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Introduktion.

Sven Wimnells hemsida lades in på Internet
våren 1998 och har nu adressen
http://wimnell.com
På hemsidan ges en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln: ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen.” Med ett klassifikationssystem för
mänskliga verksamheter. Redovisningen omfattar sju inledande
dokument och 129 dokument med innehåll i verksamhetsområden
som formar världens framtid.
Redovisningen bygger i stor utsträckning på hänvisningar till myndigheter och organisationer som har något att framföra av betydelse
för samhällsutvecklingen, och som finns på Internet. Numera finns de
flesta av betydelse där och förmågan att berätta om sina verksamheter
har ökat. Datortekniken har utvecklats. Ändå är det svårt att hitta saker. De som finns på Internet ändrar ofta teknik, adresser och innehåll.
Det förändras hela tiden och det är svårt att hinna med att följa upp
alla ändringar.
Kompletterande bilagor
Det som finns på http://wimnell.com är därför till en del inaktuellt.
De 129 sidorna på hemsidan kompletteras av bilagor som finns som
länkar på hemsidan, och vanligen är gjorda som pdf-dokument. Även
dessa är efter en tid inte fullt aktuella. De som till äventyrs läser det
som står på hemsidan och i pdf-bilagorna måste ha i minnet, att det
kan ha skett förändringar sedan det skrevs. Datum på texterna finns
vanligen och ger upplysning om hur aktuella de är.

En förteckning över bilagor:
Sven Wimnell 080203+100310+: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Den kompletteras vartefter, men inte varje gång något nytt kommer
till. Den innehåller till en del innehållsförteckningar till bilagorna.
De senaste bilagorna är
Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009.
(http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)
Denna sammanställning innehåller på sidorna 8-53 en litet
fylligare beskrivning av forskningsprojektet om samhällsplaneringens problem och klassifkationssystemet för verksamheter, med
bilder och diagram.
Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar
och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)
Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)
Innehåller bl a Köpenhamnsmötet om klimat.
Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för
Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter od.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)
Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En
fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog,
Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under
departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem
(http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.
Sven Wimnell 10 april 2010 : En fortsättning på 36-39zc. Politik mm.
Grundskolan. Universitet och Högskolor.
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
Sven Wimnell 25 oktober 2010 :
En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem,
grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
Sven Wimnell 30 november 2010 :
En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet,
samhällskunskapen, partierna, skatterna, s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
Sven Wimnell 20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring
av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Om ändringar i några klassifikationssystem:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen,
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden
2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt.
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar
2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)
Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126.
Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV.
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)
Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SWklassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som
ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)Sven Wimnell 050130:
CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena
66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.
Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad
100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)
Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)
Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SWklassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Politiken är en viktig förutsättning för
utvecklingen.
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006,
och poitiken har följts sedan dess i en seriet utredningar:
Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag.
Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens.
(http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)
Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://
wimnell.com/omr36-39i.pdf)
Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen
moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://
wimnell.com/omr36-39j.pdf)
Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader,
som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad
individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)
Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112.
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas,
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av
riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)
Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga
inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. (http://wimnell.com/
omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de
höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgets.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran
Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgetmp.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/
omr36-39p.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter
och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och
något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)
Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om
skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)
Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://
wimnell.com/omr36-39s.pdf)
Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://
wimnell.com/omr36-39u.pdf)
Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna.
(http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)
Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39x.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://
wimnell.com/omr36-39y.pdf)
Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar
och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)
Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)
Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok
för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter
o d. (http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)
:
Sven Wimnell 3 mars 2010: Konsumentverkets hushållsbudgetar för
2009 och bostadskostnader mm samt skatteförslag.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid344-354pdf)
Sven Wimnell 3 mars 2010: Sammanfattning av Sven Wimnell 30
januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. http://
wimnell.com/omr36-39za.pdf samt kommentarer om världsplanering,
klimatplanering och välfärdsplanering.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid365-379.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En
fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)
Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm.
Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)
Sven Wimnell 24 april 2010 : Hushållsekonomi och skatter 2006, 2009
och 2010. (http://wimnell.com/omr36-39ze647.pdf)
Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze.
Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
Sven Wimnell 30 november 2010 :
En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet,
samhällskunskapen, partierna, skatterna, s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
Sven Wimnell 20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring
av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger redan svåra konsekvenser och det blir säkert värre om inget görs för att
förbättra utvecklingen. Det finns också andra problem, om välfärdsfördelningen i världen mm. Det är bråttom att göra något.
Det behövs planeringar som klargör utvecklingen och riktar in den
på lämpligt sätt mot framtiden. Planeringar bör inehålla fyra moment:
hur var det,
hur är det,
hur kan det bli och
hur bör det bli.
Vi i världen lever på det hela taget i ett planeringslöst tillstånd. Det
finns delvis beskrivningar om hur det var, hur det är, kan bli och bör
bli, men det finns inga heltäckande beskrivningar som systematiskt går
igenom alla problem och sätter alla delar i relation till varandra.
Det är människorna som kan göra något för att förbättra utvecklingen och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika
storlekar.
Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kvalitet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutioner ligger vanligen högt på kvalitetsskalan.
Planeringars uppgift är i första hand att reda ut vad man bör vilja, i
andra hand att besluta om åtgärder som leder dit man vill. Vilja och
åtgärder bör bedömas efter konsekvenser i viktiga avseenden,
Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i
andra hand till att påverka.

En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för
människornas verksamheter.
Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste
människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker
hänger ihop.
Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid. För
framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras samband - för
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
Klassifikationssystemet är ett beskrivningssystem som på ett systematiskt sätt redovisar eller ger en bild av världen och dess problem. I
systemet klassificeras problemen in så att de och deras samband kan
förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för styrningar mot
framtiden. Det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett
system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort
med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa
verksamheter.
Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen
måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma
viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta
ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla
medborgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna mot
framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.
Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att
till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om

världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan
bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång
forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta
måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning,
utredning, utbildning, information och planeringar.
Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.
Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva verket är det så att
de förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska
processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer
genom både inre och yttre informationsflöden.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,forsknings-,utrednings-,utbildnings- och informationsområdena.

Systemet har följande avdelningar på högsta nivån:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer:
* Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
* Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska
tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
* Individens fysiska miljö - fysiska samhälle.
* Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna.
Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror
av de fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn
till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.
Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter
omständigheterna i varje planeringsfall :
Hur var det ?
Hur är det ?
Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor: psykiska och kroppsliga förhållanden och
fysiska och sociala miljöer.

SW Klassifikationssystem
för verksamheter.
1

Psykologiska och filosofiska verksamheter

10
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
Övergripande värderingar Allmänna encyklopedier.
Övergripande filosofiska verksamheter om samband
Övergripande om forskning
Övergripande om ekonomiska verksamheter
Övergripande filosofier om utbildning o d.
Samhällskunskap.
Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

11/19 Individernas inre verkligheter.
11
Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12
Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13
Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14
Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15
Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16
Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17
Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
2
Religiösa verksamheter o d
20
Övergripande religiösa verksamheter o d
21
Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29
Icke kristna religioner o d
3
31
32
33
34

Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
Statistik och demografi
Statsvetenskap
Nationalekonomi, internationell ekonomi
Lagar o förordningar, traktat, juridik

35
351
352
353
354

De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
37... om utbildning o d.
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
4
40.

Sambandsforskningsverksamheter.
Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Naturforskning. Matematikverksamheter.
Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
Matematik
Astronomi, rymdforskning
Fysik o d
Kemi o d
Geologi, meteorologi, hydrologi o d
Paleontologi, arkeologi o d
Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
Botanik.
Zoologi

6
60
61
62
63
64
641
643
644
645

Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Användning av inventarier o d.

646
647
648
649

Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Personvård: barn, hemsjukvård.

65
651
6520
6525
653
654
655
656
657
658
659

Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
Kontorsarbete o d. Datoranvändning
-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
-6529 Militära verksamheter
Handelsverksamheter.
Telekommunikationsverksamheter.
Förlagsverksamheter o d.
Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66
Tillverkning av kemivaror o d
67
Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68
Tillverkning av komplexvaror
69

Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

7
Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70
Allmänt om konst och kultur.
71
Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimatplanering
72
Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73
Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74
Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78
Musik ( konserter o d 792)
79
7911
7914
792
793

Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter.Sport
-7913 Seder och bruk .
-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

794

Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795
7951
7952
7957
7958
7959

Sociala miljöer och sociala verksamheter.
Sociologi. Socialvård.
-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
Undervisning o d.
Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

796- 799 Sport, idrott o d.
8
80
81

Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82
Engelsk skönlitteratur o d.
83
Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84
Fransk skönlitteratur o d
85
Italiensk skönlitteratur o d
86
Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87
Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88
Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89
Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
9
90
91
92

Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93
Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94
Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95
Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96
Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97
Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98
Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99
Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
Sven Wimnells hemsida lades in på Internet den 29 april 1998. Då
fanns Sunets länkkatalog på Internet ordnad som en ämneskatalog, och
deras länkar sorterades in i Sven Wimnells klassifikationssystem. Det
fanns också ett Skoldatanät på Internet som innehöll ett Länkskafferi i
en ämneskatalog och länkarna i skafferiet sorterades också in. Vid den
tiden fanns också många andra ämneskataloger, där utbuden var ordnade under 10-20 ämnerubriker.
Sedan dess har de som tillhandahåller länkar för det mesta ändrat så
att ämnesrubrikerna och ämneskatalogerna är borta och istället finns
bara en rad där man skriver in ett sökord. Ämneskatalogerna var en
hjälp att få fram det man sökte. Med det nu vanligaste söksättet att
skriva in ett ord måste man veta vad man söker och man måste veta
vilket ord man ska använda, vilket inte alltid är lätt.
På svenska tycks nu, när det gäller heltäckande kataloger, finnas
kvar bara Sunet, Mölndals länkkatalog, Länkskafferiet och Sven
Wimnells klassifikationssystem. Länkskafferiet riktar sig till skolbarn,
skolungdomar och deras lärare och förefaller vara ofullständigare än
Sunet och Mölndalskatalogen. Tillkommit 2010: skollink.se
Sunets huvudområden är nu samma som för tio år sedan, men nivåerna därunder har naturligtvis ändrats något. Sunets katalog tillkom i
Internets barndom och har ingen klar ämnesfördelning som är något
bra underlag för samhällsplanering. Adresserna är ändrade.
Mölndals katalog är heltäckande eftersom den bygger på det svenska
bibliotekssystemet SAB, som kan ta hand om all litteratur, alla dokument. Felet med SAB är att systemet har en uppbyggnad som inte helt
passar till samhällsplaneringens problem. Adresserna i katalogen
är något ändrade men bygger på SAB-beteckningarna.
Länkskafferiets ämnesområden passar inte heller väl till samhällsplaneringen problem. Deras adresser är också ändrade sedan början.

Sunets och Länkafferiets ämnen är ordnade i alfabetsordning och
inte efter någon logik i fråga om ämnesinnehåll. SAB-systemet som
Mölndalskatalogen bygger på tillkom omkring 1920 och innan demokrati med rösträtt för alla var införd. Maktfördelningen var annan i
Sverige då än nu, och det märks i SAB-systemet, där politik och
inflytande inte har satt spår i uppbyggnaden.
SABsystemet är ett svenskt system som skiljer sig från system i
andra länder. Vanliga i världen är DC- och DK-systemen, som har en
bättre uppbyggnad, men också de är inte helt anpassade till dagens och
framtidens värld.
När SAB-systemet infördes i Sverige byggde det på svenska bibliotekstraditioner. Man övervägde att istället använda DC-DK-uppläggen,
men en motvilja mot de systemen fanns i det förhållandet att de klassar
sjukvård ihop med teknologi. DC-DK har sjukvård på 61 och teknologi på 62 i avdelning 6 för ekonomiska verksamheter. Det var förskräckligt menade man, att se sjukvård som ett tekniskt ämne. Men
sjukvård är teknik, vilket kommer till uttyck bl a i de organtransplantationer man gör nu och all teknisk apparatur i sjukvården.
Bibliotekssystemen sorterar dokument. I SW-systemet sorteras verksamheter. I SW-systemet används bibliotekssystemens sorteringssystem för dokument i princip på så sätt att verksamheter som åstadkommer dokument får samma plats som dokumenten. En grisuppfödare får sålunda samma plats som ett dokument om grisuppfödning.
Eftersom SW-systemet ska användas för samhällsutveckling är det
viktigt att man får grepp om det som påverkar utvecklingen. Det är bl
a grisuppfödare som påverkar utvecklingen, det är inte dokumenten
som påverkar.
DC-systemet tillkommet i USA är äldst och tillkom på 1800-talet,
innan demokratins genombrott. DK är en senare variant av DC-systemet, som tillkommit i Europa. SW-systemet har DC-DK som utgångspunkt, men vissa förändringar har skett, huvudsakligen bestående i att

vissa verksamheter i avdelning 3 har flyttats till 6-9. Flyttningen har en
grund i att avdelning 3 gjorts till en politisk avdelning som innehåller
de demokratiskt valda politiska organens verksamheter, några hjälpvetenskaper och platser för politiska krav.
Avdelning 1 innehåller dels verksamheter som samlar det gemensamma vetandet och värderandet som finns i dokument och dels individernas inre verksamheter i form av kunskaper och värderingar o d.
Avdelning 2 gäller religion och kan ses som bihang till avdelning 1
eftersom religion handlar om inre verkligheter. Avdelningarna 1 och 2
bildar tillsammans verksamheter som gäller det som finns inne i huvudet på individerna och i det gemensamma huvudet som bildas av
mänsklighetens samlade vetande, för det mesta vetande av döda personer som fömedlas av dokument.
Avdelning 3 blir sedan en avdelning för de politiska verksamheterna, dvs det gemensamma styrandet av samhällena.
Avdelning 6 blir en avdelning av verksamheter som är till kroppslig
nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdelning 1+2,
dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
Avdelningarna 7-9 blir avdelningar för verksamheter som är till
psykisk nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdelning 1+2, dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
Avdelning 4 är en ny avdelning där verksamheterna går ut på att
klargöra hur alla olika verksamheter påverkar varandra.
Den väsentliga skillnaden mellan SW-systemet och DC-DK är
alltså att det sorteras verksamheter i SW-systemet och dokument i DCDK, samt att några verksamheter i DC-DK-avdelning 3 i SW-systemet
flyttats till 6-9. Samt att avdelning 4 i SW-systemet fått sin nya
innebörd. Omflyttningarna har gjorts så att de knappast stör dem som
använder DC-DK-systemen.
Om man bläddrar igenom redovisningen av avdelningarna 1-9 i det
följande och underavdelningarna kan man finna det hela enkelt.

Länkskafferiet.

