 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

luras 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

lögner 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

maktkamp 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

maktmissbruk 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

mor och dotter 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

mor och son 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

nätdejting 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

olycklig kärlek 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer  

ombytta roller 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

omtanke 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

otrohet 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

ovänner 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

popularitet 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

pussar 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

retas 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

rivaler 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

rykten 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

rättvisa 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

samarbete 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

sex 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

sexdebut 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

skrämmas 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

skvaller 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

skämta 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

slagsmål 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

solidaritet 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

svartsjuka 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

svek 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

syskonkärlek 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

syskonsvartsjuka 6.5  ämne - familj och 
vardagsliv - relationer  

säga nej 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

tjat 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

triangeldramer 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

trösta 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

uppror 6.5  ämne - familj och vardagsliv - 
relationer  

vara ihop 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

vänskap 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

överlista 6.5  ämne - familj och vardagsliv 
- relationer  

fester och helger 6.6  ämne - familj och 
vardagsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  
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alla helgons dag 6.6  ämne - familj och 
vardagsliv - fester och helger  

alla hjärtans dag 6.6  ämne - familj och 
vardagsliv - fester och helger  

Bon (buddhistisk högtid) 6.6  ämne - familj 
och vardagsliv - fester och helger  

bröllop 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

fester 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

festivaler 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

fyrverkerier 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

födelsedagar 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

första maj 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

Halloween 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

helger 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

högtider 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

julen 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

julgranar 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

julgransplundringar 6.6  ämne - familj och 
vardagsliv - fester och helger  

julklappar 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

jultomten 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

kalas 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

karnevaler 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

lucia 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

maskerader 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

midsommar 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

namnsdagar 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

nationaldagar 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

nyår 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

påsken 6.6  ämne - familj och vardagsliv - 
fester och helger  

valborgsmässoafton 6.6  ämne - familj och 
vardagsliv - fester och helger  

presenter 6.6  ämne - familj och vardagsliv 
- fester och helger  

skola och läsning 7.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

skolan 7.1  ämne - skola och läsning
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

kollo 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

byta skola 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

börja skolan 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

cheerleaders 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

college 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

dagmammor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

elevråd 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

folkhögskolor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

fritidshem 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

fusk 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

förskoleklass 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

förskollärare 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

förskolor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

föräldramöten 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  
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grundskolan 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

guvernanter 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

gymnasieskolan 7.1  ämne - skola och 
läsning - skolan Lägg gärna till 
Skolan som extra ämnesord. 

high school 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan Lägg gärna till Skolan som extra 
ämnesord. 

hoppa av skolan 7.1  ämne - skola och 
läsning - skolan  

högstadiet 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan Lägg till Skolan som extra 
ämnesord.  

höstlov 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

internatskolor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

jullov 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

klassfester 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

koranskolor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

kurser 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

lågstadiet 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan Lägg till Skolan som extra 
ämnesord.  

läger 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
 Se även kollo 

lärare 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

lärare och elev 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

lärlingar 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

läxor 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

mellanstadiet 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan Lägg till Skolan som extra 
ämnesord.  

mobbning 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

ny i klassen 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

prao 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

privatskolor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

professorer 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

prov 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

påsklov 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

rektorer 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

räkna 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

scenskolor  7.1  ämne - skola och 
läsning - skolan  

simskolor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

skolan 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

skolarbeten 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

skolavslutningar 7.1  ämne - skola och 
läsning - skolan  

skolfester 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

skolk 7.1  ämne - skola och läsning - skolan
  

skolkamrater 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

skolklasser 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

skolresor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

skoltidningar 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

skoltrötthet 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

sommarlov 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

sportlov 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  
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studenter 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

studieteknik 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

särskolan 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

ta studenten 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

ungdomsledare 7.1  ämne - skola och 
läsning - skolan  

universitet 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

utbytesstudenter 7.1  ämne - skola och 
läsning - skolan  

vikarier 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

waldorfskolor 7.1  ämne - skola och läsning - 
skolan  

läsning och språk 7.2  ämne - skola och 
läsning skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

analfabetism 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk  

dyslexi 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk Hit diagnostiserade läs- 
och skrivsvårigheter.  

flerspråkighet 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk  

fonetik 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk  

läsovilja 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk  Handlar inte om 
dyslexi, bara ovilja 

lära sig läsa 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk  

läs- och skrivsvårigheter 7.2  ämne - skola 
och läsning - läsning och språk Hit 
allmänt om läs- och skrivsvårigheter.  

läslust 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk  

läsning 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk  

ordspråk 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk En språklig enhet 
som i oförändrad form inflikas i talet, t 
ex "Som man bäddar får man ligga".    
 

retorik 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk  

skriva 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk Används för 
skrivfärdighet, att lära sig skriva. 

språk 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk  

stavning 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk  

svordomar 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk  

talesätt 7.2  ämne - skola och läsning - läsning 
och språk Sentensartade uttryck som 
syntaktiskt följer den mening vari de 
ingår, t ex ha en räv bakom örat: "Han 
verkar pålitlig men han har en räv 
bakom örat". 

teckenspråk 7.2  ämne - skola och läsning - 
läsning och språk Böcker för döva 
med text och teckenspråk  
 

begrepp 7.3  ämne - skola och läsning
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

bokstäver 7.3  ämne - skola och läsning - 
begrepp  

former 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

färger 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

höger och vänster 7.3  ämne - skola och 
läsning - begrepp  

klockan 7.3  ämne - skola och läsning - 
begrepp  

ljus 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

motsatser 7.3  ämne - skola och läsning - 
begrepp  

mått 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
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mörker 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

namn 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

ord 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

rumsliga begrepp 7.3  ämne - skola och 
läsning - begrepp  

siffror 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

skuggor 7.3  ämne - skola och läsning - 
begrepp  

snabb 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

storlek 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

tiden 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

tideräkning 7.3  ämne - skola och läsning - 
begrepp  

växa 7.3  ämne - skola och läsning - begrepp
  

lek, sport och fritid 8.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

lek 8.1  ämne - lek, sport och fritid
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

ballonger 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

ballongpost 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek Hälsning som fästes vid 
gasballong, jfr Flaskpost.  
 

bollar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
borttappade leksaker 8.1  ämne - lek, sport och 

fritid - lek  
busiga barn 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
bygga drakar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
byggleksaker 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
chiffer 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
datorspel 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  

djurbegravning 8.1  ämne - lek, sport och 
fritid - lek  

dockor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
dockskåp 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
drakflygning  8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
drottningar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
fantasi 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
fantasidjur 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek Hit djurarter som inte finns i 
verkligheten.  

fantasiresor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

fidget spinner 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

fingerlekar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

flaskpost 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

frågesport 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

fällor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
geocaching 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek Geocaching är en form av 
skattjakt med GPS 

gosedjur 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

gungbrädor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

gunghästar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

gungor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
gåtor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
gömma sig 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
ha otur 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
ha tur 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
hemliga språk 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
hjältar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
hobbies 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
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hopprep 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

jojor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
julklappar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
kalas 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
karoku 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
karuseller 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
kejsare 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
klubbar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
klä ut sig 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
kojor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
kortspel 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
kungar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
kurragömma 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
kälkar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek Se 

även pulkor 
lajv 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
lego 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
lek 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
leka affär 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
leka doktor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
leka krig 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
leka skola 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
lekar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek

 Beskrivningar av organiserade 
lekar. 

leksaker 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

levande föremål 8.1  ämne - lek, sport och 
fritid - lek  

levande leksaker 8.1  ämne - lek, sport och 
fritid - lek  

lotterier 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

lådbilar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

låtsasdjur 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek Hit när barn låtsas att de har ett 
djur.  

låtsaskompisar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

låtsassyskon 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

mobilspel 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

modellbyggen 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

modelljärnvägar 8.1  ämne - lek, sport och 
fritid - lek  

nallar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
peruker 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
poker 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
prinsar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
prinsessor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
pulkor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek Se 

även kälkar 
pussel 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
pärlor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
rollspel8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
sandslott 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
rörelselekar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
rövarspråket 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
samla 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek T 

ex frimärken.  
sandlådor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
schack 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
skattjakter 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
skattkartor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
skönhetstävlingar 8.1  ämne - lek, sport och 

fritid - lek  
slå vad 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
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snuttefiltar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

snögubbar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 
lek  

spel 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
spela kula 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
spela teater 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
studsmattor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
sudoku 8.1  ämne - lek, sport och fritid - lek  
såpbubblor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
trasiga leksaker 8.1  ämne - lek, sport och 

fritid - lek  
TV-spel 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
urban exploration 8.1  ämne - lek, sport och 

fritid - lek  
utmaningar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
vattenpistoler 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
visselpipor 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
önskningar 8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
överraskningar8.1  ämne - lek, sport och fritid - 

lek  
sport och idrott 8.2  ämne - lek, sport och 

fritid  skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

agility 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

amerikansk fotboll 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

bandy 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

baseboll 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

basket 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

bilsport 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

bordtennis 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott Se även Pingis, vi 
följer terminologin i den aktuella boken 

bowling 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

boxning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

brottning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

brännboll 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

dykning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

fallskärmshoppning 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

fotboll 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott Om "tjejfotboll" använd 
Fotboll och Flickor. Om "killfotboll" 
använd Fotboll och Pojkar.  