Från http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

Sunet har vad man kan tro inga ambitioner att se sin Webbkatalog
som hjälpmedel i samhällsplaneringen och det är väl bäst att de fortsätter med sitt upplägg. Mölndals bibliotek följer SAB-systemet i sin
Länkkatalog och kan inte gärna ändra sin katalog. Sven Wimnells
hemsida fyller tolv år den 29 april 2010. Alla tolv åren har Sunets och
Mölndals kataloger funnits i samma upplägg, de är stabila över tiden
och det är ett värde.
När det gäller Länkskafferiet är det annorlunda: Skolutvecklingsverket anger att Länkskafferiet är IT för pedagoger. Det kan ställas
krav om att Länkskafferiet skall vara bra för lärarna och eleverna, men
skafferiet är inte lämpligt uppbyggt för skolan.
Många avdelningar i SW-systemet får ingen notering i länkskafferiet, vilket tyder på att skafferiet inte är särdeles fullständigt
Sven Wimnells klassifikationssystem är upplagt för att fylla de krav
som kan ställas på ett informationssystem för skolan.
Skolans problem har behandlats bl a i
Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering.
Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)
Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband
för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)
Upplysande i sammanhanget är bl a:
Sven Wimnell 080203: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras
innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
En äldre sammanställning om Länkskafferiet finns i:
Sven Wimnell: 021231 Skoldatanätet och klassifikationssystemet för
verksamheter. (http://wimnell.com/omr107b.html)
Skoldatanätet tycks vara nedlagt i den form det hade 021231 och
ersatt med en sida “IT för pedagoger. IT-resurser för undervisning”,
IT för pedagoger (http://itforpedagoger.skolutveckling.se/)
På den sidan finns “För elever Länkskafferiet I Länkskafferiet hittar
dina elever kvalitetsgranskade länkar för skolarbete. Länkskafferiet
riktar sig främst till elever mellan 10 och 15 år, men här finns länkar
även för gymnasieelever.”
Att Länkskafferiet främst riktar sig till dem mellan 10 och 15 år
innebär inte att det ska vara sämre än nödvändigt. Det bör naturligtvis
vara till för gymnasieelever och fylla kraven man kan ha på undervisningen i både grundskolan och gymnasiet. Det bör också vara till hjälp
för lärarna.
Länkskafferiet borde också vara till nytta för högskolorna och
universiteten och för alla som slutat skolor och börjat förvärvsarbete
och behöver kunskaper för att kunna delta i samhällsutvecklingen både
vid valen och mellan valen till de demokratska församlingarna.
Länkskafferiet bör uvecklas så att det blir anpassat efter samhällsplaneringens problem.
Utbildningsfrågor är i stöpsleven.
Varken Högskoleverket eller Utbildningsdepartementet har någon
förteckning över landets professurer/professorer.
Om Länkskafferiet i december 2010 se i det följande.
Ett försök att få ordning på professorerna/professurerna:
Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Några Länkar:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En längre beskrivning om Klassifikationssystemet och
forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.
Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)
Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek.
(http://wimnell.com/omr40l.html)
Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings).
(http://wimnell.com/omr40k.html)
Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser
enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://
wimnell.com/omr40x.pdf)
000720: En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och
SAB.(http://www.wimnell.com/omr102b.pdf) Innehåller också sammanställningar om samhällsplaneringens problem.
Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på bibliotekssystemet DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK
(söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med Sven
Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102a.html)
Några av de vanligaste sökmotorerna 1999:
Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet
1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Skolans värdegrund och uppdrag
Från förordning om läroplan för grundskolan, 7 oktober 2010.
Grundläggande värden
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen
(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja
alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för
vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i
ansvarig frihet.
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors
förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell
mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor
och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både
har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla
som arbetar där.
Saklighet och allsidighet
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de
förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara
saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna
skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.
Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det
som strider mot dem.
En likvärdig utbildning
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk
och kunskaper.
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och
inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anord-

nas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas
på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt
och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och
bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem,
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
Rättigheter och skyldigheter
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter
elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig
i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är
inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett
personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och
ta ansvar.

Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete
med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra
och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper –
från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför
ske i samarbete med hemmen.
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper
som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika
alternativ.
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin
språkliga förmåga.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att
eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självfört-

roende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska
därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som
främjar entreprenörskap.
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande
perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en
förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla
sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för
den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell
solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över
kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär
också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom
landet.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som
tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika
aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en
sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av
innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala
och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är
delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska
synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas
utveckling och lärande.
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina
uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska,
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och
livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande
hör till det som eleverna ska tillägna sig.
God miljö för utveckling och lärande
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även
skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger
att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Varje skolas utveckling
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de
nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker.
Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.
Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i
nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.
I skolans värdegrund står bl a:
“En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang”. Men förordningen om grundskolan ger inte
överblick och sammanhang.
Det står också:
“Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska
utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” Det innebär
att eleverna ska få veta om samhällets uppbyggnad och
verksamheter.
Läroplanen för samhällskunskapen innehåller uppgifter om
ämnets syfte mm, men det är otydligt vad som ska läras ut.
Ett ämne får stor vikt:
- Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Det ska läras ut i samhällskunskpen, i historieämnet, i
religionskunskapen och i geografiämnet.
Det är väl som vanligt: det som är lätt att beskriva, det
beskriver man, men inte det som är svårt att beskriva.

Från förordning om läroplan för grundskolan mm den 7 okt 2010:

Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför
både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om
samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för
vårt handlande i en komplex värld.
Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och
politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet,
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i
vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Överblick och sammanhang.
I tidigare sammanställningar har jag påtalat brister i
grundskolans läroplaner. De nya läroplanerna nu har jag inte
kommenterat i 36-39zf.pdf . Jag har inte utforskat hur de skiljer
sig från de gamla. Efter att ha läst igenom de nya tycker jag de är
tama. De innehåller många värdefulla synpunkter, men det hela
är jämngrått och det saknas tyngdpunkter, dvs man får inte klart
för sig vad som är det viktigaste.
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
Förordningen ger inte lämplig överblick och förklarar inte
sammanhang.
Skolämnena redovisas i bokstavsordning, vilket inte ger bra
överblick och inget sammanhang.
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3.1 Bild. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära
och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder
som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss
estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna
åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika
typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
3.2 Engelska. Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större
förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen
och används inom så skilda områden som politik, utbildning och
ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att
ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.
3.3 Hem- och konsumentkunskap. Livet i hem och familj har en
central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl
individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen.
Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor
viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra
medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och
miljö.
3.4 Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är
grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av
rörelse och frilufts-liv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi
blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om
idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

3.5 Matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag
från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur
människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga,
sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i
musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

3.6 Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att
tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större
förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också
individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

3.10 Fysik. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper
i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda
områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kun-skaper om energi och materia får människor redskap för
att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.7 Modersmål. Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin
identitet, uttrycker käns-lor och tankar och förstår hur andra känner
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar,
generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

3.11 Kemi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda
områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet
får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.8 Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl
kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och
betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i
människors sociala gemenskap och kan påverka individens
identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och

3.9 Biologi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper
i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda
områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen
och människan får människor redskap för att påverka sitt eget
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.12 Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta
jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan
människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika
livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra
till förståelse av människans levnadsvillkor.

3.13 Historia. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i
hennes före-ställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På
så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför
framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska
berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett
historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen
tid.
3.14 Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen
försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala
sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är
därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle,
som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan
människor.
3.15 Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att
samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor
i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade
till globalisering, inter-kulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.
3.16 Slöjd. Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av
redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande
är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom
hantverks-tradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd
innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar
kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det
dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och
samhällens utveckling.

3.17 Svenska. Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin
identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar,
generationer och språk möts.
3.18 Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap
för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts.
3.19 Teckenspråk för hörande. Språk är människans främsta redskap
för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan
ge nya perspektiv på om-världen, ökade möjligheter till kontakter och
större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger
också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella
sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett
naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.
3.20 Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för
människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom
teknikut-vecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och
uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå
teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik
som omger oss göras synlig och begriplig.

Kommentarer:
Som man ser ger en sammanställning av ämnena i bokstavsordning inget bra sammanhang.
Om man sätter dem i ordning enligt SW klassifikationssystem blir
det bättre, i det följade en sådan sammanställning i all enkelhet.
Värdefullt vore det med en liten kort historik om grundskolans
utveckling från 1842, där man kunde följa ämenas utveckling och
där ämnena sattes i relation till samhällsutvecklingen. Det skulle
sluta med en betraktelse över världens situation idag och i möjlig
framtid, med klimatproblem, fattigdom, globalisering od med
uppgifter om vad världsutvecklingen ställer för krav på den
svenska skolan. Vart är vi på väg? Och vilka kunskaper och
värderingar borde vi ha.
Resonemangen om grundskolan borde också ta upp hur folket
ska fortbildas efter skolan. Åtminstone vad fortbildningsbehov
efter skolan ställer för krav på skolämnena. Dvs kunskaper om
hur man fortbildar sig.
Här kan inte framföras allt om det som behövs i skolutbildningen. Utbildningsministern - folkpartieledaren brukar framhäva
att skolan ska ge kunskaper. Men skolan bör också medverka i
uppfostran av barnen till goda och samarbetsvilliga människor,
något som utbildningsministern helst vill överlåta till föräldrarna.
Regeringen har i förordningen om läroplanerna famfört sin syn,
men vad tycker oppositionen?
Här följer läroplanerna ordnade enligt SW-klassifikationssystem:

Område 1 och 2:
3.15 Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att
sam-arbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem
kopplade till globalisering, inter-kulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan
orien-tera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.
Kommentar: Man bör noga observera att det finns två samhällen: det
fysiska samhället och det sociala samhället som bildas av människornas sociala relationer: fysiska miljöer och sociala miljöer. Stora
problem finns i de sociala miljöerna (i område 79).
3.14 Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen
försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala
sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är
därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle,
som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan
människor.
Kommentar: Det är dags att ändra ämnets innehåll. Exempel:
Individkunskap (omr11-19). Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala
sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar,
människornas kunskaper, framtidsvisioner, värderingar, moral och sätt
att tänka är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens
samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om männikornas
inre verkligheter viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan
människor och skapa möjligheter till en fredlig, jämlik samhällsutveckling.
Område 3 och 4:
(Inga andra ämnen än politiska delar av samhällskunskapen i omr 1)

Område 5:

Område 6:

3.5 Matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag
från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur
människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga,
sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

3.20 Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för
människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom
teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och
uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå
teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik
som omger oss göras synlig och begriplig.

3.10 Fysik. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper
i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda
områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för
att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.3 Hem- och konsumentkunskap. Livet i hem och familj har en
central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl
individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen.
Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor
viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra
medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och
miljö.

3.11 Kemi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda
områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet
får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
3.9 Biologi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper
i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda
områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen
och människan får människor redskap för att påverka sitt eget
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
(Astronomi, geologi, meteorologi mm lär få ingå i de nämnda ämnena)

Kommentar: Här behövs mer kunskaper om ekonomiska/materiella
verksamheter i Sverige och världen.
36-39ze.pdf innehåller uppgifter om det nya gymnasiet och om det bör
utbildas i grundskolan.
De följande ämnena i område 7 täcker bara en bråkdel av innehållet i
område 7. Man får hoppas att andra ämnen kan komplettera Slöjd,
Bild, Musik och Idrott och hälsa.

Område 7:

Område 8:

3.16 Slöjd. Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av
redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande
är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom
hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd
innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar
kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det
dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och
samhällens utveckling.

3.17 Svenska. Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin
identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

3.1 Bild. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära
och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder
som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss
estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna
åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika
typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
3.8 Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl
kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och
betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i
människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med
andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar
möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.
3.4 Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är
grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av
rörelse och frilufts-liv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi
blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om
idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

3.18 Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap
för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts.
3.7 Modersmål. Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin
identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar,
generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.
3.2 Engelska. Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större
förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen
och används inom så skilda områden som politik, utbildning och
ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att
ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

3.6 Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att
tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större
förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också
individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.
3.19 Teckenspråk för hörande. Språk är människans främsta redskap
för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan
ge nya perspektiv på om-världen, ökade möjligheter till kontakter och
större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger
också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella
sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett
naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.

Område 9:
3.12 Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta
jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan
människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika
livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra
till förståelse av människans levnadsvillkor.
3.13 Historia. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i
hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så
sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför
framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt
perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.
Kommentar: I ämnena geografi och historia bör man ha in beskrivningar om dagens värld efter de krav världssiuationen ställer, dvs det
behös kunskaper om livet och förhållandena i alla jordens länder. Det
räcker inte med undervisning om bara Europa.
I geografiämnet läser man på mellanstadiet bara om Europa. Resten
av världen behandlas först på högstadiet, det borde komma in redan på
mellanstadiet..
I historieämnet sker något liknande. På mellanstadiet kommer man
inte längre än till 1850. På högstadiet har man med perioderna 1800
-1950 och 1900 till nutid. Men på mellanstadiet är barnen 10-13 år
gamla, ser på TV och behöver kunskaper i historia om det de ser där.
För att få nytta av samhällskunskapen behöver de historiekunskaper.
Område 90 gäller tidningar och tidskrifter od. 7914-7919 gäller
radio och TV o d. De verksamheterna är mycket viktiga.

Utvecklingen i världen

Moralen är ibland mycket dålig.

beror i första hand av individernas inre verkligheter i område 11-19.
Innehållet i område 10 = 101-109 gäller samhällenas övergripande
verksamheter om kunskapshantering, värderingar, tänkesätt och samhällsbeskrivningar o d, saker som borde ingå i allas inre verkligheter.
Områden 10=101-109 och 11-19 bildar tillsammans område 1 som
benämns Psykologiska och filosofiska verksamheter.
De religiösa verksamheterna ställer till problem. De religiösa
uppfattningarna i individernas inre verkligheterna hör egentligen till
områdena 11-19. I uppställningen nyss gjordes religionsämnet om till
ett ämne Individkunskap som motsvarar områdena 11-19.
Då gäller området 10=101-109 samhällena och områdena 11-19
gäller individerna, vilket är två viktiga kategorier. De sociala verksamheterna som hör till religionerna kan placeras i område 79.
Med religionernas nuvarande starka ställningar får man nöja sig
med att de religiösa verksamheterna ligger i ett särskilt område 2 och
att livsåskådningar o d i skolan ligger i område 2 och inte i 11-19. De
religiösa inre verksamheterna kan dock få ingå i både 2 och 11-19.
Område 17 är ett område för moral o d och bör gälla all slags moral,
både religiös och annan moral.
I Sverige har man haft anledning tro, att det religiösa är på tillbakagång, men det religiösa i Sverige har blivit vanligare, bl a beroende på ökat inflytande från utlandet. Det religiösa har stor plats, t
ex i Israel (judarnas krav om att de fått landet av en gudomlighet) och
Iran (Islam som statsbärande och burka mm).
Individernas inre verkligheter med moralen i 17 är viktiga och
sedan kommer politiken i område 3. Moralen styr politiken och
politiken styr mer eller mindre allt, styr områdena 5-9 och också
områdena 1 - 4.