fotbollshuliganer 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

fotbollsproffs 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

friidrott 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

fusk 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

go-kart 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

golf 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

gymnastik 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

handboll 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

handikappidrott 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

hundsport 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

hästsport 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

höjdhopp 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

idrottare 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  
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idrottsföreningar 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

inlines 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

innebandy 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

ishockey 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

ishockeyproffs 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

judo 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

kampsporter 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

kaninhoppning8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

karate 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

kickboxning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

klättring 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

konståkning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

käpphästar 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

löpning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

minigolf 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

matcher 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

motocross 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

meditation 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

motorsport 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

Vasaloppet 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

målvakter 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

orientering 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

parkour 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

pingis 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott Se även bordtennis, vi 
följer terminologin i den aktuella boken 

rekord 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

ridning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

roller derby 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

rullskridskor 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

segling 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

simhallar 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

simhopp 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

simning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

simskolor 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

skateboard 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

skejtare 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

skidor 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

skidåkning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

skridskoåkning 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

snowboard 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

sponsring 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

sport 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

styrketräning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

supportrar 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

surfing 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  
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taekwondo 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

tennis 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

tränare 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

träning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

tävlingar 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

ungdomsledare 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

utförsåkning 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

vattenskidåkning 8.2  ämne - lek, sport och 
fritid - sport och idrott  

volleyboll 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

yoga 8.2  ämne - lek, sport och fritid - sport 
och idrott  

idrottsarenor 8.2  ämne - lek, sport och fritid - 
sport och idrott  

friluftsliv 8.3  ämne - lek, sport och fritid
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

bada 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv Jfr Simning.  

kollo 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

bärplockning 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

camping 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

cykelhjälmar 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

cykling8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

fiskare 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

fiske 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

flottar 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

friluftsliv 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

fågelskådning 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

fällor 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

jakt 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

jägare 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

kajaker 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

kanoter8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

kasta lasso 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

knopar 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

kräftfiske 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

läger 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv Se även kollo 

ridläger 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

scouter 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

tälta 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

utflykter 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

vandringar 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

vildmarksliv 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

överlevnad 8.3  ämne - lek, sport och fritid - 
friluftsliv  

resor 8.4  ämne - lek, sport och fritid
 Skall ej användas. Enbart 
strukturterm.  

ballongresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

bilresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

bussresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

båtresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  
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charterresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

flygresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

fripassagerare 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

jordenruntresor 8.4  ämne - lek, sport och 
fritid - resor  

lifta 8.4  ämne - lek, sport och fritid - resor
  

resor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - resor
  

safari 8.4  ämne - lek, sport och fritid - resor
  

semester 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

skolresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

språkresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

turism 8.4  ämne - lek, sport och fritid - resor
  

tågluffning 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

tågresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

undervattensresor 8.4  ämne - lek, sport och 
fritid - resor  

upptäcktsresor 8.4  ämne - lek, sport och fritid - 
resor  

hantverk och pyssel 8.5 ämne - lek, sport och 
fritid  Skall ej användas. Enbart 
strukturterm. 

garn 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

handarbete 8.5 ämne - lek, sport och fritid - 
hantverk och pyssel  

knyppla 8.5 ämne - lek, sport och fritid - 
hantverk och pyssel  

kritor 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

måla 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

origami 8.5 ämne - lek, sport och fritid - 
hantverk och pyssel  

pappersflygplan 8.5 ämne - lek, sport och 
fritid - hantverk och pyssel  

pyssel 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

rita 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

slime 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

snickra 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

sticka 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

sy 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

tapetsera 8.5 ämne - lek, sport och fritid - 
hantverk och pyssel  

virka 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

väva 8.5 ämne - lek, sport och fritid - hantverk 
och pyssel  

kultur och medier 9.  ämne Skall ej 
användas. Enbart strukturterm.  

kultur 9.1  ämne - kultur och medier
 Skall ej användas. Enbart 
strukturterm.  

animerad film 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur samlingsnamn på rörliga bilder 
skapade genom fotografering av 
teckningar eller objekt eller i en dator 

antikviteter 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

arkitektur 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

artister 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

auditioner 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

balett 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

bio 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

commedia dell'arte 9.1  ämne - kultur och 
medier - kultur 

dalahästar 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  
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dans 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

design 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

disco 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

dockteater 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

film 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

filminspelningar 9.1  ämne - kultur och 
medier - kultur 

fotoalbum 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

fotografer 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

fotografering 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

fotografier 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

geishor 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

graffiti 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
 Se även klotter 

konst 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

konstnärer 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

mode 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

modevisningar 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

museer 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

musikaler 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

musikbranschen 9.1  ämne - kultur och 
medier - kultur 

opera 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

scenskolor  9.1  ämne - kultur och 
medier - kultur 

självporträtt 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

scenskräck 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

skulpturer 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

skådespelare 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

spela teater 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

statyer 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

statyetter 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

ståuppkomiker 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

talangjakter 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

tavlor 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

teater 9.1  ämne - kultur och medier - kultur
  

teatersällskap 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

uppträda 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

utställningar 9.1  ämne - kultur och medier - 
kultur  

världens sju underverk 9.1  ämne - kultur 
och medier - kultur  

litteratur och skrivande 9.2  ämne - kultur 
och medier Skall ej användas. Enbart 
strukturterm.  

anonyma brev 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

antikvariat 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

berättande 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

bibliotek 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

bibliotekarier 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

bloggar 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

bokhandlar 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  
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bokklubbar 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande Syftar på 
klubbar där man fysiskt träffas och 
diskuterar böcker  

brev 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande Brev 
används när brev är en viktig del av 
handlingen, men den inte är i brevform. 
Brevromaner används när formen är 
brev. .  

berättarteknik 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

böcker 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

chatt 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

chiffer 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

dagböcker 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

dikter 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande Se även 
Poesi 

e-post 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

eget skrivande 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

emojis 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

fanfiction 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

författare 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

hemliga språk 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

hieroglyfer 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

kedjebrev 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

klotter 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande Se även 
graffiti 

listor 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

litterära gestalter 9.2  ämne - kultur och 
medier - litteratur och skrivande  

manga 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

runor 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

sagoberättare 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

sagor 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

skriftspråk 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

skrivarkurser 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

skrivarläger 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

skrivartävlingar 9.2  ämne - kultur och 
medier - litteratur och skrivande  

SMS 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

spökhistorier 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

symboler 9.2  ämne - kultur och medier - 
litteratur och skrivande  

tecknade serier 9.2  ämne - kultur och 
medier - litteratur och skrivande  

massmedier 9.3  ämne - kultur och medier
 Skall ej användas. Enbart 
strukturterm.  

autografer 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

berömmelse 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

fotomodeller 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

dokusåpor 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

idoler 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

Internet 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

intervjuer 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

journalister 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  



Att indexera skönlitteratur – barn- och ungdomslitteratur 
Systematisk lista 
Utdrag 2018-04-25 
 

50 
 

kändisskap 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

pornografi 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

radio 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

reklam 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

sociala medier 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier Vid behov anges namn på 
aktuellt forum, t ex Facebook (som 
egennamn).  
 

tidningar 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

TV 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

video 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

vloggar 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

Youtube 9.3  ämne - kultur och medier - 
massmedier  

musik 9.4  ämne - kultur och medier
 Skall ej användas. Enbart 
strukturterm.  

banjor 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

cellor 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

diskjockeyer 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

fioler 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

flöjter 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

gitarrer 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

harpor 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

hip-hop 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

jazz 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

karaoke 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

klassisk musik  
 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

konserter 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

musik 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

musiker 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

musikfestivaler 9.4  ämne - kultur och 
medier - musik  

musikgrupper 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

musikinspelningar 9.4  ämne - kultur och 
medier - musik  

musikinstrument 9.4  ämne - kultur och 
medier - musik  

orglar 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

orkestrar 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

pianon 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

rap 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

rock 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

saxofoner 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

spela i band 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

speldosor 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

sång 9.4  ämne - kultur och medier - musik
 Hit när det handlar om att 
sjunga, t ex sjunga i kör. Sånger används 
för böcker där sångtexter ingår.  

sångare 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

sånger 9.4  ämne - kultur och medier - musik
 Hit böcker där sångtexter ingår. 
Sång används när det handlar om att 
sjunga, t ex sjunga i kör.  
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sångerskor 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

trummor 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

trumpeter 9.4  ämne - kultur och medier - 
musik  

turnéer 9.4  ämne - kultur och medier - musik
  

cirkus 9.5  ämne - kultur och medier
 Skall ej användas. Enbart 
strukturterm.  

cirkus 9.5  ämne - kultur och medier - cirkus
  

clowner 9.5  ämne - kultur och medier - 
cirkus  

fakirer 9.5  ämne - kultur och medier - cirkus
  

gycklare 9.5  ämne - kultur och medier - 
cirkus  

lindansare 9.5  ämne - kultur och medier - 
cirkus  

loppcirkus 9.5  ämne - kultur och medier - 
cirkus  

tivoli 9.5  ämne - kultur och medier - cirkus
  

trolleri 9.5  ämne - kultur och medier - cirkus
  

trollkarlar 9.5  ämne - kultur och medier - 
cirkus  

ekonomi och arbetsliv 10.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

arbetsförhållanden 10.1  ämne - ekonomi 
och arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

arbete 10.1  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
arbetsförhållanden  

arbetsbyte 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

arbetsliv 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållandenHit om att 
komma ut i arbetslivet, börja jobba. 
Arbetsplatser används för böcker om att 
följa med förälder till arbetsplats.  

arbetslöshet 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

arbetsplatser 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållandenHit om att 
följa med förälder till arbetsplats. 
Arbetsliv används för böcker om att 
komma ut i arbetslivet, börja jobba.  

barnarbete 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

biståndsarbete 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

ekonomi 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

fackföreningar 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

lärlingar 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

praktik 10.1  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
arbetsförhållanden  

semester 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

sommarjobb 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

sponsring 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

strejker10.1  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
arbetsförhållanden  

vikarier 10.1  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - arbetsförhållanden 

yrken 10.1  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
arbetsförhållanden  

byggen 10.2  ämne - ekonomi och arbetsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

arbetsfordon 10.2  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - byggen  

bygga hus 10.2  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - byggen  

bygga vägar 10.2  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - byggen  

byggen 10.2  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
byggen  

byggnadsarbetare 10.2  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - byggen  

hus 10.2  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
byggen  
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kåtor 10.2  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
byggen  

lastbilar 10.2  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - byggen  

målare (hantverkare) 10.2  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - byggen  

rallare 10.2  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
byggen  

snickare 10.2  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - byggen  

växthus 10.2  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - byggen  

transporter 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm. jämför 17.1 fordon.  

biltvättar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

bussar 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

bygga bilar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

bygga flygplan 10.3  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - transporter  

chaufförer 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

spårvagnar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

traktorer 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

tunnelbanor 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

bilar 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

bilverkstäder 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

bogserbåtar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

bygga båtar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

bygga vägar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

båtar 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

bärgningsbilar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

fartyg 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

flyg 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

flygplan 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

fordon 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

färjor 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

helikoptrar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

lastbilar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

lokförare 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

motorbåtar 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

piloter 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

segelfartyg 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

tankfartyg 10.3  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - transporter  

taxi 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

trafik 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

tåg 10.3  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
transporter  

handel 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

affärer 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

antikvariat 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

antikvitetshandlare 10.4  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - handel  

auktioner 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

kockar 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

bagare 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  
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bagerier 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

banker 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

byteshandel 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

entreprenörskap 10.4  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - handel  

fotomodeller 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

företag 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

glassbilar 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

guld 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

guldgrävare 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

handla 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel Se även shopping 

hotell 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

kaféer 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

kiosker 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

köpcentrum 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

köpmän 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

loppmarknader 10.4  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - handel  

marknader 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

mynt 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

pengar 10.4  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
handel  

restauranger 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

shopping 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel Se även handla 

skyltdockor 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

spaanläggningar 10.4  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - handel  

torghandel 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

varuhus 10.4  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - handel  

hantverk 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

frisörer 10.5  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
hantverk  

glasblåsare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

glasbruk 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

hantverkare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

krukmakare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

målare (hantverkare) 10.5  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - hantverk  

skinnare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

skomakare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

skräddare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

smeder 10.5  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
hantverk  

snickare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

sotare 10.5  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
hantverk  

stenhuggare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

sömmerskor 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

urmakare 10.5  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hantverk  

hem och hushåll 10.6  ämne - ekonomi 
och arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

barnflickor 10.6  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hem och hushåll  
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barnsköterskor 10.6  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hem och hushåll  

barnvakter 10.6  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hem och hushåll  

drängar 10.6  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hem och hushåll  

hembiträden 10.6  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hem och hushåll  

pigor 10.6  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
hem och hushåll  

tjänstefolk 10.6  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hem och hushåll  

hälsa och sjukvård 10.7  ämne - ekonomi 
och arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

läkare 10.7  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
hälsa och sjukvård  

sjukhus 10.7  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hälsa och sjukvård  

sjuksköterskor 10.7  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hälsa och sjukvård  

tandläkare 10.7  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hälsa och sjukvård  

veterinärer 10.7  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - hälsa och sjukvård  

industri 10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

fabriker 10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - industri  

gruvor 10.8  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
industri  

industriarbetare 10.8  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - industri  

järnbruk 10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - industri  

mejerier 10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - industri  

olja (petroleum) 10.8  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - industri  

oljeplattformar10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - industri  

pappersbruk 10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - industri  

sågverk 10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - industri  

tegelbruk 10.8  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - industri  

kommunen 10.9  ämne - ekonomi och 
arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

brandmän 10.9  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - kommunen  

brandstationer 10.9  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - kommunen  

brandövningar 10.9  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - kommunen  

reningsverk 10.9  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - kommunen  

soptippar 10.9  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - kommunen  

konstnärliga yrken 10.10  ämne - ekonomi 
och arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

clowner 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

diskjockeyer 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

fakirer 10.10  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
konstnärliga yrken  

gycklare 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

konstnärer 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

musiker 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

skådespelare 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

stuntmän 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

ståuppkomiker 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

sångare 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

sångerskor 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

trollkarlar 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  
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trubadurer 10.10  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - konstnärliga yrken  

jordbruk och skogsbruk 10.11  ämne - 
ekonomi och arbetsliv skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

biodling 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

bondgårdar 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

bönder 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

cowboys 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

djurskötare 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

farmer 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

flottare 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

herdar 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

jakt 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

jordbruk 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

jägare 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

kvarnar 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

maskiner 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

nybyggare 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

odling 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

plantager 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

renskötsel 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

slakt 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

statare 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

torp 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

torpare 10.11  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
jordbruk och skogsbruk  

traktorer 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

vedhuggare 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

veterinärer 10.11  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - jordbruk och skogsbruk  

media 10.12  ämne - ekonomi och arbetsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

bibliotek 10.12  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - media  

bibliotekarier 10.12  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - media  

fotografer 10.12  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - media  

författare 10.12  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - media  

journalister 10.12  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - media  

radio 10.12  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
media  

tidningar 10.12  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - media  

tidningsredaktioner 10.12  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - media  

TV 10.12  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
media  

militären 10.13  ämne - ekonomi och 
arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

barnsoldater 10.13  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - militären  

karoliner 10.13  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - militären  

militärer 10.13  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - militären  

soldater 10.13  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - militären  

polis- och rättsväsen 10.14  ämne - ekonomi 
och arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

advokater 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  
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agenter 10.14  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
polis- och rättsväsen  

detektiver 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  

fängelser 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  

kriminalteknik 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  

livvakter 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  

nattvakter 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  

poliser 10.14  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
polis- och rättsväsen  

polishundar 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  

strandridare 10.14  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - polis- och rättsväsen  

tullar 10.14  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
polis- och rättsväsen  

väktare 10.14  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
polis- och rättsväsen  

post 10.15  ämne - ekonomi och arbetsliv
 skall ej användas. enbart 
strukturterm. .  

brevbärare 10.15  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - post 

frimärken 10.15  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - post 

posten 10.15  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
post  

religion 10.16  ämne - ekonomi och 
arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

kloster 10.16  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
religion  

kyrkogårdar 10.16  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - religion  

kyrkor 10.16  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
religion  

missionärer 10.16  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - religion  

munkar 10.16  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - religion  

nunnor 10.16  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
religion  

predikanter 10.16  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - religion  

präster 10.16  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
religion  

schamaner 10.16  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - religion  

sjöfart och fiske 10.17  ämne - ekonomi 
och arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

bogserbåtar 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske  

bygga båtar 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske  

båtar 10.17  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
sjöfart och fiske  

båtresor 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske  

fartyg 10.17  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
sjöfart och fiske  

fiskare 10.17  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
sjöfart och fiske  

fiske 10.17  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
sjöfart och fiske  

färjor 10.17  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
sjöfart och fiske  

hamnar10.17  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
sjöfart och fiske  

isbrytare 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske  

segelfartyg 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske  

sjömansliv 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske Jfr 
Sjömän.  

sjömän 10.17  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
sjöfart och fiske Jfr Sjömansliv.  

sjörövare 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske  

tankfartyg 10.17  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - sjöfart och fiske  

trädgårdar 10.18  ämne - ekonomi och 
arbetsliv skall ej användas. enbart 
strukturterm.  
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gräsklippare 10.18  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - trädgårdar  

parker 10.18  ämne - ekonomi och arbetsliv - 
trädgårdar  

skogsträdgårdar 10.18  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - trädgårdar  

trädgårdar 10.18  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - trädgårdar  

trädgårdsmästare 10.18  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - trädgårdar  

trädgårdstomtar 10.18  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - trädgårdar  

vetenskap och forskning 10.19  ämne - 
ekonomi och arbetsliv skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

astronauter 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

experiment 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

forskare 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

genteknik 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

kloning 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

kvantteori 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

medicinska experiment 10.19  ämne - 
ekonomi och arbetsliv - vetenskap och 
forskning Medicinska experiment 
utförda på människor.  
 

uppfinnare 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

uppfinningar 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

upptäcktsresande 10.19  ämne - ekonomi 
och arbetsliv - vetenskap och forskning
  

upptäcktsresor 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

utgrävningar 10.19  ämne - ekonomi och 
arbetsliv - vetenskap och forskning  

missbruk, brottslighet och sociala problem 11.  
ämne skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

missbruk och behandling 11.1  ämne - 
missbruk, brottslighet och sociala 
problem skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

alkohol11.1  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - missbruk och 
behandling  

alkoholiserade föräldrar 11.1  ämne - 
missbruk, brottslighet och sociala 
problem - missbruk och behandling  

alkoholism 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

behandlingshem 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

berusad 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

dopning 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

droger 11.1  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - missbruk och 
behandling  

hembränt 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

läkemedelsmissbruk 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

narkotikamissbruk 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

opium 11.1  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - missbruk och 
behandling  

rökning 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  
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sniffning 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

spelberoende 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

tobak 11.1  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - missbruk och 
behandling  

ungdomshem 11.1  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
missbruk och behandling  

brottslighet och övergrepp 11.2  ämne - 
missbruk, brottslighet och sociala 
problem skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

attentat 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

barnmisshandel 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

befria 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

bomber 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

boplundring 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

bordeller 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

brottslighet 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

databrott 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

djurplågeri 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

ekonomisk brottslighet 11.2  ämne - 
missbruk, brottslighet och sociala 
problem - brottslighet och övergrepp  

falskmyntare 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

förföljelse 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

förgiftningar 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

gevär 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

gisslan 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

graffiti 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp Se även klotter 

gravplundringar 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

gromning 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

hatbrott 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

hedersmord 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

hedersrelaterat våld 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

hot 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

hämnd 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

identitetsstöld 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  
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inbrott 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