Det senaste uppseendeväckande är moralen i Riksföreningen Hem
och Skola, och dessförinnan förskingringarna (många miljoner kr) i
Röda Korset.
Riksföreningen Hem och Skola är en gammal förening sedan slutet
av 1800-talet och har lokalföreningar i kommunerna. Uppdrag
Granskning i TV1 har undersökt föreningen och funnit att Riksföreningen anlitar ett teleföretag för att tigga pengar. Den senaste
årssiffran är bidrag från givare på cirka 45 miljoner kr. Teleföretaget
har tagit betalt cirka 80% av de insamlade pengarna, cirka 35 miljoner
kr. Avtalet mellan föreningen och teleföretaget gäller till 2027.
Ordförande och vice ordförande i föreningen tycker att detta är bra,
medan utomstående tycker att det är dåligt. Organisationen med 90nummer för insamlingar anger högst 20% för omkostnader för insamling och menar att vanligt är cirka 10%.
Riksföreningen har också fått bidrag 675 000 kr från staten grundat
på medlemsantal då föreningen uppgivit medlemsantal till 40 000
medan det i verkligheten är mindre än 4000.
Lokalföreningarna tar ut medlemsavgift, vanligt 100 kr per år och
betalar av det 20 kr till riksföreningen. Lokalföreningarna tycks inte få
bidrag från riksföreningen och måste skaffa pengar till sin verksamhet
genom att t ex sälja bullar medlemmarna bakat för egna pengar.
De höga funktionärerna i riksföreningen är ofta ute på sammanträden och går då på krogen och äter lyxmat för tusentals kronor per
möte. En som varit med om det många gånger och intervjuats tycker
att det är bra.
Efter avslöjandena lär det bli svårt tigga ihop så mycket pengar. Hur
det går kan man kanske få veta om ett år.
Tydligt är att det är dåligt ställt med moralen i Riksföreningens
ledning. Lokalföreningarna får inget veta om riksföreningens affärer.

Marknadsekonomin - kapitalismen
Bygger på att man ska sälja saker så dyrt som möjligt och göra så
stora vinster som möjligt. I säljförhandlingarna gäller det att få det
sålda i bästa dager och man tänjer på sanningen, ljuger så gott det går.
Det smittar av sig på politikerna som i striden om makten brer på i
överkant.
Den borgerliga alliansen tillämpar marknadsekonomins försäljningsprinciper isynnerhet när jobbskatteavdragen säljs in. Man säger
att avdragen mest gynnar låg-och medelinkomster medan de i själva
verket mest gynnar dem med höga inkomster. I boken “1984”
beskriver Orwell hur orden ändrar betydelse, “krig” blir till “fred” osv.
Man får inte ljuga i reklam, men det finns många sätt att att gå runt
det och förvränga sanningen. Det finns en förträngasanningen-kultur
som försvårar samverkan mellan människor.
Det svenska valet 2010 var en klasskamp. De borgerlig försämrar
för dem med låga inkomster, vilket ökar utanförskapet där och förbättrar för dem med höga inkomster, vilket ökar utanförskapet bland
dem med höga inkomster. De med höga inkomster löper risken att
hamna i ett utanförskap där de inte förstår eller inte vill förstå
förhållandena för dem med lägre inkomster.
Det verkar vara så att översitteriet ökar med ökande inkomst.
Personer med höga inkomster skaffar sig bonusar och andra förmåner,
och förvrider sanningen för att åstadkomma det. Ledningen i Hem och
Skola har förmodligen mycket höga löner och ser sig som förtjänta av
ännu högre löner och lyxkrogsbesök.
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Förhandsprövning av nya tjänster från SR,
SVT och UR
Regeringen har idag beslutat införa ett system med förhandsprövning
av nya tjänster från SR, SVT och UR. Myndigheten för radio och tv
har fått i uppdrag att pröva de tjänster som anmäls från bolagen sida.
Anslagsvillkoren till SR, SVT och UR för 2011 innehåller anvisningar
om vad företagens anmälningar av nya tjänster ska innehålla.
Anmälningskravet gäller nya permanenta programtjänster - eller andra
tjänster av större betydelse.
- Det är viktigt att hitta en balans mellan bolagens utvecklingsbehov
och skyddet för övriga aktörer på mediemarknaden Med denna modell
för förhandsprövning har vi skapat ett enkelt och tydligt system, som
är anpassat efter styrningsinstrumenten för radio och tv i allmänhetens
tjänst, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Frågan om förhandsprövning har sin grund i ett meddelande från
kommissionen om statsstödsreglernas tillämpning på radio och tv i
allmänhetens tjänst. Den svenska utformningen ligger nära
kommissionens minimikrav.
Kommentar: Regeringens förslag innebär en oacceptabel censur och
en katastrof för public-service.

Skolverkets Länkskafferi
har följande upplägg:
•
Skolämnen
•
Taggar
•
Teman
•
Bild
•
Biologi
•
Engelska
•
Fysik
•
Geografi
•
Hem- och konsumentkunskap
•
Historia
•
Idrott och hälsa
•
Kemi
•
Matematik
•
Moderna språk
•
Modersmål
•
Musik
•
Religionskunskap
•
Samhällskunskap
•
Slöjd
•
Svenska
•
Svenska som andraspråk
•
Teckenspråk
•
Teknik
•
Övriga ämnen
Skolämnena ger inte någon bra uppfattning om samhället och
ger ingen bra överblick. En ny länkkatalog skollink.se är något
bättre men är inte tillräckligt bra.

Ny länkkatalog. skollink.se
“Från:
Ämne:
Datum:
Till:

info@skollink.se
www.skollink.se!
sö 31 okt 2010 15.52.23 GMT+01:00
sven.wimnell@telia.com

Hej,
Skollink.se är en ny länkplats för skolan som lanseras under hösten. Ni
länkar till pedagogiska resurser på Internet från er hemsida.
Hjärtligt välkomna att länka till oss om ni tycker att vi är
intressanta.
MVH
Karl Lindström
www.skollink.se”
Kopia av innehållet på förstasidan visas i det följande.
Länkplatsen är intressant och innehåller många länkar, varav många på
engelska.
Fortfarande gäller att sammanhanget mellan skolämnena inte är
klargjort och att det fattas många viktiga saker.

http://www.skollink.se
“Sök: Länkar du kan lita på
START OM SKOLLINK LÄNKTOPPEN KONTAKT ANNONSERA
(Här i början borde finnas en avdelning om grundskolan och
gymnasiet, som innehåller skollagen, förordningen om grundskolan
och förordningen om gymnasiet, med skolonas värdegrund och
uppdrag mm, läroplaner o d som berättar om vad som ska göras i
skolorna. Det ska inte hållas hemligt för elever, föräldrar och
allmänhet.)
Bild
Allmänt
Arkitektur
Design
Film
Foto
Konst
Biologi
Allmänt
Botanik
Medicin
Miljö
Zoologi
Ekonomi
Allmänt
Arbetsmarknad
Lagar
Marknadsföring

Filosofi
Allmänt
Etik
Idéhistoria
Logik
Fysik
Allmänt
Astronomi
Atom-, kärnfysik
Elektricitet
Optik
Geografi
Allmänt
Afrika
Asien
Europa
Geologi
Kartor
Latinamerika
Nord- och sydpolen
Nordamerika
Oceanien
Värdens länder
Hemkunskap
Allmänt
Boende
Konsument
Mat

Historia
Allmänt
Forntid
Antiken
Vikingatiden
Medeltiden
1500-talet
1600-talet
1700-talet
1800-talet
1900-talet
Idrott & hälsa
Allmänt
Alpinism
Bollsport
Cykel
Dans
Friidrott
Gymnastik
Hästsport
Kampsport
Motor
Orientering
Racketsport
Simning
Sjösport
Vapensport
Vintersport
Övrig sport

IT
Allmänt
Grafik
Hårdvara
Programmering
Webbdesign
Kemi
Allmänt
Matematik
Allmänt
Övningar/Problem
Musik
Allmänt
Instrument
Kompositörer
Musikhistoria
Musikinstitutioner
Musikteori
Noter & tabulatur
Övrigt
Psykologi
Allmänt
Religion
Allmänt
Buddhism
Hinduism

Islam
Judendom
Kristendom
New age
Övrigt
Samhälle
Allmänt
Befolkning
Fred och försvar
Ideologier
Internationell politik
Jämställdhet
Lag och rätt
Samhällsekonomi
Statistik
Svensk politik
Slöjd
Textil
Trä-och metall
Språk
Allmänt
Engelska
Franska
Spanska
Tyska
Utländska författare

Svenska
Allmänt
Drama
Litteratur
Skriva
Tala - retorik
Svenska författare
Svenska som andraspråk
Teknik
Allmänt
Byggteknik
Energi Elektronik
Fordon
Maskinteknik
Allmänt
Faktabanker
Massmedia
Museer
Organisationer
Pedagogik/metodik
TV/Video för utbildning
Senaste länkar
2010-10-29
DaniWeb IT Discussion Community
2010-10-29
Antyda.se
2010-10-29
Kritiker.se
Tipsa om länk
Skriv in ditt förslag här: “

Skolämnena svarar inte mot ambitionerna
för skolan.
Här har tidigare visats Skolans värdegrund och uppdrag. Jämför man
det med skolämnena, kan man finna, att ämnena inte svarar mot
ambitionerna i värdegrunderna mm.
Skolverket har nu två IT-hjälpmedel för skolarbetet, Länkskafferiet
och skollink.se, som på något sätt konkurrerar med varandra.
Länkskafferiet följer slaviskt skolämnena, medan skollink.se är något
friare i sin uppbyggnad. Skollink.se har dock inte gått tillräckligt långt.
Från skolans värdegrund och uppdrag har här tidigare tagits fram:
“En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang”.
“Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla
deras förmåga att ta ett personligt ansvar.”
Men det märks inte tydligt i skolämnena.
“överblick och sammanhang” skulle kunna vara ett eget skolämne.
“deltagande i samhällslivet och demokratiska arbetsformer” ett annat.
Ser man igenom värdegrunderna kan man finna andra viktiga
saker som är värda att framhållas bättre och inte gömmas undan i
de gamla skolämnena.
Nu har vi nyss fått en ny förordning om grundskolan och det är
inte att räkna med att det snart ska komma en ny.

Men det finns möjlighet att förbättra situationen genom att
förbättra Skoverkets hjälpmedel, Länkskafferiet och skollink.se.
Ett förslag om sådana förbättringar bör utgå från SWklassifikationssystem för verksamheter i område 1-9, med 129
verksamhetsområden.
Klassifikationssystemet visas på de följande sidorna.
Det innehåller det man bör veta.

SW Klassifikationssystem
för verksamheter.
1

Psykologiska och filosofiska verksamheter

10
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
Övergripande filosofiska verksamheter om samband
Övergripande om forskning
Övergripande om ekonomiska verksamheter
Övergripande filosofier om utbildning o d.
Samhällskunskap.
Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

11/19 Individernas inre verkligheter.
11
Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12
Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13
Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14
Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15
Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16
Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17
Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
2
Religiösa verksamheter o d
20
Övergripande religiösa verksamheter o d
21
Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29
Icke kristna religioner o d
3
31
32
33
34

Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
Statistik och demografi
Statsvetenskap
Nationalekonomi, internationell ekonomi
Lagar o förordningar, traktat, juridik

35
351
352
353
354

De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
37... om utbildning o d.
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verksamheter
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
4
40.

Sambandsforskningsverksamheter.
Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Naturforskning. Matematikverksamheter.
Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
Matematik
Astronomi, rymdforskning
Fysik o d
Kemi o d
Geologi, meteorologi, hydrologi o d
Paleontologi, arkeologi o d
Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
Botanik.
Zoologi

6
60
61
62
63
64
641
643
644
645

Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Användning av inventarier o d.

646
647
648
649

Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Personvård: barn, hemsjukvård.

65
651
6520
6525
653
654
655
656
657
658
659

Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
Kontorsarbete o d. Datoranvändning
-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
-6529 Militära verksamheter
Handelsverksamheter.
Telekommunikationsverksamheter.
Förlagsverksamheter o d.
Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66
Tillverkning av kemivaror o d
67
Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68
Tillverkning av komplexvaror
69

Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

7
Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70
Allmänt om konst och kultur.
71
Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimatplanering.
72
Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73
Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74
Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78
Musik ( konserter o d 792)
79
7911
7914
792
793

Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter.Sport
-7913 Seder och bruk .
-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

794

Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795
7951
7952
7957
7958
7959

Sociala miljöer och sociala verksamheter.
Sociologi. Socialvård.
-7956 Sociala miljöer o verksamheter. Integration, kriminalitet mm
Undervisning o d.
Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

796- 799 Sport, idrott o d.
8
80
81

Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82
Engelsk skönlitteratur o d.
83
Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84
Fransk skönlitteratur o d
85
Italiensk skönlitteratur o d
86
Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87
Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88
Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89
Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
9
90
91
92

Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93
Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94
Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95
Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96
Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97
Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98
Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99
Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

“Ung och bortskämd” Program i SVT1
november 2010. Från SVT.se 15 nov 2010:
“Tio unga människor, vars föräldrar har gjort allt och lite till för dem,
ska bo tillsammans och klara sig själva. De kan inte tvätta kläder, laga
mat eller städa och nu har föräldrarna fått nog. Den som tar minst
ansvar röstas ut - av föräldrarna. Den som är kvar efter åtta veckor har
inte bara vunnit kunskap och självständighet utan även en
jordenruntresa.”
Jerry, Karolina, Jean-Pierre, Dezirée, Daniel, Paulina,
Lorenzo, Olgaisabelle, Tim-Joel och Ellinor

"Det gäller att curla på rätt sätt"
“Begreppet "curling", om överbeskyddande föräldrar som
sopar rent framför sina barn, har de senaste åren tagit plats i
familjedebatten. Mats Trondman, ungdomsforskare och professor
i sociologi vid Växjö Universitet, svarar på några frågor om
varför vi curlar våra barn.
Är curlinggenerationen en myt?
- Att det skulle vara en hel generation är väl osäkert, och jag skulle
välja ett annat begrepp än “curling”. Klart är att barnet står mer i
centrum än i tidigare generationer. De är mer delaktiga och får påverka
utfallet i samhället och skolan mer, och de är ofta utgångspunkten för
vad vi tänker och gör. Barn och deras föräldrar umgås mer och lyssnar
mer på varandra än tidigare.
- Ett problem med curlingbegreppet är att det uteslutande används
som något negativt i den allmänna debatten.
Varför curlar föräldrar sina barn?
Samhället ser helt annorlunda ut nu jämfört med när 50- och 60talisterna växte upp. Då särskilde sig vuxnas och ungdomars liv mer
än nu. De vuxna umgicks med vuxna och unga gjorde revolt. Vuxna
bestämde och barn var underordnade. Då stod pappa i centrum. Nu är

det barnet som står i centrum. Dessutom liknar ungdoms- och
vuxenlivet varandra mer nu, med vuxna som vill vara ungdomliga och
ungdomar som vill vara unga så länge som möjligt.
- Då skulle man inte sticka ut, utan man skulle studera lagom
mycket och sen få ett jobb, ju tidigare desto bättre. Nu är
möjligheterna fler men tillvaron också osäkrare, utbildningskraven
högre och jobben färre. Som förälder vill man hjälpa sitt barn att ta
göra rätt val för framtiden.
På vilket sätt kan curlingen ge sig uttryck?
- Föräldrarna har hittat nya auktoritetsformer, som är mjukare än
tidigare. Genom en bra relation till sina barn får man dem att göra som
man vill, och barnet lyder om det tycker föräldern är värd att lydas.
Det kan handla om att man frågar barnen var man vill åka på semester
eller hur man ska lägga upp julen. Eller att mamman, när hon vill att
dottern ska köpa en ny jacka, följer med och köper den för att ha koll
på situationen. Det kan också handla om att man vill att det ska gå bra
i skolan för sitt barn, och därför “tar disken om du sätter dig med
läxan”.
Men var ska man sätta gränsen då, när blir det curling?
- Jag tror inte att huvudfrågan är att diska eller inte diska. Jag tror
inte att man blir bättre på att diska när man flyttat hemifrån om man
gjort det som barn. Det viktiga är inte ha fått allt så serverat att man
inte kan ta ansvar för sitt eget liv. Föräldern kan ta disken om barnet i
stället gör läxan. Det är viktigare att lära sig självdisciplin så man kan
sätta ett mål och nå det.
- Många av de mest framgångsrika tjejerna i den unga generationen,
är curlade. Föräldrarna har hjälpt dem att göra bra ifrån sig i skolan.
Det kan handla om att dottern har ett jättesvårt prov och har svårt att
hinna plugga in allt till nästa vecka, och föräldrarna underlättar för
henne genom att fixa mat och hyra in en pensionerad lärare och låta sin
dotter bjuda hem några kompisar under helgen för att plugga stenhårt.
- Slutsatsen är att barn inte är förlorade bara för att de blir curlade av
sina föräldrar. Det gäller bara att curla på rätt sätt.”

“Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan
och socialdemokraternas nya politik.
De tio unga i TV-programmet “Ung och bortskämd” är ca 18-24 år
gamla. Någon nämner att han fått högsta betyg i skolan, men
programmet visar att han och de andra är odugliga som
samhällsmedborgare. De kan inte köpa mat, inte laga mat, inte städa
och diska etc. De ska göra enkla arbeten på ett slakteri, men är totalt
främmande för arbete och misslyckas med enklaste saker.
I Agenda på SVT 14 nov efter Mona Sahlins avgång, sa en från SSU
att socialdemokraternas nya politik ska utgå från arbetarnas behov,
vilket inte är särdeles bra.
De politiska partierna i Sverige idag är inte anpassade till dagens
problem utan bygger på förhållanden som dominerade för hundra år
sedan. Då fanns inte dagens rösträtter och arbetarna hade en klasskamp
att hålla igång. Arbetarna var en klass i underläge och hade att kämpa
mot gamla överklasser. På 1930-talet erövrade arbetarna makten och
kunde börja bygga upp de lägre klasserna levnadsförhållanden. Det
skapades möjligheter för arbetarna att få bättre bostäder. Semesterlag
och barnbidrag infördes. Hyggliga pensioner för alla kom till på 50talet.
Andra världskrigets slut brukar ses som en seger för demokratin,
men kolonierna fanns då fortfarande kvar. Efter kriget bildade
kolonierna egna stater, och demokratin i världen breddades. FN kom
till efter kriget och världen har blivit en angelägenhet för alla på
jorden. I Sverige avskaffades den gamla kungamakten kring 1970
varigenom demokratin i Sverige tog ett steg framåt.
På senare år har man märkt att människorna håller på att förstöra
jorden med utsläpp av växthusgaser och klimatet har blivit ett stort
problem.
Problemen för de politiska partierna är annorlunda nu än för hundra
år sedan. För hundra år sedan dominerade klasskamper och egoistiska

drivkrafter. Nu är det mer fråga om att rädda miljöerna och
samhällena.
Det är viktigt att sörja för individernas förhållanden, men det
är också mycket viktigt att undvika förstörelsen av de fysiska
miljöerna och mycket viktigt att åstadkomma sociala miljöer som
innehåller människor som känner ansvar för utvecklingen av både
fysiska och sociala miljöer så att jorden inte förstörs och så att
människorna kan leva i fred med varandra och i hela världen få
drägliga levnadsförhållanden.
De tio unga i TV-programmet “Ung och bortskämd” fyller inte de
krav man kan ställa på dem med hänsyn till dagens problem i världen.
De är ansvarslösa och okunniga. De har gått i den svenska
grundskolan och de flesta förmodligen också gått igenom gymnasiet.
Om de fått höga betyg så ger det dem inte till de människor som
behövs.
Programmet visar att grundskolan totalt misslyckats. Skolan måste
göra eleverna ansvarsfulla och kunniga med hänsyn till dagens
problem i världen. Och det visar också att socialdemokraternas avsikt
att förnya sin politik ännu inte har hittat någon bra uppslagsände.
De bör utgå från dagens världsproblem, inte från de svenska arbetarna.
Värdsproblemen ställer krav på utbildningen i den svenska skolan.
Och det ställer krav på att socialdemokraternas politik som en viktig
punkt bör ha krav på skolan.
Lämpliga mål för politiken:
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000 med första krav om att avskaffa
fattigdomen i världen.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål.
Skolans värdegrund mm.

Världen. Klimat och sociala relationer.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf :

Koldioxidutsläpp.
Under 2007 har jordens klimat blivit ett stort ämne i massmedierna.
Utsläpp av koldioxid gör att jorden blir varmare. Glaciärer och polarisar smälter, höjer havsnivåer och orsakar översvämningar. När glaciärerna smält ned blir det vattenbrist nedanför och växter, djur och
människor kan inte leva där som tidigare.

Fysiska och sociala miljöer.
Koldioxidutsläppen är delar av det som ingår i de fysiska miljöerna. Men de största problemen finns i de sociala miljöerna. De
gäller människornas relationer av alla slag mellan grupper och individer. I de sociala miljöerna ingår krig och strider och konflikter, vänskap och fiendskap, solidaritet och konkurrens, klasskamp, rasism, diskriminering, mobbning, omhändertagande, vård, uppfostran, utbildning, hjälp och stöd, välfärdsfördelning, indoktrinering, lögnaktighet,
moral, kriminalitet, kriminalvård, korruption, lobbyism, integrering,
segregering, demokrati osv, och det kan gälla i små och storagrupper,
nationellt och internationellt och globalt.
De sociala relationerna hanteras av individer, grupper och organisationer på många nivåer. I Sverige finns tre demokratiskt styrda nivåer:
statlig nivå, landstingsnivå och komunal nivå. Staten har under sig ett
stort antal myndigheter och organisationer. Under landsting och kommuner finns nämnder och andra organ. Över staten finns EU, Europeiska unionen för en del av Europa och FN, Förenta Nationerna för
all världens länder. Mellan staterna finns många olika slags samarbetsorganisationer. Varje stat har sitt sätt att organisera sina verksamheter,
har sin historia och sina speciella traditioner och värderingar. För
privata verksamheter finns organisationer av många slag.

Mänsklighetens utveckling.
Det anses vanligen att människorna blev människor i Afrika och
sedan spred sig över världen. De äldsta mest kända kulturerna uppstod
i områdena kring östra Medelhavet där det bildades stora riken som
avlöste varandra, bl a romarriket som sträckte sig upp i Europa.
Människorna kom också till bl a bortre Asien och Amerika men hade
då till en början föga kontakt med dem vid Medelhavet. På 1200-talet
reste italienaren Marco Polo till Ostasien och avslöjade för västerlandet en helt ny värld där. På 1400-talet reste Columbus västerut och
kom till Amerika som han trodde var Indien, människorna där kallades
därför indiander.
Romarriket (Västrom) föll sönder omkring år 400 och därefter övertogs makten av Europeerna, som gav sig ut och koloniserade världen.
Områdena i Amerika blev kolonier, men blev såsmåningom till ett
stort antal självständiga stater, bl a USA som bildades i slutet på 1700talet och nu ses som världens mäktigaste. Kolonierna i Asien blev
självständiga stater efter andra världskriget, bl a britternas Indien, som
blev två självständiga stater Indien och Pakistan. Områdena i Afrika
var efter andra världskriget nästan helt europeiska kolonier, men har
sedan dess blivit många självständiga stater. De kolonier som nu finns
är mestadels bara små områden, mest öar i världshaven.
Förenta Nationerna, FN, bildades efter andra världskriget och nästan
alla världens stater är med där. Ett viktigt dokument är FNs förklaring
om de mänskliga rättigheterna. Inför det nya årtusendet 2000 uppsatte
FN de sk Millenniemålen om hur världen bör förbättras.
Mänsklighetens historia innehåller mycken dramatik och elände.
Traditioner och tänkesätt finns av många slag och har utvecklats på
många olika sätt. De flesta staterna har formellt ett demokratiskt
styrelseskick, andra styrs diktatoriskt. Trenden är att demokratin är på
framgång. Ett problem är att det finns mycket fördomar och föråldrade

tänkesätt som gör att en utvecklingen i världen inte alltid styrs av förnuft. Religioner innehåller tankegods som försvårar.
Utvecklingen av flyget efter andra världskriget och utvecklingen av
telekommunikationerna, med satelliter mm för nära ögonblickliga förbindelser mellan världens alla hörn, radio, TV, Internet och datorer har
gjort en helt ny situation för mänskligheten. Före andra världskriget
behövdes en båtresa en vecka för att komma från Europa till Amerika,
nu går det på några timmar. Dagens svenska ungdomar kan åka på
skolresa till Australien, vilket var otänkbart på 1930-talet. Men tekniken har lett till bl a utsläpp av koldioxid som kan förstöra hela
planeten.
Efter andra världskriget har tidigare underutvecklade länder skaffat
sig förmåga att tillverka högteknologiska produkter som förr bara de
västerländska industriländerna kunde göra. Kina och Indien med vardera omkring en miljard invånare konkurrerar nu med de gamla industriländerna och strävar efter att skaffa sig industriländernas högre
levnadsstandard med risk att planeten genom ökade utsläpp fördärvas
ännu fortare.

Sociala relationer.
Under historiens gång har människorna vartefter förbättrat de sociala
relationerna, men en blick ut över världen visar att situationen nu på
det hela taget är dålig. I slutet på september 2007 har förhållandena i
Burma blivit aktuella. Burma styrs sedan decennier av en militärjunta
som folket ogillar. Buddistmunkar har protesterat mot styret och fått
stöd av människomassor. Militärjuntan har kallat ut militärer som
skjuter på dem som protesterar eller misstänks vilja protestera. Ledningen i Kina vill inte stöta sig med juntan, men världen för övrigt
fördömer den. FN har skickat ett sändebud till Burmas ledning med
uppgift att förmå juntan överge sin hållning mot folket. Kina har
såsmåningom gått med på protester.

Dåliga sociala relationer har funnits eller kan man finna på många
andra ställen, t ex för att nämna några: Israel, Palestina, Libanon, Irak,
Iran, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Tibet, Kina, Kambodja, Thailand, Vietnam, Korea, Burma, Indonesien, Sydafrika, Zimbabwe,
Sudan, Liberia, Somalia, Eritrea, Etiopien och andra Afrikanska stater,
Sovjetunionen, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Baltikum, Balkan,
Rumänien, Turkiet, Cypern, Belgien, Chile, Argentina, Brasilien,
Bolivia, Colombia, Mellanamerika, Kuba, Mexiko, USA. De här och
flera till har haft eller har krig, revolutioner eller andra svåra konflikter
under tiden efter andra världskriget, dvs dåliga sociala relationer.
En stor del av världsbefolkningen på drygt sex miljarder personer
lever i fattigdom med brist på mat och bostad, vatten och avfallshantering, sjukvård och skolor. Enligt en uppgift finns i Indien 300
miljoner personer som lever på sju kronor om dagen hur det nu går till,
samtidigt som det finns rika med hög levnadsstandard. Flera miljoner
barn dör varje år i fattiga länder som följd av svält eller sjukdomar
som skulle kunna botas om det fanns pengar. Ojämn fördelning är
dåliga sociala relationer.
Det finns ett antal stater som har kvar dödsstraffet. I EU får det inte
förekomma. EU vill påpeka för dem i världen som har det kvar, att de
bör avskaffa dödsstraffet. För att det påpekandet ska gå för sig måste
alla EUs stater vara eniga, med Polen vill inte vara med på det.
USA är världens militärt mäktigast land och ses av många som en
förebild, men är på många sätt primitivt. USA har kvar dödsstraffet
och har lagar och traditioner om vapeninnehav som är förödande. 2006
skedde 17000 mord där, de flesta med skjutvapen och antalet våldsbrott var 1,4 miljoner (DN 070926 sid 23). 47 miljoner personer har
ingen sjukförsäkring och hälften av alla personliga konkurser är en
följd av att man inte kan betala sjukvårskostnader. 2/3 i befolkningen
är överviktiga eller feta förmodligen bl a en följd av reklam som lurar
folk till felaktig kost och livsstil.

USA följer inte till fullo FN-stadgan (Irak mm), vilket är illa enligt
ambassadör Hans Corell, f d rättschef i FN, i P1-programmet Konflikt
den 13 oktober 2007 kl 9-10. Sverige tillhör länderna med de bästa
social relationerna, men de är inte bra. Den borgerliga regeringen skär
ned ersättningarna för sjuka och arbetslösa och sänker skatterna för
dem med höga inkomster. Inkomstklyftorna ökar. De som har höga
inkomster och kan köpa en miljöbil får 10 000 (40 000) kr av staten.
De som kan läga ut 100 000 kr på hushållsnära tjänster får 50 000 kr
av staten. Välfärdsfördelningen försämras. Ensamstående med låga
inkomster har inte råd med lägsta rimliga levnadsstandard.
De sociala miljöerna i världen är av många olika slag. Hur kan
fattiga under krig engagera sig i koldioxidutsläpp? Ska man komma
till rätta med dem måste det i hela världen skapas kunskaper om
världens problem och dessa spridas ut så att alla kan vara med och
bidra med åtgärder. Om alla ska vara med måste alla kunna läsa och
det måste finns skolgång för alla. Om man ska kunna lära sig något
måste man vara frisk och ha en dräglig levnadsstandard, det behövs
alltså sjukvård och mat och bostad etc. Kraven om mänskliga rättig
heter för vuxna och barn måste vara bättre uppfyllda.
Om världen fylls med krig och konflikter som hittills blir det svårt att
få engagemang till minskning av koldioxidutsläppen. Man kan inte
begära att människorna i Palestina, Israel och Irak under de konflikter
som nu råder ska fundera mycket över koldioxidutsläppen. Samma när
det gäller människorna i Sudan och andra stater i Afrika och fattiga
över hela världen. Och i det relativt välmående Sverige, ska de sjuka
och arbetslösa som får nedsatta ersättningar och har svårt klara sig i
det höga kostnadsläget, grubbla över koldioxiden?
I Sverige finns 11 folkhälsomål. De målen borde också kunna
gälla för andra delar av världen. Bra folkhälsa är viktigt i sig, men
också en förutsättning för att människor ska kunna orka med att
göra något åt klimatproblemen.

Sveriges elva folkhälsomål.
Från Folkhälsoinstitutet www.fhi.se den 12 okt 07.
“En god hälsa för hela befolkningen.
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse
för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest
utsatta för ohälsa.
Förutsättningar för ett framgångsrikt folkhälsoarbete.
Folkhälsoarbetet fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan, det
vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret
för dessa är fördelade mellan olika sektorer och nivåer i samhället. Ett
framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför aktiva insatser av flera
samhällsaktörer inom flera politiska områden.
Kommuner och landsting.
Kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer kan
använda de elva folkhälsomålen i den egna verksamheten för att nå det
övergripande målet. Folkhälsomålen kan också användas i arbetet med
att formulera delmål på olika nivåer.
Statens folkhälsoinstitut samordnar och följer upp.
Statens folkhälsoinstitut har en central roll i den nationella samordningen av folkhälsarbetet. Även arbetet med att konkretisera och följa
upp de elva folkhälsomålen görs av institutet, som också tar fram indikatorer på hur väl målen uppfylls. Uppföljningen rapporteras till regeringen genom återkommande folkhälsopolitiska rapporter, som ger
underlag för diskussioner om hur väl politiken har lyckats att påverka
folkhälsan.