incest 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

industrispionage 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

kannibaler 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

kapning 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

kidnappningar 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

kravaller 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

kvinnomisshandel 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

maffian 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

miljöbrott 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

misshandel 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

mobbning 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

mord 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

mordbränder 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

mordförsök 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

myterier 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

människohandel 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

människosmuggling 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

narkotikabrott 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

nätmobbning 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

oskyldigt anklagad 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

prostitution 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

rattfylleri 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

rån 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

sabotage 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

sexuella trakasserier 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

sexuella övergrepp 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

sexuellt utnyttjande av unga 11.2  ämne - 
missbruk, brottslighet och sociala 
problem - brottslighet och övergrepp
 Skildrar sexuella relationer 
mellan en mycket ung person och en 
betydligt äldre person, där den äldre 
utnyttjar ett övertag (livserfarenhet, 
social och ekonomisk status och 
liknande) för att förföra den yngre. 
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skolbränder 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

skolmassakrer 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

smuggling 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

snatteri 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

stöld 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

stöldgods 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

terrorism 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

tillfångatagen 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

tjuvfiske 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

tjuvjakt 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

tvångsäktenskap 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

ungdomsbrottslighet 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

utpressning 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

vandalisering 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

vapen 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

vrakplundringar 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

våld 11.2  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslighet och 
övergrepp  

våldtäkt 11.2  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslighet och övergrepp  

brottslingar 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

barn som begår brott 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

bedragare 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

ficktjuvar 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

fångar 11.3  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslingar  

förfalskare 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

föräldrar i fängelse 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

hackers 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

langare 11.3  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslingar  

massmördare 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

mördare 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

pedofiler 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  
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psykopater 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

pyromaner 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

rånare 11.3  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslingar  

rövare 11.3  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslingar  

seriemördare 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

sjörövare 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

skurkar11.3  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslingar  

smugglare 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

tjuvar 11.3  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - brottslingar  

änglamakerskor 11.3  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
brottslingar  

rättsväsen 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

brottsmisstänkta 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

brottsoffer 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

byta identitet 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

skyddad identitet 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

dödsstraff 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

fängelser 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

förhör 11.4  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - rättsväsen  

juridik 11.4  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - rättsväsen  

lagar 11.4  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - rättsväsen  

oskyldigt dömda 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

rättegångar 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

straff 11.4  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - rättsväsen  

trafikregler 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

utvisningar 11.4  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
rättsväsen  

vittnen 11.4  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - rättsväsen  

sociala problem 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

barn som far illa 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

barnarbete 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

barnhem 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

familjehem 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

fattigdom 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  
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fosterbarn 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

föräldralös 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem Jfr Döda 
föräldrar.  

gatubarn 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

gäng 11.5  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - sociala problem  

hemlös 11.5  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - sociala problem  

hittebarn 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

kriminella föräldrar 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

luffare 11.5  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - sociala problem  

tiggare 11.5  ämne - missbruk, brottslighet och 
sociala problem - sociala problem  

övergiven 11.5  ämne - missbruk, 
brottslighet och sociala problem - 
sociala problem  

politik och samhälle 12.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

politiska rörelser 12.1  ämne - politik och 
samhälle skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

aktivister 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

arbetarrörelsen12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

demokrati 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

demonstrationer 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

diktatur 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

djurrättsaktivister 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

fosterlandskärlek 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

globalisering 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

hemliga sällskap 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

högerextremism 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

IRA 12.1  ämne - politik och samhälle - 
politiska rörelser Irish Republican 
Army.  

kapitalism 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

kommunism 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

Ku Klux Klan 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

Mau-Maurörelsen 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

miljöaktivister 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

nazism 12.1  ämne - politik och samhälle - 
politiska rörelser  

nynazism 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

politiska partier 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

politiskt engagemang 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

skinheads 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

socialism 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

talibaner 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

vänsterextremism 12.1  ämne - politik och 
samhälle - politiska rörelser  

samhällsfrågor 12.2  ämne - politik och 
samhälle skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

adel 12.2  ämne - politik och samhälle - 
samhällsfrågor  

borgmästare 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  
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ekonomiska kriser 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

fattigdom 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

främlingskap 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

grevar 12.2  ämne - politik och samhälle - 
samhällsfrågor  

hungersnöd 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

hungerstrejker 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

könsroller 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

makt 12.2  ämne - politik och samhälle - 
samhällsfrågor  

maktkamp 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

maktmissbruk 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

politiker 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

presidenter 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

ransonering 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

rika människor 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor se även 
Rikedom 

rikedom 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor se även 
Rika människor 

rösträtt 12.2  ämne - politik och samhälle - 
samhällsfrågor  

samhällskritik 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

sociala skillnader 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

strejker12.2  ämne - politik och samhälle - 
samhällsfrågor  

suffragetter 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

svält 12.2  ämne - politik och samhälle - 
samhällsfrågor  

valfrågor 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

välgörenhet 12.2  ämne - politik och 
samhälle - samhällsfrågor  

invandring och flyktingfrågor 12.3  ämne - 
politik och samhälle skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

byta hemland 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

ensamkommande barn 12.3  ämne - 
politik och samhälle - invandring och 
flyktingfrågor  

flyktingar 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

flyktingläger 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

gömda barn 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

invandrare 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

kulturkrockar 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

kulturmöten 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

människosmuggling 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

utvandrare 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

utvisningar 12.3  ämne - politik och 
samhälle - invandring och flyktingfrågor
  

internationella organisationer 12.4  ämne - 
politik och samhälle skall ej användas. 
enbart strukturterm.  
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Amnesty International 12.4  ämne - politik och 
samhälle - internationella organisationer
  

biståndsarbete 12.4  ämne - politik och 
samhälle - internationella organisationer
  

FN 12.4  ämne - politik och samhälle - 
internationella organisationer  

Greenpeace 12.4  ämne - politik och 
samhälle - internationella organisationer
  

frihet och förtryck 12.5  ämne - politik och 
samhälle skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

antisemitism 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

apartheid 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

barns rättigheter 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck Enligt 
FN:s barnkonvention.  

befria 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

civilkurage 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

civil olydnad 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

diskriminering 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

feminism 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

flykt 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

flyktingar 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

frihet 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

frihetskamp 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

främlingsfientlighet 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

fördomar 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

förtryck 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

häxprocesser 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

indoktrinering 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

kolonialism 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

koncentrationsläger 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

könsstympning 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

minoriteter 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

mänskliga rättigheter 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

rasbiologi 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

rasism 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

revolutioner 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

rättvisa 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

sandinisterna 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

slavar 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

slaveri 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

terrorism 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

trälar 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

uppror 12.5  ämne - politik och samhälle - 
frihet och förtryck  

yttrandefrihet 12.5  ämne - politik och 
samhälle - frihet och förtryck  

krig och fred 12.6  ämne - politik och 
samhälle skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

agenter 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

atombomber 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

attentat 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  
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barnsoldater 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

belägringar 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

biologiska vapen 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

bomber 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

desertörer 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

evakuering 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

fred 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

fredsarbete 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

fångläger 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

gerillakrig 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

gevär 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

inbördeskrig 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

invasion 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

karoliner 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

krig 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

krigare 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

krigsbarn 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred Barn som 
skickats tillfälligt till annat land pga 
krig.  

krigsskador 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

kurirer 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

kärnvapen 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

motståndsrörelser 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

ninjor 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

ockupationer 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

rustningar 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

sammansvärjningar 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

samurajer 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

soldater 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

spioner 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

statskupper 12.6  ämne - politik och 
samhälle - krig och fred  

svärd 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

underrättelseverksamhet 12.6  ämne - 
politik och samhälle - krig och fred  

vapen 12.6  ämne - politik och samhälle - krig 
och fred  

folk och kulturer 13.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

folkgrupper och kulturer 13.1  ämne - folk 
och kulturer skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

aboriginer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

apacher 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

araber 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

azteker 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

finlandssvenskar 13.1  ämne - folk och 
kulturer - folkgrupper och kulturer  

germaner 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

guancher 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

hunner 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

indianer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  
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inkaindianer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

inuiter 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

judar 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

kelter 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

kosacker 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

kulturkrockar 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

kulturmöten 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

kurder 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

maorier 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

massajer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

mayaindianer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

nomader 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

pygméer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

resande 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

romer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

samer 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

san 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

sverigefinnar 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

utlandssvenskar 13.1  ämne - folk och 
kulturer - folkgrupper och kulturer  

valloner 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

vikingar 13.1  ämne - folk och kulturer - 
folkgrupper och kulturer  

ungdomskulturer 13.2  ämne - folk och 
kulturer skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

graffiti 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer Se även klotter 

piercing 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer  

gäng 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer  

hip-hop 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer  

hippies 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer  

motorcykelgäng 13.2  ämne - folk och 
kulturer - ungdomskulturer  

musikfestivaler 13.2  ämne - folk och 
kulturer - ungdomskulturer  

politiskt engagemang 13.2  ämne - folk och 
kulturer - ungdomskulturer  

punkare 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer  

skinheads 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer  

veganer 13.2  ämne - folk och kulturer - 
ungdomskulturer  

nationaliteter 13.3  ämne - folk och kulturer
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

amerikaner 13.3  ämne - folk och kulturer - 
nationaliteter  

kineser 13.3  ämne - folk och kulturer - 
nationaliteter  

religion och livsfrågor 14.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm.  

mytologi 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

druider 14.1  ämne - religion och livsfrågor - 
mytologi  

egyptisk mytologi 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  

grekisk mytologi 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  

keltisk mytologi 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  

nordisk mytologi 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  
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romersk mytologi 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  

samisk mytologi 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  

skapelseberättelser 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  

valkyrior 14.1  ämne - religion och 
livsfrågor - mytologi  

religioner och religiösa rörelser 14.2  
ämne - religion och livsfrågor
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

buddhism 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

frikyrkor 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

hinduism 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

islam 14.2  ämne - religion och livsfrågor - 
religioner och religiösa rörelser  

judendom 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

katolicism 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

kristendom 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

kristna 14.2  ämne - religion och livsfrågor - 
religioner och religiösa rörelser  

muslimer 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

new age 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

protestantism 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

sikher 14.2  ämne - religion och livsfrågor - 
religioner och religiösa rörelser  

voodoo 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

yazidism 14.2  ämne - religion och 
livsfrågor - religioner och religiösa 
rörelser  

religiösa företeelser 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

bibeln 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

bibliska gestalter 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

djävlar 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

förlorade sonen 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

gravar 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

gravstenar 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

Gud 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

gudar 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

gudinnor 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

gudstjänster 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

helbrägdagörelse 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

helgon 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

helvetet 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

himlen 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

hjältar 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

inkvisitionen 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

Jesu födelse 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

Jesus 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  
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kastväsen 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

kloster 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

koranskolor 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

korstågen 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser
 1095 -1464.  