FOLKHÄLSOMÅL 1
Delaktighet och inflytande i samhället.
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande
samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och ska därför utgöra ett
särskilt målområde. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten
till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta
personer samt på barns och ungdomars samt äldres möjligheter till
inflytande och delaktighet i samhället.
FOLKHÄLSOMÅL 2
Ekonomisk och social trygghet.
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett
särskilt målområde.
FOLKHÄLSOMÅL 3
Trygga och goda uppväxtvillkor.
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda uppväxtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Den ökande
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar bör uppmärksammas särskilt, liksom utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor.
FOLKHÄLSOMÅL 4
Ökad hälsa i arbetslivet.
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa samt
minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. Ökad hälsa i arbetslivet skall
därför utgöra ett särskilt målområde.
FOLKHÄLSOMÅL 5
Sunda och säkra miljöer och produkter.
Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse
för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde. De framtida

insatserna inom området ska utgå ifrån de av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi som inkluderar en miljöorienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsumentpolitiska målen. Insatserna för att skapa en säker trafikmiljö ska på
samma vis utgå från de av riksdagen beslutade målen för transportpolitiken.
FOLKHÄLSOMÅL 6
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, sin auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska därför utgöra ett målområde. Ett
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra
hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och
behandling.
FOLKHÄLSOMÅL 7
Gott skydd mot smittspridning.
Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög
nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Insatser för att
förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed
viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. Gott skydd mot
smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde.
FOLKHÄLSOMÅL 8
Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste
värna om de framsteg som gjorts inom områden som sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Trygg och
säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa ska därför utgöra ett
målområde.

FOLKHÄLSOMÅL 9
Ökad fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.
FOLKHÄLSOMÅL 10
Goda matvanor och säkra livsmedel.
Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god
hälsoutveckling hos befolkningen. Goda matvanor och säkra livsmedel
skall därför utgöra ett särskilt målområde. Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att samhället utformas så att det ger
förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta
ska främst ske genom insatser som stimulerar till:
• mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet,
• mer fysisk aktivitet under fritiden,
• att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds
möjligheter till motion eller träning på sina egna villkor.
FOLKHÄLSOMÅL 11
Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet
spelande.
Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor
för hälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa. Ett ökat fokus på
dessa bestämningsfaktorers samlade effekter och inbördes kopplingar
krävs. Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt
för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är nödvändigt för att
nå det övergripande folkhälsomålet. Riksdag och regering har tidigare
beslutat om samhällets insatser och mål för alkohol- och narkotikapolitiken. Dessa mål ska ligga fast. Målet för samhällets insatser inom
tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Målet för samhällets
insatser mot spelberoende ska vara att minska skadeverkningar av
överdrivet spelande. Målet avseende dopning ska vara ett samhälle
fritt från dopning.”

Kommentarer.
Folkhälsomålen gäller hälsan hos de enskilda individerna och innehåller inget om hälsan hos hela folket räknat som det hälsosamma i
hur olika grupper bemöter varandra, exempelvis hur de med höga inkomster strävar efter att förbättra de egna levnadsvillkoren på låginkomsttagarnas bekostnad, är det hälsosamt? Eller allmänt sett hur
hälsosamt det är med ojämlikhet mellan olika kategorier av människor,
i Sverige och i världen. De politiska partierna behandlar sådant, men
ofullständigt och otydligt.
Ett mål borde också vara att undvika kriminalitet, dvs förebygga kriminalitet och att rehabilitera dem som blivit kriminella.
Att ge människor empati, dvs förmåga till inlevelse i andras problem
I de elva målen står inte uttryckligen något om utbildning och
undervisning. Man borde kunna räkna med att alla elva målen innehåller krav om information och undervisning om ämnesområdena och
målen. Grundskolan och efterföljande utbildningar bör innehålla undervisning av folkhälsomålen och hur de kan uppnås, både i Sverige
och i världen för övrigt.
Isynnerhet mål 1 om Delaktighet och inflytande i samhället medför stora behov av undervisning och annan information.
Fokhälsomål för undervisningen kan vara utbildning för människornas olika roller:
A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska
och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de
ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt
styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra
ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till
vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i
den gemensamma arbetsfördelningen.

FN:s Konvention om barnets rättigheter.
Från Barnombudsmannen:
“FN:s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som
den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november
1989.
Barnkonventionen innebär en ny epok i arbetet med barns och ungas
villkor. Det är första gången barns egna mänskliga rättigheter formuleras i ett internationellt bindande avtal, som uttrycker världssamfundets
samlade syn på barn och ger därmed alla länder ett gemensamt språk
och ett gemensamt mål.
Konventionen utgår ifrån att barndomen har ett värde i sig och att
barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad
och skydd, som också innefattar ett rättsligt skydd. Konventionen
tillerkänner barn grundläggande medborgerliga, politiska, ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Den bygger på fyra viktiga principer:
att barnet har rätt till likvärdiga villkor, att barnets bästa ska beaktas
vid alla beslut, att barnet har rätt till liv och utveckling samt att barnet
har rätt att säga sin mening och få den respekterad.
Sverige var ett av de drivande länderna vid utformningen av barnkonventionen, och en av de första nationer som ratificerade den. I vårt
land trädde konventionen i kraft den 2 september 1990. Av FN:s
medlemsstater är det totalt 191 stater som anslutit sig, endast USA och
Somalia är ännu inte bundna av barnkonventionen.”
Förteckning över konventionens artiklar.
Inledning
Del I
Art. 1 Definition av "barn"
Art. 2 Icke-diskriminering
Art. 3 Barnets bästa
Art. 4 Genomförande av rättigheterna
Art. 5 Föräldrarnas ledning
Art. 6 Rätt till liv och överlevnad
Art. 7 Rätt till namn och nationalitet

Art. 8 Rätt att behålla identitet
Art. 9 Åtskiljande från föräldrar
Art. 10 Familjeåterföreningar
Art. 11 Olovligt bortförande
Art. 12 Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd
Art. 13 Yttrande- och informationsfrihet
Art. 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet
Art. 15 Förenings- och församlingsfrihet
Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv
Art. 17 Massmediers roll
Art. 18 Uppfostran och utveckling
Art. 19 Skydd mot övergrepp
Art. 20 Alternativ omvårdnad
Art. 21 Adoption
Art. 22 Flyktingbarn
Art. 23 Handikappade barn
Art. 24 Hälsa- och sjukvård
Art. 25 Översyn avseende omhändertagna barn
Art. 26 Social trygghet
Art. 27 Levnadsstandard
Art. 28 Utbildning, rätt till
Art. 29 Utbildning, syfte
Art. 30 Minoritets- och urbefolkningsbarn
Art. 31 Vila och fritid
Art. 32 Skydd mot ekonomiskt utnyttjande
Art. 33 Skydd mot narkotika
Art. 34 Skydd mot sexuellt utnyttjande
Art. 35 Förhindrande av handel med barn
Art. 36 Skydd mot annat utnyttjande
Art. 37 Skydd mot tortyr och dödsstraff
Art. 38 Skydd mot väpnade konflikter
Art. 39 Rehabilitering
Art. 40 Straffprocess och kriminalvård
Art. 41 Förhållande till mer långtgående bestämmelser
Del II
Art. 42 Informationsskyldighet om konventionen
Art. 43 Kommittén för barnets rättigheter
Art. 44 Implementeringsrapporter
Art. 45 Kommitténs arbetsmetoder
Del III
Art. 46 Undertecknande. 47 Ratificering. 48 Anslutning. 49 Ikraftträdande.
50 Ändringar. 51 Reservationer. 52 Uppsägning. 53 Depositarie.54 Originaltext

Människornas levnadsvillkor och planering
av framtiden.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara
faktorer:
Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska
tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska miljöerna
gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljöerna kan
gälla:
* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
värden och funktioner.
* De fysiska miljöerna som materiella objekt med
ekonomiska värden och teknologiska funktioner.
Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna .
Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella
handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
livet:
A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska
och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de
ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt
styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra
ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till
vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i
den gemensamma arbetsfördelningen.
Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter
omständigheterna i varje planeringsfall :
Hur var det ?
Hur är det ?
Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av psykiska och kroppsliga förhållanden och av deras fysiska och sociala miljöer.

Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet:
tillfredsställelse för individen.
Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen
måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma
viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla
medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar
och ta ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive
samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det
viktigt att alla medborgare är så väl informerade att de kan delta i
styrningarna mot framtiden. Det ställer stora krav på
informationssystemen.
Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om
världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är,
kan bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla
igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt
detta måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om
forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.
Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområdenverksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar.
För alla planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både
tillstånd och framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha
planeringar för tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar
för processer som fördelar i rummet och förändrar med tiden.
Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i
planeringsprocesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna

till dem som fått makt att besluta, och det är också
informationsprocesser som ingår i samhällsplaneringens problem.
Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett
jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I
själva verket är det så att de förekommande informationsprocesserna
bildar eller utgör de förekommande planerings- och
beslutsprocesserna.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 6 miljarder
personers, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i
psykiska processer och ett yttre informationsproblem med
informationsutbyten mellan alla dessa personer. Samhällsplanering
innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva
arbetet utförs i de psykiska processerna med hjälp av
kunskapsmaterial som tillkommer genom både inre och yttre
informationsflöden.
Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och
mellan människorna, och därför övergår förändringsproblemen och
samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och
spridning av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som
förändrar världen.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på
planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och
informationsområdena.
Det är framför allt politikerna som bör känna till detta, men väljarna
bör kunna så mycket att de kan hålla efter politikerna.

Människorna har olika behov
av information i de olika rollerna.
Var får man tag på den information man behöver?
Man kan gå till biblioteken och söka i böcker eller köpa böcker i
bokhandeln. Man kan läsa i tidningar och tidskrifter, höra radio, se på
TV, uppsöka forsknings- och utbildningsanstalter och organisationer
osv. Men idag kan man sedan ett tiotal år söka på Internet som nu
vuxit så att de flesta svenska betydande organisationer har hemsidor
där. Ännu är dock dess hemsidor ofta ofullkomliga.
Med utländska hemsidor kan svenskarna nu på Internet finna
miljontals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om man
är skicklig och har tur kan man på Internet hitta svar på många frågor
som rör detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om
hur allting hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av
åtgärder som förespråkas på Internet. Det finns på Internet hjäpmedel
med vilka man kan söka sig fram.
Det finns sökanordningar med fasta ämnesindelningar som man kan
gå in i, men ämnena tycks vanligen tämligen godtyckligt valda och
ordnade. Man kan också i en del fall söka ämnen på ord i bokstavsordning, ödlor klassas då ihop med öron, öglor, Öregrund och annat
på Ö, vilket inte ger någon överblick över ämnenas sammanhang.
Informationsfloden är enorm, vilket är ett skäl till uppbyggnaden av
klassifikationssystemet för verksamheter. Genom att ha verksamheter
som ingångar kan man avsevärt minska antalet ingångar och öka
hanterbarheten jämfört med ett system som byggs upp efter ämnen.
Vill man veta något frågar man sig vilka personer eller organisationer
som kan veta något och går på det.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara
skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat
nät ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man
får betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man
söka på utbildningar och lediga jobb.
I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips
om hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska
skötas och anställda och specialister och forskare kan komma med
förslag till förbättring av arbetsrutinerna.
Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland
annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man
ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar
varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka
verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.
Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.

Inre verkligheter och sociala miljöer.
Det är människornas handlingar som främst avgör tillstånden i framtiden. Handlingarna följer av individernas inre verkligheter med bl a
viljor.
Hur det går i framtiden beror på människornas inre verkligheter som
i hög grad formas av de sociala miljöerna.
Varje människa har en egen unik inre verklighet oåtkomlig för andra.
Denna inre verklighet består av kunskaper och erfarenheter, minnen
från det förgångna, tro och förhoppningar om framtiden, känslor, upplevelser, värderingar, föreställningar om världens stora och små sammanhang och föreställningar om hur man bör bete sig mot ting och
människor så att de kan göra nytta praktiskt, estetiskt och socialt.
Varje människa har också en yttre verklighet som består av allt annat
än den inre verkligheten. I den yttre verkligheten ingår hela universum, och där ingår andra människors både inre och yttre verkligheter,
fastän andras inre verkligheter inte är direkt åtkomliga.
De materiella tingen i den yttre verkligheten har materiell betydelse
men är också symboler med vars hjälp människorna bygger upp den
inre verkligheten omdvetet eller medvetet. Människornas inre verkligheter kan bli kända för andra bara genom symboler och system av
symboler. De viktigaste symbolsystemen är språken, talspråken och
skriftspråken.
Samhällsplanering i en demokrati är en fråga om samverkan mellan
människorna där alla de olika människornas inre verkligheter samspelar sinsemellan med hjälp av en fysisk yttre verklighet som fysiskt
sett huvudsakligen är gemensam.

Sociala samhällen eller sociala miljöer bildas av samspelande människor när man ser dem som system av samspelande inre verkligheter,
samspelande psyken.
Fysiska samhällen eller fysiska miljöer bildas av de fysiska tingen.
De fysiska tingen fungerar praktiskt och ger de fysiska möjligheterna
för de sociala miljöerna, men är också symboler som ger estetiska
upplevelser och som symboliserar sociala relationer.
Grovt formulerat består de sociala miljöerna av människorna och de
fysiska miljöerna av allt annat, men det är grovt bl a därför att de
fysiska tingen sedda som symboler ingår i de sociala miljöerna och
därför att männnskorna sedda som ting också ingår i de fysiska
miljöerna.
De förekommande etablerade samhällsplaneringarna som de förekommer idag är inriktade främst på planeringar kring de fysiska
tingens praktiska användningar. De fysiska tingens symbolvärden beaktas mycket litet och de sociala miljöerna planeras inte medvetet i
någon högre grad. De fysiska miljöerna styr de sociala miljöerna men
denna styrning kan inte bli bra och medveten om inte de sociala miljöerna planeras bra och medvetet.
Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför
krav om mer och bättre planeringar.
Befolkningsökning och brister i fråga om olika saker, bl a livsmedel,
råvaror och energi, gör att världens problem kan tänkas bli större och
större. Bristsituationer och ojämna fördelningar av tillgångar brukar
resultera i strider om de knappa tillgångarna. Stora brister ger stora
strider och små brister mindre strider eller konflikter.
Tillgångarna i fråga om sådant som livsmedel, råvaror och energi
förändras inte plötsligt i stora steg utan vartefter i mindre steg. Stri-

derna och konflikterna om tillgångarna kan då tänkas förändra sig
också de i små steg. Det är risk att människorna vartefter vänjer sig vid
brister och strider, även om det sker motvilligt, men till slut hamnar i
en situation där de inte tål mer och det hela plötsligt kollapsar.
Det är inte bara fundamentala saker som livsmedel, råvaror och
energi som kan orsaka konflikter. I Sverige har uppstått problem med
fördelningar på grund av arbetslöshet och man kan se hur de svagare
grupperna får inskränka sig till levnadsnivåer under det rimliga.
För att utröna riskerna och för att få kontroll över utvecklingen behöver man tänka igenom vad som kan hända i framtiden och man
behöver göra klart vad man helst vill ha. Detta tankearbete bör ske i
medvetna planeringar.
Planeringarnas tidshorisonter bör anpassas efter de farhågor och
drömmar man har beträffande olika tidpunkter i framtiden och efter
beslutens räckvidder. Det kan bli nog så svårt om 20 år men ännu värre
tiden därefter, om 50 år och 100 år. Världsbefolkningen har ökat från 2
miljarder på 1930-talet till 4 miljarder på 1970-talet, 6 miljarder på
1990-talet och ökningen därefter lär fortsätta i hög takt. Ju fler människorna blir desto flera ska dela på de tillgängliga materiella resurerna,
som i en del fall samtidigt kan antas minska.
Situationen ställer krav om att man tänker igenom hur fördelningen
av resurserna bör ske på individer och grupper av individer och på
miljöer de vistas i. De teknologiska möjligheterna att med våld strida
om tillgångarna är förfärande stora. Mer av krig och terrorism skymtar
i fjärran om fördelningarna blir för skeva. De som har någon fantasi
kan föreställa sig hur mänskligheten av oskicklighet styr in sig i en
framtid med överbefolkning, knapphet på tillgångar, upptrappade konflikter, svåra motsättningar, terrorhandlingar, inbördeskrig, krig.
Därför behöver planeringsverksamheterna förbättras. Planeringarna
bör bli mer omfattande och mer långsiktiga. Förenta Nationerna kan

förmodligen inte driva en tillräckligt utvecklad världsplanering innan
det är för sent. Varje stat bör bedriva planeringar för förhållandena
inom den egna staten och dessutom egna världsplaneringar för eget
behov. Om en stat ska kunna planera de inre förhållandena måste
samtidigt finnas uppfattningar om hur de inre förhållandena beror av
världen utanför.
Man kan hoppas att människorna vartefter kommer att klara av de
uppdykande problemen, men det kan man inte ha någon säker uppfattning om nu om man inte tänker igenom vad som kan komma och på
tidigt stadium försöker tänka igenom hur man kan undvika svårigheterna.
Det är fyra viktiga typer av planeringar som behövs och som gäller :
* individernas kroppsliga förhållanden,
* individernas psykiska förhållanden,
* individernas fysiska miljöer,
* individernas sociala miljöer.
Hur kan möj1igen människornas kroppsliga och psykiska tillstånd
vara och hur bör de vara vid olika framtida tidpunkter ? Hur kan möjligen de fysiska och de sociala miljöerna vara och hur bör de vara vid
olika framtida tidpunkter ? Vad är det för krafter som styr utvecklingen? Hur kan man ändra dessa utvecklingskrafter så att utvecklingen går i den riktning man önskar?
Det finns vissa krafter som inte går att påverka, det är de orubbliga
naturkrafterna. För övrigt är det människorna själva som utgör utvecklingskrafterna, medvetet eller omedvetet. De rådande bristerna ifråga
om planering gör att man kan säga, att mänskligheten på det hela taget
lever i ett planeringslöst tillstånd och att de mänskliga utvecklingskraftena kan ses som främst omedvetna. Det är naturligtvis inte bra.
Att planerna är ett sätt att göra människorna medvetna om hur de
påverkar utvecklingen.

Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism.
Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.
Studerar man utvecklingen i det förgångna kan man finna att människornas inre verkligheter skiftat genom tiderna. Man kan skönja intressanta utvecklingar i flera avseenden.
Människornas uppfattningar om kunskap har undergått en tydlig förändring. Människornas uppfattningar och kunskaper om den yttre
verkligheten grundades till en början på spekulationer där i de inre
verkligheterna byggdes upp bilder av den yttre verkligheten utan
undersökningar av den yttre verkligheten. Detta sätt att bilda sig
uppfattningar om den yttre verkligheten avlöstes såsmåningom av den
s k empirismen enligt vilken uppfattningar ska grundas på undersökningar av det man vill skaffa sig uppfattningar om. Empirismen
började slå igenom på 1500-talet, fick större utbredning först på 1800talet men har ännu inte slagit igenom på alla områden. Framför allt
råder fortfarande det spekulativa tänkandet vid beslut som formar
framtiden.
Det finns en utbredd missuppfattning om framtidsplaneringen. Man
menar att framtiden inte kan utforskas därför att den ännu inte finns,
och menar att allt om framtiden är spekulationer. Till detta kan sägas
att framtidsplanering innehåller spekulationer om hur framtiden
sannolikt kommer att bli, men planering innehåller också normativa,
värderande moment om hur det bör bli, vilket inte alls är spekulativt.
En medveten vetenskaplig planering kan bedrivas utifrån förslag om
hur framtiden bör bli. Om man utformar konkreta förslag om framtiden kan det spekulativa inslaget reduceras. Det är alltså möjligt att
bedriva en vetenskaplig framtidsplanering, vilket är angeläget att
framhålla därför att en del tycks mena att det är omöjligt.
Att det är möjligt att bedriva en vetenskaplig framtidsplanering beror
på omständigheterna kring uppfattningar om förrändringskrafterna.
Längre tillbaka i tiden menade man att världen förändrades på grund
av gudomliga krafter eller på grund av ”ödet”. Under tidernas lopp har
det skett en förändring i den uppfattningen så att det nu i välutvecklade

samhällen är klart att det mest bara är människorna själva som avgör
utvecklingen på jorden i framtiden.
Man kan hävda att människorna under hela den historiska tiden från
omkring år 3000 f Kr själva styrt världen, men gjort det utan att veta
om det. Att människorna huvudsakligen själva avgör sin framtid är en
mycket sen insikt som ännu inte slagit igenom. Därför är det angeläget
att framhålla också detta.
Studierna av det förgångna visar att människornas tankefömåga,
kunskaper, föreställningar och värderingar etc inte är av naturen givna
utan är kulturellt betingade. Människorna har ett nervsystem med en
hjärna genom biologiskt arv, men det som finns i och händer i systemet
i form av kunskaper och värderingar, föreställningar om världen etc
beror av den sociala miljön och symbolmiljön.
Om man eftersträvar tillstånd med människor som är medvetna och
kan fatta goda beslut om framtiden måste man bygga sociala miljöer
och symbolmiljöer som kan forma de eftersträvade människorna. De
sociala miljöerna bör vara beskaffade så att de i nuet känns tillfredsställande för individerna och så att de gör människorna så kunniga och
ansvarsmedvetna man vill ha dem. Det är ett gemensamt intresse för
alla att människorna, vilka ju formar framtiden, är kunniga och
ansvarsfulla. Det är särskilt angeläget i en demokrati som räknar med
att alla ska vara med och bestämma.
Demokratin är en viktig faktor i framtidsplaneringen. Studier av det
förgångna visar att uppfattningarna om bestämmanderätten har förändrats genom tiderna. Den nu rådande uppfattningen är demokratins idé
och den idén torde bli bestående i framtiden, och borde då utvecklas
och fördjupas.
Dagens demokratier kan ses som tämligen primitiva demokratier,
och kan till och med ses som fåmansvälden där folkets valda representanter i princip är folkets representanter men i praktiken är det på ett
ofullkomligt sätt, bl a därför att det inte finns planeringar som kan
tjäna som kommunikationsinstrument mellan foIket och dess representanter. Med hjälp av goda planeringar kan man förbättra framtiden,
men med hjälp av goda planeringar kan man också förbättra demokratin.

Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala
miljöerna som formar de inre verkligheterna.
Människorna främst ansvariga för utvecklingen, vilket gör en omfattande planering möjlig. Alla människor har enligt demokratins idé
rätt att delta i besluten. Man kan hävda att de då också när de deltar
har skyldighet att delta på ett medvetet och kunnigt sätt.
Hur framtiden kommer att bli beror av i vilken utsträckning demokratins medborgare är medvetna om och har kunskaper om förändringskrafterna, styrningsproblemen och planeringsproblemen. Goda
planeringar och styrningsbeslut kan inte komma till om inte medborgarna förstår samhällsplaneringens problem. Bristerna i fråga om
förståelsen är nu så stor att de är ett hot mot en möjlig bra framtid.
De moderna utvecklade industrisamhällena är mycket specialiserade
och så komplicerade att de är svåra att overblicka. De är så komplicerade att man kan räkna med att de som ytterst ansvarar för besluten
inte riktigt vet vad de styr, bl a på grund av brister i planeringarna.
Specialiseringen har bl a medfört en stark uppdelning av vad man kan
kalla produktion och konsumtion. Uppdelningen har givit till resultat
kommersiella system med mycken reklam och propaganda som kan
tänkas ofta förvilla människorna. De kommersiella reklam- och propagandasystemen, som på det hela taget vädjar till människornas kortsiktiga krav eller önskningar, har i stor utsträckning kopierats av de
politiska partierna. Partierna arbetar nu mycket kortsiktigt och behandar de långsiktiga problemen illa.
Specialiseringen har också medfört att utbildning och förvärvsarbete
skilts åt, vilket har nackdelar. Elevernas liv i skolan tycks ofta isolerat
från arbetslivet och vuxenlivet för övrigt. Eleverna förbereds inte
tillräckligt väl för livet efter skolan.
Informationsflödena i de utvecklade samhällena är numera så
omfattande att de flesta har ha svårt att hinna med att ta del av och
bearbeta informationerna på ett tillräckligt bra sätt.
Det har hopat sig en mängd problem :
* Problem som följer av befolkningsökning och minskade materiella
tillgångar har ökat behovet av medvetna goda styrningar.

* Samhällena har blivit så speciliserade och komplicerade att det är
svårt att få överblick över dem och förstå hur de arbetar.
* Människornas kunskaper om sig själva och deras medvetande om
ansvaret för utvecklingen är för litet. Människorna har genom demokratin givits makt att påverka utvecklingen, men saknar på det hela
taget kunskapsmässiga förutsättningar att fatta medvetna goda beslut.
* Reklam för kommersiella produkter gör samtidigt reklam för kortsiktigt tänkande. De förtroendevalda representanterna i demokratin är
benägna att falla in i det kortsiktiga tänkandet och fästa större avseende vid kortsiktiga krav än vid långsiktiga.
* Vill man styra mot en framtid utan elände och katastrofer måste man
beakta att demokratins idé medför krav om att alla har tillräckliga
kunskaper och är tillräckligt ansvarsmedvetna, men informationsflödena börjar växa människorna över huvudet.
* Genom medvetna planeringar kan konflikter upptäckas i god tid och
man kan då styra så att man undviker konflikterna. Planeringsverksamheter går ut på att skaffa fram kunskaper och bl a kunskaper om
kunskapsbrister så att kunskapsluckorna kan fyllas. Men planeringsverksamheterna är outvecklade och kunskaperna om planerings- och
framtidsproblemen små .
* Flera liknande satser kan ställas upp, men de nu uppställda räcker för
att visa att problemen framför allt ligger i de sociala miljöerna i vilka
ingår människornas inre verkligheter med kunskaper och värderingar
etc.
Det är en viktig uppgift att ge alla kunskaper om framtidsproblemen.
Alla vuxna i Sverige och världen bör känna till dem och det bör ordnas
så att de kan följa med i vartefter inträffade förändringar i problemen.
Eleverna i grundskolan bör få kunskaper om dem så tidigt som möjligt
och bör sedan under skoltiden utveckla dem.
Att snabbt genomföra en bred utbildning av hela svenska folket och
världens folk kan vara svårt. Det blir då viktigt att försöka ge goda
kunskaper åtminstone till nyckelpersonerna i de många institutionerna
och organisationerna som på ett avgörande sätt fattar de framtidspåverkande besluten. Särskilt viktigt blir det att ge kunskaper åt dem som
utforskar och sprider kunskaper.

DN 18 dec 2010:

”Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till
empati”
“Tunga hjärn- och beteendeforskare varnar: Grovt datavåld
under barn- och ungdomsåren kan påverka hjärnan – och
samhället – ytterst negativt. En ny sammanställning av mer än
hundra vetenskapliga studier – baserad på över 130 000 individer
– visar på en robust koppling mellan våldsamma dataspel och till
exempel aggressiva beteenden och minskad empati. Hjärnans
utveckling i barn- och ungdomsåren är mycket viktig för
personligheten. Utifrån ett hjärnforskningsperspektiv finns flera
specifika orosmoment, bland annat gäller det empatisystemet i
hjärnbarken. Kontinuerligt användande av våldsamma dataspel
kan både motverka utvecklingen av empati och barns och ungas
förmåga att resonera i moraliska termer, skriver Predrag Petrovic,
Andreas Olsson, Henrik Larsson och Martin Ingvar.”
“I dag är det inte fysiska äventyrslekar som gäller. Det är dataspel som
dominerar fritiden för många ungdomar, spel vilka upplevs som både
roliga och meningsfulla. Dataspel har även funnit en plats i specifik
träning vid sjukdom och hjärnskador som stroke. Mitt i detta finns det
nu en ökande förekomst av verklighetstrogna och extremt
våldsinriktade spel där alla spelmoment som belönas går ut på att
virtuellt döda, skada, misshandla, våldta, sprätta upp och lemlästa sina
opponenter.
Senaste debatten om medievåld handlade om videovåld och var aktuell
för 15 år sedan – den stannade vid att forskningen inte kunde ge ett
entydigt svar på ifall våld i medierna var kopplat till ett aggressivt

beteende. Dataspel ansågs då som ett oskyldigt tidsfördriv.
Sedan dess har realismen och våldsinnehållet i dataspel ökat
explosionsartat samtidigt som spelandet har krupit ner i åldrarna. I
kraft av det ökade innehållet av realistiskt våld i moderna dataspel
finns det anledning att ifrågasätta de argument som framförts om att
det inte föreligger något samband mellan dataspelande och effekter på
känsloliv eller utövande av våld hos barn och ungdomar.
Tidigare sammanställningar om dataspelsvåld har gett en något
oklar bild av huruvida datavåld skapar ökad aggressivitet. Medan
flera analyser visat att det finns ett klart samband mellan
dataspelsvåld och aggressivt beteende har ett par dragit slutsatsen
att det inte finns tillräckliga data för en sådan konklusion.
Felaktigt har dessa använts för att påstå att dataspelsvåld inte
föder aggressivitet.
I år har det kommit en ny sammanställning som är mycket
omfattande (Anderson et al 2010; Psych. Bull. 136), där mer än
hundra studier har analyserats och över 130.000 individer
inkluderats. Den visar på en robust koppling mellan våldsamma
dataspel och aggressiva beteenden, tankemönster, och affekter
liksom minskad empati och prosocialt beteende i både
experimentella studier och populationsstudier.
Även andra nya studier, där man följt dataspelande ungdomar under
flera år, visar på att våldsspel ökar risken för aggressivt beteende
oberoende om man tidigare visat aggressivitet eller ej. Styrkan på
sambanden i den ovannämnda sammanställningen är relativt liten,
vilket är förväntat givet att våld och aggressivitet är orsakat av en
kombination av olika riskfaktorer, var och en med liten effekt i sig.