Kristi uppståndelse 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

kyrkogårdar 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

kyrkor 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

mirakel 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

missionärer 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

munkar 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

Noas ark 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

nunnor 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

ockultism 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

paradiset 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

pilgrimer 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

predikanter 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

präster 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

psalmer 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

religion 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

reliker 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

religionsfrihet 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

schamaner 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

sekter 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

skyddsänglar 14.3  ämne - religion och 
livsfrågor - religiösa företeelser  

tempel 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

änglar 14.3  ämne - religion och livsfrågor - 
religiösa företeelser  

helger och ritualer 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

advent 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

adventskalendrar 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

alla helgons dag 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

begravning 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

bröllop 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

böner 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

dopet 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

helger 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

Id-al-Fitr (islamisk högtid) 14.4  ämne - 
religion och livsfrågor - helger och 
ritualer  

initiationsriter 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

julen 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

konfirmationen 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

konfirmationsläger 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

lucia 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

midsommar 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

nyår 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  
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omskärelse 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

påsken 14.4  ämne - religion och livsfrågor - 
helger och ritualer  

Ramadan 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

traditioner 14.4  ämne - religion och 
livsfrågor - helger och ritualer  

Rosh ha-shana (judisk högtid) 14.4  
ämne - religion och livsfrågor - helger 
och ritualer  

Shavuot (judisk högtid) 14.4  ämne - 
religion och livsfrågor - helger och 
ritualer  

filosofi och livsfrågor 14.5  ämne - religion och 
livsfrågor skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

ateism 14.5  ämne - religion och livsfrågor - 
filosofi och livsfrågor  

döda blir kvar 14.5  ämne - religion och 
livsfrågor - filosofi och livsfrågor  

dödshjälp 14.5  ämne - religion och 
livsfrågor - filosofi och livsfrågor  

etik 14.5  ämne - religion och livsfrågor - 
filosofi och livsfrågor  

godhet 14.5  ämne - religion och livsfrågor - 
filosofi och livsfrågor  

filosofi 14.5  ämne - religion och livsfrågor - 
filosofi och livsfrågor  

livsfrågor 14.5  ämne - religion och 
livsfrågor - filosofi och livsfrågor  

odödlighet 14.5  ämne - religion och 
livsfrågor - filosofi och livsfrågor  

ondska 14.5  ämne - religion och livsfrågor - 
filosofi och livsfrågor  

rättvisa 14.5  ämne - religion och livsfrågor - 
filosofi och livsfrågor  

slumpen 14.5  ämne - religion och 
livsfrågor - filosofi och livsfrågor  

tolerans 14.5  ämne - religion och 
livsfrågor - filosofi och livsfrågor  

tro 14.5  ämne - religion och livsfrågor - 
filosofi och livsfrågor  

övernaturligt 15.  ämne skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

övernaturliga väsen 15.1  ämne - 
övernaturligt skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

alver 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

andar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

bortbytingar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

demoner 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

drakar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

dubbelgångare 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

dvärgar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

döda blir kvar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

enhörningar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

fantasifigurer 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen Påhittade 
fantasifigurer.  Jfr sagoväsen  

feer 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

fågel Fenix 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

förmänskligade djur 15.1  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga väsen  

förmänskligade växter 15.1  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga väsen  

gengångare 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

hamnskiftare 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen Hamnskiftare är 
inom mytologin eller science fiction 
personer som kan förvandla sig till 
någonting annat, oftast till djur. 

häxkonster 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

häxor 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

jättar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  
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kentaurer 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

levande skelett 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

monster 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

mutanter 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

näcken 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

poltergeist 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

pysslingar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen Se även vättar 

sagoväsen 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen Används för 
figurerna i sagorna. Fantasiväsen är 
barnens egenpåhittade fantasifigurer.  

sjöjungfrur 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

sjöodjur 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

snömannen 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

spöken 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

superhjältar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

tomtar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

troll 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

trollkarlar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

utomjordingar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

vampyrer 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

vampyrjägare 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

varulvar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

vittror 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

vättar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen Se även pysslingar 

älvor 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

änglar 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

zombier 15.1  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga väsen  

övernaturliga fenomen 15.2  ämne - 
övernaturligt skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

alkemi 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

alrunor 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

amuletter 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

astrologi 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

Atlantis 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

drömmar 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

fantasivärldar 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

flygande mattor 15.2  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga fenomen
  

flygning 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen Flygning 
(med egen kraft).  

folktro 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

föra glaset 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

förbannelser 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

förtrollning 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

förvandlingar 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

gå in i bilden 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

healing 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  
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hypnos 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

levande föremål 15.2  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga fenomen
  

magi 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

magiska föremål 15.2  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga fenomen
  

mysterier 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

osynlig 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

parallella världar 15.2  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga fenomen
  

satanism 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

spiritism 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

spådomar 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

superkrafter 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

synsk 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

telekinesi 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

telepati 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

tidsresor 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

trolldom 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

trolldrycker  15.2  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga fenomen
  

trollformler 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

ufon 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

virtuella världar 15.2  ämne - 
övernaturligt - övernaturliga fenomen
  

önskningar 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

övernaturligt 15.2  ämne - övernaturligt - 
övernaturliga fenomen  

djur, natur och miljö 16.  ämne skall ej 
användas. enbart strukturterm. .  

allmänt om djur 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

akvarier 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

bli uppäten 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

bon 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

bondgårdens djur 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

bortsprungna djur 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

bygga bo 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

cirkusdjur 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djur 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

djurhem 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur d.v.s. hem 
för omhändertagna djur 

djurskötare 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djur och människor 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

djurbegravning 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

djurfabriker 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djurförsök 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djurläten 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djurparker 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djurplågeri 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  
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djurrättsaktivister 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

djursjukhus 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djurskydd 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djurspår 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

djurungar 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur Hit även 
olika djurarter.  

dvala 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

fågelskrämmor 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

gå i ide 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur Gäller endast 
björnar. 

hunddagis 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

husdjur 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

kattvakter 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

kloning 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

rovdjur 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

safari 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

sjuka djur 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

skadade djur 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

sommarkatter 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur Använd 
även övergivna djur. 

spåra 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

stall 16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

svansar16.1  ämne - djur, natur och miljö - 
allmänt om djur  

tjurfäktning 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

utrotningshotade djur 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

vattenlevande djur 16.1  ämne - djur, natur 
och miljö - allmänt om djur  

veterinärer 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

vilda djur 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

viltreservat 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

övergivna djur 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

hundvakter 16.1  ämne - djur, natur och 
miljö - allmänt om djur  

däggdjur 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö Skall ej användas. Enbart 
strukturterm. 

apor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

arbetshästar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

babianer 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

björnar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

brukshundar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

bufflar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

bältor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

bävrar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

delfiner 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

draghundar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

dromedarer 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

däggdjur 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

ekorrar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

elefanter 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  
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fjällrävar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

fladdermöss 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

flodhästar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

får 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

föl 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

geparder 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

getter 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

giraffer16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

gorillor16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

grisar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

grävlingar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

hamstrar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

harar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

havsdäggdjur 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

hjortar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

hundar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

hyenor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

hästar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

igelkottar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

illrar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

isbjörnar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

jaguarer 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

jordsvin 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

järvar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

kalvar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

kameler 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

kamphundar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

kaniner16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

katter 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

kattungar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

koalor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

kängurur 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

kor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

lamadjur 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

lamm 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

ledarhundar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

lejon 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

lemurer 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

leoparder 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

lodjur 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

lämlar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

marsvin 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

minkar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

mullvadar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  
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myrslokar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

mårdar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

mårdhundar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

möss 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

noshörningar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

orangutanger 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

pandor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

piggsvin 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

präriehundar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

pumor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

pungvargar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

renar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

rådjur 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

råttor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

rävar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

schakaler 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

schimpanser 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

sebror 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

sjölejon 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

sorkar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

surikater 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

sälar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

tapirer 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

tigrar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

tjurar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

tvättbjörnar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

uttrar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

valar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

valrossar 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

valpar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

vargar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

vesslor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

vildsvin 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

vombater 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

åsnor 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

älgar 16.2  ämne - djur, natur och miljö - 
däggdjur  

ökenråttor 16.2  ämne - djur, natur och 
miljö - däggdjur  

fåglar 16.3 ämne - djur, natur och miljö
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

ankor 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

brevduvor 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

burfåglar 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

duvor 16.3  ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

ejdrar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

emuer 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  
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falkar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

fasaner 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

fjädrar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

flyttfåglar 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

fåglar 16.3  ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

gråsparvar 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

gäss 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

gökar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

hägrar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

hönor 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

kajor 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

kalkoner 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

kondorer 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

korpar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

kråkor 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

kycklingar 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

måsar 16.3  ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

näktergalar 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

papegojor 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

pingviner 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

rovfåglar 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

råkor 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

skarvar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

skator 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

storkar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

strutsar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

svanar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

talgoxar 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

tranor 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

tuppar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

ugglor 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

undulater 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

vildgäss 16.3 ämne - djur, natur och miljö 
- fåglar  

änder 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

örnar 16.3 ämne - djur, natur och miljö - 
fåglar  

kräldjur och grodor 16.4 ämne - djur, natur 
och miljö skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

grodor 16.4 ämne - djur, natur och miljö - 
kräldjur och grodor  

kameleonter 16.4 ämne - djur, natur och miljö 
- kräldjur och grodor  

krokodiler 16.4  ämne - djur, natur och 
miljö - kräldjur och grodor  

kräldjur 16.4 ämne - djur, natur och miljö 
- kräldjur och grodor  

ormar 16.4 ämne - djur, natur och miljö - 
kräldjur och grodor  

paddor 16.4  ämne - djur, natur och miljö - 
kräldjur och grodor  

vattensalamandrar 16.4 ämne - djur, natur 
och miljö - kräldjur och grodor  

sköldpaddor 16.4  ämne - djur, natur och 
miljö - kräldjur och grodor  
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snokar 16.4  ämne - djur, natur och miljö - 
kräldjur och grodor  