Det betyder alltså inte att dataspelsvåld kan klassificeras som
oviktigt i sammanhanget, utan snarare att forskning måste
fokusera på hur dataspelande i samspel med andra riskfaktorer
(socioekonomisk bakgrund, brist på skyddande nätverk, utsatthet
och genetiska faktorer) ökar risken för våld och aggressivitet. Det
är ytterst viktigt att även inkludera psykologisk experimentell och
biologisk forskning för att få en bättre förståelse för hur dataspel
kan relatera till aggressivt beteende.
Andersons sammanställning är i linje med resultaten av decennier av
experimentell psykologisk forskning, som beskriver flera olika
mekanismer genom vilka passiv och aktiv våldskonsumtion kan öka
risken för aggressiva beteenden. Imitation och modellinlärning är två
välutforskade mekanismer som visar hur observerat våld ”smittar” av
sig, speciellt från vuxna till barn. Emotionell avtrubbning är en annan
verksam mekanism, liksom minskad förmåga att kontrollera
aggressiva impulser.
På liknande sätt kan modern hjärnforskning ge ny energi till debatten.
Hjärnans utveckling i barn- och ungdomsåren är mycket betydande för
att skapa den personlighet som individen kommer att ha resten av sitt
liv, och utifrån hjärnforskningsperspektiv föreligger flera specifika
orosmoment:
1) Impulser för aggression och våld kommer från det limbiska
systemet i hjärnan. Under barn- och ungdomsåren etableras
impulskontroll över dessa system från pannloberna. Vi menar att
det finns en stor risk att dessa kontrollsystem inte utvecklas till
fullo samtidigt som automatiska aggressiva reaktioner förstärks.
Tillvänjning och avtrubbning av individens impulskontroll leder
till ökad risk för aggressiva beteenden i konflikter.

Avtrubbningseffekten förstärks på grund av dataspelens sinnrika
belöningar där spelaren belönas just för det som betraktas som
starkt normbrytande beteende i det vanliga livet.
2) Hjärnforskning har visat att det finns ett empatisystem i hjärnbarken
vilket kan hindra oss från att göra andra illa eftersom hjärnan gör en
modell av den smärta som vår handling kommer att orsaka dem.
Empati utgör således en broms mot våld. Kontinuerligt användande av
våldsamma dataspel i barn- och ungdomsåren kan både motverka
utvecklingen av empati och förstärka de mekanismer som hämmar
empatirelaterande processer i hjärnan. Beteendestudier har också
påvisat att graden av empatisk förmåga faktiskt minskar vid spelande
av våldsamma dataspel.
3) Vår förmåga att resonera i moraliska termer utvecklas under barnoch ungdomen via exponering för moralsystem (genom familj,
samhälle och kultur) i takt med att pannloberna utvecklas. All
information som kommer till hjärnan bidrar till hur våra moraliska
resonemang utvecklas. Risken är därför störst för påverkan av
våldsamma dataspel hos barn med begränsat socialt nätverk.
Risken att påverkas av dessa spel beror på mängden spelande och
mängden våldsinnehåll. Det är därför oroande att en del ungdomar
spelar extremt våldsamma dataspel flera timmar per dag. Men från
hjärnforskningsperspektiv är vi mest bekymrade för barn och
ungdomar som redan har en psykiatrisk problematik, till exempel
ADHD-, borderline- och antisociala symptom. Dessa barn släpar efter
i mognaden av pannlobens kontrollfunktion och har ofta en bristande
impulskontroll. De framstår därför som extra känsliga för våldsamma
dataspel, ett antagande som stöds av beteendestudier.

Några enkla lösningar på frågan om vad man kan göra för att
förändra situationen finns inte, men samtidigt kan påståendet att
dataspelvåld är relaterat till hälsorisker inte nonchaleras som
moralpropaganda. Snarare är detta ett uttryck för oro hos väl
etablerade biologiska forskare.
Vi vill som hjärnforskare göra klart att forskning talar för att det finns
en koppling mellan dataspelsvåld och ökad aggressivitet generellt,
genom mekanismer som är väl kartlagda i hjärnan. Vi vill också
understryka vår oro utifrån ett neurobiologiskt perspektiv att
exponering för grovt datavåld under barn- och ungdomsår kan påverka
utvecklingen av hjärnan – och därmed samhället – ytterst negativt.
Predrag Petrovic
Andreas Olsson
Henrik Larsson
Martin Ingvar
Samtliga forskare inom hjärna/beteende
vid Karolinska Institutet “
“FLER UNGA UTE PÅ NÄTET
Barn och unga tittar mindre på tv och använder internet allt mer,
visade en rapport från Medierådet i höstas. Andelen unga som läser
böcker och tidningar har dessutom halverats under de senaste fyra
åren, enligt rapporten. 1 000 unga mellan 12 och 16 år hade tillfrågats i
enkäten som innehöll flera svarsalternativ. På frågan ”vad gör du efter
skolan” svarade 70 procent ”använder internet”, 66 procent ”gör läxor
eller skolarbete”, 56 procent ”träffar kompisar”, 51 procent ”håller på
med någon sport” och 41 procent ”tittar på tv eller dvd”. Källa: TT “

DN 18 dec 2010:

“Killar utan koll. Tidevarv komma, tidevarv
gå – den svenske tönten han ska bestå.”
“Den svenske tönten. Den fanns en tid vi bara orkade med en i taget,
om det så var Stig-Helmer eller Kurt Olsson. Men det berodde nog
mest på att det bara fanns ett par tv-kanaler och inte mycket mer. I dag
har vi fler kanaler och distributionsformer än man kan räkna. Den
svenske tönten har återfötts i ett gäng nya forum, som
reklamkaraktärer som ICA-Stig och i ett otal tv-serier.
Och den här vintern tycks tönten sprida sina DNA-spår extra mycket.
På julklapps-dvd som Robert Gustafsson dansbandsman Roland i
Rolandz. I Julkalendern, som pappa Roger.
Det är nu någon reser sig och säger att men hallå, de här karaktärerna
behövs för att de berättar något om oss (män), och att de som all
humor eller annan underhållning säger något om vår tid.
Ja, du vet nog hur det brukar låta.
Men stämmer det?
I början av 2011 går nya Åsa-Nisse-filmen upp på biograferna. Jag
tvivlar inte på att Kjell Bergqvist kan göra huvudrollen rolig, men det
är symptomatiskt att vår tid återupplivar karaktären. Åsa-Nisse är
bonnläppen som utstrålar tidigt 1900-tal, men som i själva verket
skapades vid krigsslutet och växte sig populär i en tid när flyttlassen
gick i strid ström och Sverige moderniserades snabbt.
Den svenske tönten fortsätter placeras i en vag dåtid. Högaktuell är
Julkalenderpappan Roger, en misslyckad dammsugarförsäljare (finns

det yrket längre?) som snubblar omkring i outfits som andas sjuttiotal.
I ”Starke man” vaggar kommunalrådet Rolf-Göran Bengtsson
omkring. Sosse (check), tjock (check), bär glasögon (check), en social
katastrof (check). Den karikatyren hade varit modigt att lansera för säg
tjugo, trettio år sedan. Nu känns den daterad. Den nya tidens
realpolitiker som borde parodieras är snarare en ytligt lyssnande
tjänstemannafigur vars partifärg är underordnad.
Tönten i vid bemärkelse kan också innefatta de till utseendet mer
moderna grabbarna i SVT:s ”Våra vänners liv” och TV 4:s ”Solsidan”.
För alla är de utrustade med töntens allra viktigaste egenskap: Att
utstråla att livet inte blev som det var tänkt, kontrollen är borttappad
och omgivningen allt mer obegriplig. En sådan får grava problem med
attraktionskraft och status – och det kan vi alltjämt skratta nervöst åt
2010.
Tiden talar att han kommer fortsätta återfödas. Vi fostras från barnsben
i att allt är möjligt, och det bara är brister i den egna förmågan att
tänka positivt som sätter gränser för ens framgång. Det är i de många
fall bra, baksidan är rimligen människor som trots all upptänklig
välfärd kan uppleva sig misslyckade och marginaliserade. Det skapar
en marknad för fiktiva karaktärer som snubblar sig fram i tillvaron,
som vi kan skratta av oss åt.
Så prognosen är god för den svenske töntens framtidsmöjligheter att
omsättas i nya produkter. Snart kan han ligga under din gran igen.
mattias.hermansson@dn.se “

DN 17 dec 2010:

“Stockholms universitet förlorar
examensrätt för lärarutbildning”
“Stockholms universitet mister examensrätten för
grundlärarutbildningen. Det meddelade Högskoleverket på
fredagsförmiddagen.”
“Högskoleverket har fattat beslut om att dra in examensrätt för
grundlärarutbildningen på Stockholms universitet. Beslutet gäller alla
tre inriktningarna.
Avslaget beror det på att det finns brister i planen för genomförande
av utbildningen. Stockholms universitet har inte beskrivit tillräckligt
väl hur utbildningen ska fungera.
En källa inom universitetet uppger att ledningen överraskad och man
"förstår inte hur" Högskoleverket har resonerat. Beslut innebär att
Stockholms universitet inte kommer kunna göra några antagningar för
de kritiserade utbildningarna under hösten 2011.
En lärare som DN.se talat med säger att sammanslagningen mellan
Stockholms universitet och Lärarhögskolan varit problematisk.
– Jag har inget emot sammanslagningen i sig men det har varit för
lite transparens i systemet, säger han.
Läraren är kritiskt mot att olika enheter från lärarhögskolan splittrats
och spritts ut på hela Stockholms universitet.
– Man har haft en sådan modell på Luleå tekniska universitet, men
efter jul kommer man att lägga alla lärarutbildningar tillsammans igen

och återgå till den gamla lärarhögskolan, säger han, som anser att
ansökningsförfarandet till Högskoleverket varit dåligt.
– Det har varit svårt att få fram mallar för hur ansökningarna skulle
skrivas. Göteborgs universitet hade ett helt annat, mer strukturerat
arbetssätt. Vi har inte vetat hur ansökningarna ska se ut, säger han.
Stockholms universitets vice rektor Anders Gustavsson säger till
DN.se att ledningen
– Det är beklagligt och vi är förvånade över avslaget. Vi har inte
lyckats beskriva tillräckligt väl hur kursplaner och samordningen
mellan inriktningarna ska genomföras, säger han.
Stockholms universitet har tagit över ansvaret för den tidigare
lärarhögskolan.
– Jag tror inte att detta påverkar förändringsarbetet, det arbetet
kommer att fortgå och vi kommer att lämna in en ny ansökan om att
bedriva lärarutbildningarna, säger Anders Gustavsson.
Vad ska ni göra nu?
– Vi måste rätta till de bristerna som Högskoleverket har pekat på
och kanske ta hjälp av externa personer, säger Anders Gustavsson.
Vad innebär det för blivande studenter?
- De som går på univeersitetet i dag påverkas inte, men man
kommer inte kunna söka nästa år till utbildningen utan måste vända sig
till andra lärosäten, säger Anders Gustavsson.
Tidigast 2012 tror han att Stockholms universitet kan ha
undervisning i på de nu underkända utbildningarna. Högskoleverkets
beslut innebär att universitetet förlorar 200-300 studenter.
– Södertörns högskola har fått examensrätt så man får vända sig till
dem, men visst blir det är ett mindre avbräck för lärarförsörjningen i
regionen, säger Anders Gustavsson.
Stockholms universitet har den största lärarutbildningen i landet,

men andra lärosäten kritiseras också av Högskoleverket. Av de 59
ansökningarna underkänns 21.
Förutom Stockholms universitets utbildningar ger Högskoleverket
Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Luleå
tekniska universitet, Mälardalens högskola, Mittuniversitetet,
Stockholms universitet, Umeå universitet avslag för inriktningarna för
grundskolan år 1-3.
Se alla avslagen på Högskolverkets hemsida.
Mikael Bondesson
mikael.bondesson@dn.se “
“FAKTA
Riksdagen har beslutat att från och med hösten 2011 införa fyra
lärarexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen,
ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.
Stockholms universitet har ansökt om tillstånd för alla fyra.
Universitetet har Sveriges största lärarutbildning.
Källa: Stockholms universitet”

DN 17 dec 2010:

DN 17 dec 2010:

“Utbildningsministern: Chockvåg genom
systemet”

“Lärarförbundet: Situationen är mycket
allvarlig”

“Utbildningsminister Jan Björklund (FP) välkomnar den stränga
prövningen av landets lärarutbildningar.
– Det går delvis en chockvåg genom lärarutbildningssystemet i
Sverige i dag — och det tycker jag är bra, för detta är möjlighet till en
betydande uppstramning. Sverige har rasat i internationella
undersökningar de senaste åren och vi måste vända det.
Lärarutbildningen är central i sammanhanget, säger han.

“Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, är mycket orolig för
situationen på landets lärarutbildningar.

Det måste ställas höga krav på lärarutbildningarna, enligt Björklund.
Han tillbakavisar kritiken om att lärosätena har haft för kort tid på sig
för ansökningarna.
– Det har varit känt sedan flera år att prövningen ska ske nu. Och jag
utgår från att det har skett en sträng prövning på ett korrekt sätt, säger
han.
Utbildningsministern påpekar att inte alla lärosäten får avslag på
grund av för låg kvalitet. För en del lärosäten kommer det att gå att
snabbt rätta till bristerna, tror han.
– Universiteten i Stockholm och Umeå är till exempel inne i en
omfattande omorganisation. Där är det här säkert en signal att skynda
på den omorganisationen. I några fall går det säkert att komma tillbaka
ganska snabbt, säger han.
Enligt Jan Björklund är det för tidigt att säga om lärosäten med
examinationsrätt kommer att få pengar för att ta in fler studenter.
Utbildningsdepartementet har ännu inte tagit ställning till HSV:s
förfrågan om extra medel för att behandla de nya ansökningarna
snabbt.
TT”

På fredagen meddelade Högskoleverket att man kommer avslå 21 av
59 ansökningar om lärarutbildningar på flera av landets lärosäten.
– Vi har ett mycket stort problem framför oss. Det kommer bli brist
på lärare både i Norrland och i Stockholmsregionen, säger Eva-Lis
Sirén till DN.se.
Det kommer stora pensionsavgångar de närmaste åren och redan i
dag har många kommuner svårt att rekrytera behöriga lärare.
Fredagens besked från Högskoleverket innebär att situationen
förvärras.
– Halva Sverige, som Norrland utgör till ytan, kommer inte ha
någon ny lärarutbildning och i Stockholm, som är en växande region,
blir läget svårt, säger Sirén.
Lärarförbundet kräver nu att regeringen, Högskoleverket och
lärosätena analyserar det akuta läget.
– Man måste gå igenom ansökningarna, samtidigt vet vi att
grundproblemet är att lärosätena har för få lärare som har disputerat,
säger Eva-Lis Sirén.
Mikael Bondesson
mikael.bondesson@dn.se “
“LÄS MER
”Betydligt färre platser hösten 2011” “

Färbättring av skolans länkkataloger.
Statsminister Fredrik Reinfeldt intervjuades i Lördagsintervjun i
P1 18 dec 2010 av Tomas Ramberg. Statsministern menade bl a att han
vunnit valet för att han är bra på att hålla ihop svenska folket. Men han
har mindre än hälften av rösterna så det är överdrivet.
Kvällen före intervjuades Mikael Wiehe i programmet “En bok en
författare”. Han sa då att i en demokrati borde makten komma nerifrån
och inte uppifrån. Han menade att de skandinaviska länderna länge
haft det så att makten kommit nedifrån, till skillnad från det mesta på
andra håll, tack vare folkrörelserna av många slag , bl a fackföreningarna och socialdemokratiska partiet. Nu, menade han, svänger det så
att makten kommer uppifrån, de borgerliga håller på och river ner det
som byggts upp.
Lördagen före intervjuades de nya arbetsmarknadsministern i
lördagsintervjun av Tomas Ramberg, som envist frågade, utan att få
bra svar, hur arbetslösheten kunde minska för att man sänkte
levnadsvillkoren för de arbetslösa.
Man kan beskriva det svenska samhället som bestående av tre
klasser, underklassen, medelklassen och överklassen. Till överklassen
hör statsråden och riksdagsledamöterna, och den politik de för gynnar
överklassen. Man sänker skatterna för överklassen och försämrar för
underklassen med en makt som kommer uppifrån.
Klasskampen här är av samma slag som i USA, där presidenten
skrivit under på en kompromiss med republikanerna som innebär att
alla får sänkta skatter även de med de högsta inkomsterna, till en
kostnad för staten på många hundra miljarder dollar per år, flera tusen
miljarder kronor.
Arbetslösheten i Sverige beror inte på att de arbetslösa inte vill
arbeta utan på den globala situationen.
Det är viktigt att sörja för individernas förhållanden, men det
är också mycket viktigt att undvika förstörelsen av de fysiska
miljöerna och mycket viktigt att åstadkomma sociala miljöer som

innehåller människor som känner ansvar för utvecklingen av både
fysiska och sociala miljöer så att jorden inte förstörs och så att
människorna kan leva i fred med varandra och i hela världen få
drägliga levnadsförhållanden.
Det viktigaste för politikerna borde vara att åstadkomma bra
sociala miljöer, vilket innebär att man borde se till att
människorna får utbildning , direkt genom skolorna och indirekt
genom massmedier och seder och bruk, så att de blir så kunniga
och ansvarskännande som behövs.
Samhällskunskapsämnet i skolan är inte tillräckligt bra. Man kan
nog inte snabbt ändra de nyligen antagna läroplanerna, men man
kan förättra de länkkataloger som finns som komplement till den
undervisning det blir.
skollink.se har bättre utvecklingsmöjligheter än Länkskafferiet.
I det följande redovisas de länkar skollink.se har, och anges
uppgifter om länkar som Länkskafferiet och Mölndals biblioteks
länkkatalog har och som kan komplettera skollink.se. Någon
värdering av länksamlingarna har inte gjorts, men det är möjligt
att de kan vara ofullständiga.
Områden som inte behandlats av skollink.se har fått en röd
stjärna. Det är framför allt delområdena i område 1 som skulle
behöva tillkomma.
På slutet finns en bilaga om regeringens arbete, som kanske kan ge
en vägledning om vad som mer bör finnas i skolverkets
länkkataloger. FNs och EUs institutioner o d finns i område 354.