ödlor 16.4 ämne - djur, natur och miljö - 
kräldjur och grodor  

fiskar 16.5 ämne - djur, natur och miljö
 Skall ej användas. Enbart 
strukturterm. 

fiskar 16.5 ämne - djur, natur och miljö - fiskar
  

hajar 16.5 ämne - djur, natur och miljö - fiskar
  

pirayor 16.5 ämne - djur, natur och miljö - fiskar
  

sjöhästar 16.5 ämne - djur, natur och miljö 
- fiskar  

torskar 16.5 ämne - djur, natur och miljö - fiskar
  

ålar 16.5 ämne - djur, natur och miljö - fiskar
  

småkryp 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

bin 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

fjärilar 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

flugor 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

getingar 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

gråsuggor 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

gräshoppor 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

humlor 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

insekter 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

kackerlackor 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

kvalster 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

larver 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

loppor 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

löss 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

maskar 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

myggor 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

myror 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

nyckelpigor 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

parasiter (djur) 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

silverfiskar (insekt) 16.6  ämne - djur, natur 
och miljö - småkryp  

skalbaggar 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

sländor 16.6  ämne - djur, natur och miljö - 
småkryp  

småkryp 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

spindlar 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

termiter 16.6  ämne - djur, natur och 
miljö - småkryp  

vandrande pinnar 16.6  ämne - djur, natur 
och miljö - småkryp  

kräftdjur, blötdjur och maneter 16.7  
ämne - djur, natur och miljö Skall ej 
användas. Enbart strukturterm.  

bläckfiskar 16.7  ämne - djur, natur och 
miljö - kräftdjur, blötdjur och maneter
  

humrar 16.7  ämne - djur, natur och miljö - 
kräftdjur, blötdjur och maneter  

krabbor 16.7  ämne - djur, natur och 
miljö - kräftdjur, blötdjur och maneter
  

maneter 16.7  ämne - djur, natur och 
miljö - kräftdjur, blötdjur och maneter
  

räkor 16.7  ämne - djur, natur och miljö - 
kräftdjur, blötdjur och maneter  
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sjöstjärnor 16.7  ämne - djur, natur och 
miljö - kräftdjur, blötdjur och maneter
  

sniglar 16.7  ämne - djur, natur och miljö - 
kräftdjur, blötdjur och maneter  

snäckor 16.7  ämne - djur, natur och 
miljö - kräftdjur, blötdjur och maneter
  

utdöda djur 16.8  ämne - djur, natur och 
miljö skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

dinosaurier 16.8  ämne - djur, natur och 
miljö - utdöda djur  

fossil 16.8  ämne - djur, natur och miljö - 
utdöda djur  

mammutar 16.8 ämne - djur, natur och miljö 
- utdöda djur  

urtidsdjur 16.8  ämne - djur, natur och 
miljö - utdöda djur  

natur 16.9 ämne - djur, natur och miljö
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

berg 16.9 ämne - djur, natur och miljö - natur
  

diamanter 16.9 ämne - djur, natur och miljö 
- natur  

djungler 16.9 ämne - djur, natur och miljö 
- natur  

eld 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

fjällen 16.9 ämne - djur, natur och miljö - natur
  

floder 16.9 ämne - djur, natur och miljö - natur
  

glaciärer 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

grottor 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

guld 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

hav 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

hedar 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

korallrev 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

kristaller 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

lera 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

luft 16.9 ämne - djur, natur och miljö - natur
  

myrar 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

nationalparker 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

naturen16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

naturreservat 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

pinnar 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

prärier 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

regnskogar 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

savanner 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

silver 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

sjöar 16.9 ämne - djur, natur och miljö - natur
  

skogar 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

skogsavverkning 16.9  ämne - djur, natur 
och miljö - natur  

skärgårdar 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  

slätter 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

stenar 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

träsk 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

vatten 16.9 ämne - djur, natur och miljö - natur
  

vulkaner 16.9  ämne - djur, natur och 
miljö - natur  
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ädelstenar 16.9 ämne - djur, natur och miljö 
- natur  

öar 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

öde öar 16.9  ämne - djur, natur och miljö - 
natur  

öknar 16.9 ämne - djur, natur och miljö - natur
  

växter 16.10 ämne - djur, natur och miljö
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

alrunor 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

blommor 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

bär 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

bönor 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

fotosyntesen 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

frukt 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

frön 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

giftiga växter 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

grönsaker 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

herbarier 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

hjortron 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

insektsätande växter 16.10 ämne - djur, natur 
och miljö - växter  

kloning 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

kottar 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

löv 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

maskrosor 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

medicinalväxter 16.10 ämne - djur, natur 
och miljö - växter  

nypon 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

näckrosor 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

odling 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

ogräs 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

oliver 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

parasiter (växter) 16.10 ämne - djur, natur 
och miljö - växter  

persikor 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

pollinering 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

päron 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

solrosor 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

rotvältor 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

skogsträdgårdar 16.10 ämne - djur, natur 
och miljö - växter  

svampar 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

tomater 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

träd 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

trädgårdar 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

trädgårdsmästare 16.10 ämne - djur, natur 
och miljö - växter  

växter 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

äpplen 16.10 ämne - djur, natur och miljö - 
växter  

krukväxter 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

pumpor 16.10 ämne - djur, natur och 
miljö - växter  

året 16.11 ämne - djur, natur och miljö
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  
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hösten 16.11 ämne - djur, natur och miljö - året
  

månaderna 16.11 ämne - djur, natur och 
miljö - året  

sommaren 16.11 ämne - djur, natur och 
miljö - året  

veckodagarna 16.11 ämne - djur, natur och 
miljö - året  

vintern 16.11  ämne - djur, natur och miljö - 
året  

våren 16.11 ämne - djur, natur och miljö - året
  

årstiderna 16.11 ämne - djur, natur och 
miljö - året  

klimat 16.12 ämne - djur, natur och miljö
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

blåst 16.12  ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

dimma 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

halka 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

is 16.12  ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

klimatförändringar 16.12 ämne - djur, natur 
och miljö - klimat  

meteorologi 16.12 ämne - djur, natur och 
miljö - klimat  

moln 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

norrsken 16.12  ämne - djur, natur och 
miljö - klimat  

orkaner 16.12  ämne - djur, natur och 
miljö - klimat  

oväder 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

regn 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

regnbågen 16.12 ämne - djur, natur och 
miljö - klimat  

snö 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

snöstormar 16.12 ämne - djur, natur och 
miljö - klimat  

stormar 16.12  ämne - djur, natur och 
miljö - klimat  

torka 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

väder 16.12 ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

åska 16.12  ämne - djur, natur och miljö - 
klimat  

naturkatastrofer 16.13 ämne - djur, natur 
och miljö skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

jordbävningar 16.13 ämne - djur, natur och 
miljö - naturkatastrofer  

laviner 16.13 ämne - djur, natur och miljö - 
naturkatastrofer  

naturkatastrofer 16.13 ämne - djur, natur 
och miljö - naturkatastrofer  

skogsbränder 16.13 ämne - djur, natur och 
miljö - naturkatastrofer  

tsunamier 16.13 ämne - djur, natur och 
miljö - naturkatastrofer  

vulkanutbrott 16.13 ämne - djur, natur och 
miljö - naturkatastrofer  

översvämningar 16.13 ämne - djur, natur 
och miljö - naturkatastrofer  

miljöfrågor 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

algblomning 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

Greenpeace 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

kretslopp 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

kärnkraftsolyckor 16.14  ämne - djur, natur 
och miljö - miljöfrågor  

miljöaktivister 16.14  ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

miljöfrågor 16.14  ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

miljöförstöring 16.14  ämne - djur, natur 
och miljö - miljöfrågor  

miljökatastrofer 16.14 ämne - djur, natur 
och miljö - miljöfrågor  
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miljörörelser 16.14  ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

miljövård 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

naturskydd 16.14  ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

oljeutsläpp 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

skogsavverkning 16.14 ämne - djur, natur 
och miljö - miljöfrågor  

sopor 16.14 ämne - djur, natur och miljö - 
miljöfrågor  

trädkramare 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

återvinning 16.14 ämne - djur, natur och 
miljö - miljöfrågor  

teknik och naturvetenskap 17.  ämne
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

fordon 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap
 skall ej användas. enbart 
strukturterm. .  

ambulanser 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

arbetsfordon 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

bilar 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

bilverkstäder 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

bogserbåtar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

brandbilar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

bussar 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

båtar 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

bärgningsbilar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

cyklar 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

drönare 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

epatraktorer 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

fartyg 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

flygplan 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

fordon 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

färjor 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

grävmaskiner 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

helikoptrar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

husbåtar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

husvagnar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

isbrytare 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

kanoter17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

körkort 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

lastbilar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

luftballonger 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

luftskepp 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

lådbilar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

maskiner 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

mopeder 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

motorbåtar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

motorcyklar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

polisbilar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

punkteringar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  
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segelfartyg 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

skrotbilar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

snöskotrar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

sopbilar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

sparkcyklar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

spårvagnar 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

tankfartyg 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

taxi 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

trafik 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

trafikregler 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

traktorer 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

tunnelbanor 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

tåg 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

ubåtar 17.1  ämne - teknik och naturvetenskap - 
fordon  

utryckningsfordon 17.1  ämne - teknik och 
naturvetenskap - fordon  

teknik 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

androider 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

artificiell intelligens  17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

appar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

broar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

brunnar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

buller 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

bygga bilar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

bygga båtar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

bygga flygplan 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

bygga hus 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

bygga vägar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

byggen 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

cyborger 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

datavirus 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

datorer 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

datorgrafik 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

energi 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

energikällor 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

elektricitet 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

ficklampor 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

filminspelningar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

fyrar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

hissar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

ingenjörer 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

Internet 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

kameror 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

klockor (ur) 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

knappar (teknik) 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  
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kompasser 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

kärnkraft 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

larm 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

ljud 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

lönnfack 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

lönngångar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

magneter 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

maskiner 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

mobiltelefoner 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

motorer 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

murar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

musikinspelningar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

målare (hantverkare) 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

programmering 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

reparationer 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

robotar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

snickare 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

spränga 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

surfplattor 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

teknik 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

telefoner 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

tunnlar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

tystnad 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

uppfinningar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

utgrävningar 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

verktyg 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

vindkraft 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

virtuell verklighet 17.2  ämne - teknik och 
naturvetenskap - teknik  

vägar 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

yxor 17.2  ämne - teknik och naturvetenskap - 
teknik  

rymden 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

astronauter 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

jorden 17.3  ämne - teknik och naturvetenskap - 
rymden 

kometer 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

månen 17.3  ämne - teknik och naturvetenskap - 
rymden 

månresor 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

planeter 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

rymden 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

rymdfarkoster 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden Se även 
rymdskepp och rymdraketer 

rymdfärder 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

rymdraketer 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden Se även 
rymdfarkoster och rymdskepp 

rymdskepp 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden Se även 
rymdfarkoster och rymdraketer 
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solen 17.3  ämne - teknik och naturvetenskap - 
rymden 

solförmörkelser 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

stjärnbilder 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

stjärnor 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

svarta hål 17.3  ämne - teknik och 
naturvetenskap - rymden  

olyckor 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

bränder 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

elavbrott 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

explosioner 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

flygolyckor 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

katastrofer 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

olyckor 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

sjöolyckor 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

skeppsbrott 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

trafikolyckor 17.4  ämne - teknik och 
naturvetenskap - olyckor  

vrak 17.4  ämne - teknik och naturvetenskap - 
olyckor 

naturvetenskap 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

experiment 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap  

fysik 17.5  ämne - teknik och naturvetenskap - 
naturvetenskap  

geologi17.5  ämne - teknik och naturvetenskap - 
naturvetenskap  

kloning 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap  

laboratorier 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap  

marinbiologi 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap   
 

matematik 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap Hit 
böcker om matematiska problem och 
lösningar av mer avancerad art än 
räkning.  
 

naturvetenskap 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap  

tyngdlagen 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap  

utvecklingslära 17.5  ämne - teknik och 
naturvetenskap - naturvetenskap  

personer, gestalter och motiv 18.  person
 skall ej användas. enbart 
strukturterm.  

berömda personer 18.  person - personer, 
gestalter och motiv Lägg på verkliga 
personnamn.  

litterära motiv 18.1  person - personer, 
gestalter och motiv skall ej användas. 
enbart strukturterm.  

Artursagan 18.1  person - personer, 
gestalter och motiv - litterära motiv  

Askungemotivet 18.1  person - personer, 
gestalter och motiv - litterära motiv  

Kristens resa 18.1  person - personer, 
gestalter och motiv - litterära motiv  

skuggmotivet 18.1  person - personer, 
gestalter och motiv - litterära motiv  

skönheten och odjuret 18.1  person - personer, 
gestalter och motiv - litterära motiv  
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Hänvisningar 
AI Använd   artificiell intelligens  
alkoholmissbruk Se  alkoholism 
alligatorer Se  krokodiler 
Amyotrofisk lateralskleros Använd   ALS 
anabola steroider Se  dopning 
annorlunda Se  vara annorlunda 
anorexi Se även  bulimi 
ansiktsmålning Se  kroppsmålning 
antologier Använd   samlingar 
asatro Se  nordisk mytologi 
astronomi Se  rymden 
atomkraft Se  kärnkraft 
australier Se  aboriginer 
avlidna Se  döden 
babysar Använd   bebisar 
badbyxor Se  badkläder 
baddräkter Se  badkläder 
badhus Se  simhallar 
bakterier Se även  virus 
barnkalas Se  kalas 
barnkalas Se  födelsedagar 
barnkolonier Se  kollo 
beduiner Se  nomader 
befrielserörelser Se  frihetskamp 
berättande Se även  sagoberättare 
bestraffning Se  straff 
bikini Se  badkläder 
bilolyckor Se  trafikolyckor 
bli förälder Se även  unga föräldrar 
blind Se  synskador 
bokcirklar Använd   bokklubbar 
borttappade leksaker Se även  borttappade saker 
borttappade saker Se även  borttappade leksaker 
bostadslös Se  hemlös 
brådska Se även  stress 
bröder Se även  syskon 
bulimi Se även  anorexi 
bushmän Se  san 
busungar Se  busiga barn 
BVC Se  barnavårdscentraler 
bygga kojor Se  kojor 
byggleksaker Se även  lego 
båtar Se även  fartyg 
bästisar Se  vänskap 

böcker med versaler Använd   versaler 
caféer Se  kaféer 
camping Se även  tälta 
celiaki Se  glutenintolerans 
celloer Se  cellor 
chat Se  chatt 
chiffer Se även  hemliga språk 
CP Se  cerebral pares 
dagdrömmar Se  fantasi 
daghem Se  förskolor 
dagis Se  förskolor 
dagsländor Se  sländor 
damp Se  ADHD 
dataspel Se  datorspel 
detektivromaner Se  deckare 
dikter Se även  poesi 
discjockeyer Se  diskjockeyer 
DJ Se  diskjockeyer 
djur i vatten Se  vattenlevande djur 
dokumentära skildringar Se  

verklighetsbaserade böcker 
doping Se  dopning 
dvärgar Se även  kortväxta 
dåligt samvete Se  skuldkänslor 
döda blir kvar Se även  gengångare 
döv Se  hörselskador 
e-brev Se  e-post 
eldsvådor Se  bränder 
emigranter Se  utvandrare 
epidemier Se även  smitta 
eskimåer Se  inuiter 
existentiella frågor Se  livsfrågor 
faktion Använd   faction 
familjedaghem Se  dagmammor 
fantasidjur Se även  låtsasdjur 
fantasivärldar Se  fantasy 
fantasy Se även  fantasivärldar 
farfar Se  farfäder 
farmor Se  farmödrar 
fartyg Se även  båtar 
fester Se även  kalas 
flygande tefat Se  ufon 
fosterhem Se  familjehem 
framtidsromaner Använd   framtidsskildringar 
fritids Se  fritidshem 
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fritis Se  fritidshem 
full Se  berusad 
funktionshinder Använd   

funktionsnedsättningar 
fängslade föräldrar Se  föräldrar i fängelse 
föda barn Se  förlossningar 
föl Se även  hästar 
Förenta staterna Se  USA 
förhistorisk tid Se  forntiden 
förklädd till motsatt kön Se även  klä ut sig 
förmänskligade ting Se  levande föremål 
föroreningar Se  miljöförstöring 
första hjälpen Se även  livräddning 
gallerior Se  köpcentrum 
gamla människor Se även  pensionärer 
gastar Se  spöken 
generad Se  pinsam 
gengångare Se även  spöken 
gengångare Se även  döda blir kvar 
genteknik Se även  kloning 
givmild Se  generös 
graffiti Se även  klotter 
grafiska romaner Använd   bildromaner 
gravitation Se  tyngdlagen 
gromning Se även  pedofiler 
grooming Se  gromning 
grottmänniskor Se  urtidsmänniskor 
gudasagor Se  mytologi 
gå till doktorn Se  läkarbesök 
gå till tandläkaren Se  tandläkarbesök 
handikapp Se  funktionsnedsättningar 
handla Se  shopping 
hejaklacksledare Se  cheerleaders 
hejarklacksledare Se  cheerleaders 
hembiträden Se även  tjänstefolk 
hemliga språk Se även  chiffer 
hetsätning Se  bulimi 
hjärnblödning Se  stroke 
hjärntvätt Se  indoktrinering 
horoskop Se  astrologi 
huliganer Se  fotbollshuliganer 
humor Se  roliga böcker 
hungersnöd Se även  svält 
huvudvärk Se  ont i huvudet 
hänt på riktigt Se  verklighetsbaserade böcker 

hästar Se även  föl 
höns Se även  hönor 
idrott Se  sport 
illusionister Se  trollkarlar 
ilska Se  arg 
inbillning Se  fantasi 
jaguppfattning Se  identitet 
jezidism Använd   yazidism 
jojoar Se  jojor 
jordbrukare Se  bönder 
judeförföljelser Se  antisemitism 
julevangeliet Se  Jesu födelse 
jämställdhet Se även  könsroller 
jätteödlor Se  dinosaurier 
kalas Se även  fester 
kamratskap Se  vänskap 
kan själv Se  självförtroende 
Kanada Se  Kanada 
Karibien Se  Västindien 
karies Se  hål i tänderna 
kartor Se även  skattkartor 
katter Se även  kattungar 
kattungar Se även  katter 
klasskamrater Se  skolkamrater 
klasskillnader Se  sociala skillnader 
klassresor (skolan) Se  skolresor 
kloka gummor Se  folkmedicin 
kloning Se även  genteknik 
klotter Använd   graffiti 
klä ut sig Se även  förklädd till motsatt kön 
klärvoajant Se  synsk 
knark Se  droger 
koder Se  chiffer 
kompisar Se  vänskap 
konditorier Se  kaféer 
konfirmationen Se även  konfirmationsläger 
konstsagor Se  sagor 
kontaktannonser Se även  nätdejting 
kortväxta Se även  dvärgar 
kosmos Se  rymden 
kramdjur Se  gosedjur 
kriminalitet Se  brottslighet 
Kung Arthur Se  Artursagan 
kunna själv Se  självförtroende 
kvarnar Se även  väderkvarnar 
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kyssar Se  pussar 
kärnenergi Se  kärnkraft 
könsbyte Använd   könskorrigering 
könsroller Se även  jämställdhet 
lajv Se även  rollspel 
lantbruk Se  jordbruk 
lantbrukare Se  bönder 
lantgårdar Se  bondgårdar 
lego Se även  byggleksaker 
lek Se även  lekar 
lekar Se även  lek 
lepra Se  spetälska 
lesbisk kärlek Se  homosexualitet 
levande rollspel Se  lajv 
livräddning Se även  första hjälpen 
lyrik Se  poesi 
låtsasdjur Se även  fantasidjur 
läger Se även  kollo 
lägga sig Se även  sova 
läsecirklar Se  bokklubbar 
lättläst Använd   lättlästa böcker 
mail Se  e-post 
manisk-depressiv sjukdom Se  bipolär sjukdom 
manodepressivitet Se  bipolär sjukdom 
marina djur Se  vattenlevande djur 
matematik Se även  räkna 
mc Se  motorcyklar 
mediciner Se  läkemedel 
mejl Se  e-post 
mentalsjukhus Se  psykiatriska sjukhus 
mess Se  SMS 
migrän Se även  ont i huvudet 
minnesförlust Se  tappa minnet 
mjuka djur Se  gosedjur 
mongolism Se  Downs syndrom 
moral Se  etik 
mordbrand Se  mordbränder 
morfar Se  morfäder 
mormor Se  mormödrar 
Myanmar Se  Burma 
nallebjörnar Se  nallar 
narkotika Se  droger 
nattsmygar Se  silverfiskar (insekt) 
nervös Se  orolig 
Noaks ark Se  Noas ark 

Nordpolen Se  Arktis 
ny i skolan Se  ny i klassen 
nybörjarläsning Se  börja läsa 
nätdejting Se även  kontaktannonser 
nätgromning Se  gromning 
nöjesfält Se  tivoli 
obebodda öar Se  öde öar 
oförklarliga fenomen Se  övernaturligt 
ont i huvudet Se även  migrän 
ont och gott Se  etik 
ordspråk Se även  talesätt 
orolig Se även  rädd 
paket Se även   
pantrar Se  leoparder 
pappersvikning Se  origami 
pedofiler Se även  gromning 
pensionärer Se även  gamla människor 
pigor Se även  tjänstefolk 
pirater Se  sjörövare 
plocka bär Se  bärplockning 
pop up-böcker Se  mekaniska böcker 
presenter Se även  paket 
pruttar Se  fisar 
PTSD Se  posttraumatiskt stressyndrom 
pussar Se även  kyssar 
påklädning Se  klä på sig 
ramsor Använd   rim och ramsor 
rap Se även  hip-hop 
recept Se  matrecept 
religion Se även  tro 
religiösa berättelser Se även  bibliska 

berättelser 
reptiler Se  kräldjur 
riddarborgar Se  borgar 
riddarborgar Se  riddare 
rollspel Se även  lajv 
romarriket Se  romerska riket 
romartiden Se  romerska riket 
rymdfarkoster Se även  rymdskepp 
rymdfarkoster Se även  rymdraketer 
rymdraketer Se även  rymdfarkoster 
rymdraketer Se även  rymdskepp 
rymdskepp Se även  rymdraketer 
rymdskepp Se även  rymdfarkoster 
rymdvarelser Se  utomjordingar 
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rädsla Se  rädd 
räkna Se även  matematik 
rörelsehinder Se  funktionsnedsättningar 
sagoberättare Se även  berättande 
saknad Se  längtan 
salamandrar Använd   vattensalamandrar 
samhällsklasser Se  sociala skillnader 
sammanväxta tvillingar Se även  siamesiska 

tvillingar 
schalar Se  sjalar 
science fiction Se även  framtidsskildringar 
separationer Se  skilsmässor 
sexualitet Se  sex 
sf Se  science fiction 
siamesiska tvillingar Se även  sammanväxta 

tvillingar 
sinnen Se även  smaksinnet 
sinnen Se även  synen 
sinnen Se även  luktsinnet 
sinnen Se även  känseln 
sinnen Se även  hörseln 
sjakaler Se  schakaler 
självsvält Se  anorexi 
sjöolyckor Se även  skeppsbrott 
skattkartor Se även  kartor 
skeppsbrott Se även  sjöolyckor 
skogsrån Se  vittror 
skolstart Se  börja skolan 
skrivarkurser Se även  skrivarläger 
skrivarläger Se även  skrivarkurser 
skulpturer Se även  statyer 
skulpturer Se även  statyetter 
skyddade personuppgifter Använd   skyddad 

identitet 
skynda sig Se  brådska 
skämmas Se  pinsam 
skära sig Se  självdestruktivt beteende 
smitta Se även  epidemier 
småfolk Se  pysslingar 
snöskred Se  laviner 
soloäventyr Se även  alternativa handlingar 
sova Se även  lägga sig 
spädbarn Använd   bebisar 
spöken Se även  gengångare 
statyer Se även  statyetter 

statyer Se även  skulpturer 
statyetter Se även  skulpturer 
statyetter Se även  statyer 
stjärntecken Se  astrologi 
stjärntydning Se  astrologi 
stress Se även  brådska 
strålskador Se  strålningsskador 
styrka Se  stark 
svenska med stöd av tecken Se  TAKK 
svenska med teckenstöd Se  TAKK 
Sydpolen Se  Antarktis 
syrsor Se  gräshoppor 
syskon Se även  bröder 
syskon Se även  systrar 
systrar Se även  syskon 
sängdags Se  lägga sig 
sängvätning Se  kissa i sängen 
tae kwon do Se  taekwondo 
talesätt Se även  ordspråk 
talismaner Se  amuletter 
tankeläsning Se  telepati 
tapperhet Se  modig 
tattare Se  resande 
TBC Använd   tuberkulos 
tecken som AKK Se  TAKK 
tecken som alternativ eller kompletterande 

kommunikation Se  TAKK 
tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation Se  TAKK 
tecken som stöd Se  TAKK 
tecken som stöd till talet Se  TAKK 
tecken till tal Se  TAKK 
tecken-som-stöd Se  TAKK 
teckna Se  rita 
teddybjörnar Se  nallar 
tillsammans Se  vara ihop 
tjänstefolk Se även  pigor 
tjänstefolk Se även  hembiträden 
tobaksrökning Se  rökning 
tonåringar Se  ungdomar 
tonårsgäng Se  gäng 
trafficking Se  människohandel 
transportmedel Se  fordon 
tro Se även  religion 
trollkonster Se  trolleri 
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trollsländor Se  sländor 
tråkigt Se  ha tråkigt 
TSS Se  TAKK 
TTT Se  TAKK 
tur Se  ha tur 
tyngdkraft Se  tyngdlagen 
tågstationer Se  järnvägsstationer 
tälta Se  camping 
u. e.  Se  urban exploration 
unga föräldrar Se även  bli förälder 
ungdomsgäng Se  gäng 
unidentified flying objects Se  ufon 
universum Se  rymden 
urban utforskning Se  urban exploration 
urtiden Se  forntiden 
utanförskap Se  främlingskap 
uteliggare Se  hemlös 
utsatta barn Se  barn som far illa 
vara arg Se  arg 
vara blyg Se  blyg 
vara elak Se  elak 
vara envis Se  envis 
vara feg Se  feg 
vara glad Se  glad 
vara instängd Se  instängd 
vara klok Se  klok 
vara lat Se  lat 
vara ledsen Se  ledsen 
vara listig Se  listig 
vara modig Se  modig 
vara mörkrädd Se  mörkrädd 
vara naken Se  naken 
vara osynlig Se  osynlig 
vara rädd Se  rädd 
vara sjuk Se  sjuk 
vara snål Se  snål 
vara snäll Se  snäll 
vara stark Se  stark 
vara tillsammans Se  vara ihop 
vara tjock Se  tjock 
vara trygg Se  trygg 
vattenkoppor Se  vattkoppor 
verklighetsbakgrund Använd   

verklighetsbaserade böcker 
verser Använd   rim och ramsor 

vilse Se  gå vilse 
violonceller Se  cellor 
virtual reality Se  virtuell verklighet 
virus Se även  bakterier 
visor Se  sånger 
vuxen Se  bli vuxen 
våtmarker Se  träsk 
väderkvarnar Se även  kvarnar 
vättar Se  pysslingar 
webbloggar Se  bloggar 
yezidism Använd   yazidism 
zebror Se  sebror 
zeppelinare Se  luftskepp 
zigenare Se  romer 
zombies Se  zombier 
zoo Se  djurparker 
ålderdomshem Se även  äldreboende 
äldre Se  gamla människor 
äldreboende Se även  ålderdomshem 
ätstörningar Se  anorexi 
ätstörningar Se  bulimi 
ödegårdar Se  ödehus 
örter Se  medicinalväxter 
övergivna djur Se även  sommarkatter 
  