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
Särskilda områden:
10
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.
Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
Övergripande filosofiska verksamheter om samband
Övergripande om forskning
Övergripande om ekonomiska verksamheter
Övergripande filosofier om utbildning o d.
Samhällskunskap.
Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

11/19 Individernas inre verkligheter.
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

*10 Övergripande samhällskunskap.
Övergripande värderingar.
Särskilda områden:
10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 Övergripande om forskning
106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
108 Samhällskunskap.
109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

*101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Libris/SAB:
Aa Bibliografi
Aa:b Bibliografisk forskning
Aa:d Bibliografisk teori, filosofi och metodlära
Aa:k Bibliografins historia
Aa.0 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar
Aa- Särskilda länder och områden
Aaa -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac Arkiv
Ac:bf Arkivinstitutioner
Ac:d Arkivteori, -filosofi, metodlära
Ac:k Arkivhistoria
Ac:oeArkivlagstiftning
Ac- Särskilda länder och områden
Aca Arkivteknik och -organisation
Acb Arkivens målsättning och uppgifter
Acc Arkivens organisation, administration och ekonomi
Acd Arkivbestånd
Ace Specialsamlingar
Acf Arkivens service
( DC, DK 010-019)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010.

Samhällskunskap
Arkiv och bibliotek Arkiv till 101

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
A
BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN
Ac Arkiv

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Bibliotekskataloger
Mölndals stadsbibliotek
Bibliotek.se
Libris
Sesim
Svenska ämnesord
TPB-katalogen
V Götaland: Kataloger
Göteborg UB

*102 Biblioteksverksamheter. Databaser.
Internetsökning
Libris/SAB:
A
Bok- och biblioteksväsen (Delar. Delar även på 101, 655, 75/77)
Ab Bibliotek
Ab:bfBiblioteksinstitutioner
Ab:d Biblioteksteori, -filosofi, metodlära )
Ab:k Bibliotekshistoria
Ab:oaBibliotekssociologi
Ab:oeBibliotekslagstiftning
Ab.0 Särskilda typer av bibliotek
Ab- Särskilda länder och områden
Aba Biblioteksteknik och -organisation
Abb Bibliotekens målsättning och uppgifter
Abc Bibliotekens organisation, administration och ekonomi
Abd Bokbestånd
Abe Specialsamlingar
Abf Bibliotekens service
Abg Bibliotekssamarbete
Abh Kontaktskapande arbete och PR
(DC 020-029. DK 020-028, 002)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010.

Samhällskunskap
Arkiv och bibliotek Arkiv till 101

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
A
BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN
Välj ämne här
Bibliografi
Bibliotek
-- Folkbibliotek
-- Biblioteksorganisationer
-- Bokbestånd
-- Referensarbete
-- Bibliotek och IT
Arkiv
Bokförlag, bokhandel
Bokväsen
Skrift

Aa Bibliografiska databaser
Ab Bibliotek
Ac Arkiv till 101
Ad Bokförlag, bokhandel Till 655

Ny länkkatalog. skollink.se
“Från: info@skollink.se
Ämne: www.skollink.se!
Datum: sö 31 okt 2010 15.52.23 GMT+01:00
Till:
sven.wimnell@telia.com
Hej,
Skollink.se är en ny länkplats för skolan som lanseras under hösten.
Ni länkar till pedagogiska resurser på Internet från er hemsida.
Hjärtligt välkomna att länka till oss om ni tycker att vi är
intressanta.
MVH
Karl Lindström www.skollink.se”

http://www.skollink.se
START OM SKOLLINK LÄNKTOPPEN KONTAKT ANNONSERA
Länkgrupper: de redovisas i det följande i områdena 1-9.
Bild
Allmänt
Arkitektur
Design
Film
Foto
Konst
Biologi
Allmänt
Botanik

Medicin
Miljö
Zoologi
Ekonomi
Allmänt
Arbetsmarknad
Lagar
Marknadsföring
Filosofi
Allmänt
Etik
Idéhistoria
Logik
Fysik
Allmänt
Astronomi
Atom-, kärnfysik
Elektricitet
Optik
Geografi
Allmänt
Afrika
Asien
Europa
Geologi
Kartor
Latinamerika

Nord- och sydpolen
Nordamerika
Oceanien
Värdens länder
Hemkunskap
Allmänt
Boende
Konsument
Mat
Historia
Allmänt
Forntid
Antiken
Vikingatiden
Medeltiden
1500-talet
1600-talet
1700-talet
1800-talet
1900-talet
Idrott & hälsa
Allmänt
Alpinism
Bollsport
Cykel
Dans
Friidrott
Gymnastik

Hästsport
Kampsport
Motor
Orientering
Racketsport
Simning
Sjösport
Vapensport
Vintersport
Övrig sport
IT
Allmänt
Grafik
Hårdvara
Programmering
Webbdesign
Kemi
Allmänt
Matematik
Allmänt
Övningar/Problem
Musik
Allmänt
Instrument
Kompositörer
Musikhistoria
Musikinstitutioner

Musikteori
Noter & tabulatur
Övrigt
Psykologi
Allmänt
Religion
Allmänt
Buddhism
Hinduism
Islam
Judendom
Kristendom
New age
Övrigt
Samhälle
Allmänt
Befolkning
Fred och försvar
Ideologier
Internationell politik
Jämställdhet
Lag och rätt
Samhällsekonomi
Statistik
Svensk politik
Slöjd
Textil

Trä-och metall
Språk
Allmänt
Engelska
Franska
Spanska
Tyska
Utländska författare
Svenska
Allmänt
Drama
Litteratur
Skriva
Tala - retorik
Svenska författare
Svenska som andraspråk
Teknik
Allmänt
Byggteknik
Energi Elektronik
Fordon
Maskinteknik
Allmänt
Faktabanker
Massmedia
Museer
Organisationer
Pedagogik/metodik
TV/Video för utbildning

skollink.se
Allmänt Faktabanker:
Annas Burkar
Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Intute
Utbildningsradion
About.com
BBC Learning
Unga Fakta
forskning.se
Forskning & Framsteg
Exploratorium
Internet Public Library
Wolfram Research
Extreme Science
Naturvetenskap.org
The British Library
Referensboken
Internet Archive
Finska Edu-nätet
Galaxy
Museifönstret
Wikipedia
Learner.org
Faktabanken
Europeana
The American Musicological Society
National Geographic
Riksarkivet

AmoebaWeb
Scirus
Statens Museer för Världskultur
Randolphlee.com
Fråga lund
Mimers brunn - Skolarbeten
Academicinfo.net
Webbmagistern
Frågesport
FunBrain.com
Education World
Thirteen
How Stuff Works
Digital Librarian
World Info Zone
Fact Monster
Biography Online
Caithness.Org
Fantastic fiction
BUBL
Boston public Library
Your Dictionary
Thinkquest
Center for History and New Media
Faktoider.nu
Purposegames Test Your Knowledge
refdesk.com
DN factlab

Skolverkets länkskafferi

Skolverkets länkskafferi

Från Internet http://lankskafferiet.skolverket.se/ 14 dec 2010.
Skolämnena redovisas i områdena 1-9.
•
Skolämnen
•
Taggar
•
Teman
•
Bild
•
Biologi
•
Engelska
•
Fysik
•
Geografi
•
Hem- och konsumentkunskap
•
Historia
•
Idrott och hälsa
•
Kemi
•
Matematik
•
Moderna språk
•
Modersmål
•
Musik
•
Religionskunskap
•
Samhällskunskap
•
Slöjd
•
Svenska
•
Svenska som andraspråk
•
Teckenspråk
•
Teknik
•
Övriga ämnen

Från Internet 14 dec 2010.
Teman :
Folk och länder
Geografi, Historia, Arkeologi, Folktro och folkseder, Flaggor...
Kultur
Konst, Litteratur, Musik, Film, Foto, Dans, Teater, Arkitektur...
Massmedia
Dagstidningar och tidskrifter, Journalistik, Nyhetstjänster, Radio och
TV...
Miljö och naturskydd
Miljöfrågor, Samspel i naturen (ekologi), Lantbruk och skogsbruk ...
Människan
Människokroppen, Psykologi, Sex och samlevnad, Handikapp...
Naturvetenskap och matematik
Djur, Växter, Kemi, Fysik, Rymden, Tidmätning, Jordens utveckling,
Väder...
Religion och livsåskådning
Religioner, Etik, Filosofi...
Samhälle och ekonomi
Utbildning och arbete, Pengar, Lag och rätt, EU, Krig och fred...
Slå upp
Bibliotek och arkiv, Uppslagsverk, Lexikon, Citat, Särskilda
personer...
Sport och fritid
Friluftsliv, Idrott, Mat och dryck, Hobby, Hem och trädgård, Lek och
spel...
Språk och skrift
Svenska, Språkvetenskap, Runor...
Teknik
Datorer, Energi, Fordon och trafik, Uppfinningar...

Välkommen till Länkskafferiet
Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser
som passar bra för skolarbete.
Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och
bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet.

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Länkkatalogen Innehåll
A Böcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref

Visst kan du ringa 118 100. Men hos oss frågar du gratis:
De svenska bibliotekens gemensamma elektroniska informationstjänst
LÄNKKATALOG
bibliotek.molndal.se/webbkatalog Över 20.000 utvalda länkar i alla
ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket
Redaktör: Bert Hoflund. Copyright © 1995-2008 Mölndals
stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved.
I länkkatalogen används inga cookies.
Senast uppdaterad: 24 oktober 2010

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:

KVICKREF - Informationsdatabaser
En del av den osynliga webben
Länkgrupper. Redovisas på områdena 1-9.
Allmänna uppslagsverk: 103
Bibliotekskataloger: 101
Ekonomi och näringsliv: 657
Film: 7914-7919
Främmande länder: 91
Genealogi och biografi: 92
Hus och hem: 64
Kommunikationer: 656
Litteratur: 81
Matematik: 51
Medicin: 61
Musik: 78
Naturvetenskap: 5
Religion: 2
Språk: 80
Sverige: 91
Teknik: 62
Telefonkataloger: 654
Eniro:
Tidnings- och tidskriftsartiklar: 90
Utbildning: 7957
Betaldatabas på internet. Kräver lösenord
Copyright © 1995-2010 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All
rights reserved
Redaktör: Bert Hoflund. Senast uppdaterad: 2 juni 2010

*103 Övergripande värderingar. Allmänna
encyklopedier.
Libris/SAB:
Ba Allmänna encyklopedier
(DC 03. DK (03) )

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
B
ALLMÄNT OCH BLANDAT
Ba Allmänna encyklopedier

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Allmänna uppslagsverk
Encyclopædia Britannica
Nationalencyklopedin
Nordisk familjebok
Information Please
Nobelpriset

*104 Övergripande filosofiska
verksamheter om samband
Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

*105 Övergripande om forskning.
Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.
Libris/SAB:
(DC del 00.DK delar 00, 303)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

*106 Övergripande om ekonomiska
verksamheter.
Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.
Libris/SAB:
(DC, DK delar 00, 06).

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Områdena P och Q gäller Område 6 om ekonomiska/teknologiska
verksamheter. Delar om nationalekonomi ingår dock i område 33.
P
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
Välj ämne här
Uppfinnare och uppfinningar
Materiallära
Energiförsörjning
Amatör- och hobbyverksamhet
Hi-fi anläggningar
Optik
Maskinteknik
Elektroteknik
-- Elektronik
-- Radio- och televisionsteknik
Bergsbruk
Metallindustri
Urmakeri
Stenindustri
Glas, keramik, porslin
Träindustri
Pappersindustri
Textil- och beklädnadsindustri
Läder- och pälsvaruindustri

Kemisk teknik
-- Bränslen och sprängämnen
-- Färger och lacker
-- Gummi och plaster
Foto- och filmteknik
Tryckeri och bokbinderi
Byggnadsteknik, -produktion, teknisk hygien
Kommunikationer
-- Landsvägstrafik och -fordon
-- Järnvägar
-- Fartyg och sjöfart
-- Fritidsbåtar
-- Flyg och rymd
---- Luftfart
---- Rymdfart
-- Transporter, Tidtabeller
Brandteknik
Patentbeskrivningar
Datorer och databehandling
-- Datanät, datakommunikation, internet
-- Multimedia

P.08 Energiförsörjning
Pa Teknisk fysik
Pb Maskinteknik
Pc Elektroteknik
Pd-Pe Bergsbruk. Metall
Pf-Pg Sten. Glas, keramik, porslin
Ph-Pi Trä. Papper
Pj-Pk Textil. Läder, päls
Pm Kemisk teknik
Pn Fotografi och filmteknik
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
Pr Transportmedel och kommunikationer

Pra Landsvägsfordon och -trafik
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
Prd Luftfart och rymdfart
Prda Luftfart
Prde Rymdteknik och rymdfart
Ps Brandteknik
Pu Datorer
Puc Datanät, datakommunikation, internet
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Välj ämne här
Bibliografi
Allmäna ekonomilänkar
Nationalekonomi och finansväsen
-- Ekonomisk teori
-- Konjunkturlära
-- Ekonomiska förhållanden
-- Penning- och bankväsen
-- Växelkurser
-- Bank- och kreditväsen
-- Börsväsen
-- Internationella kapitalrörelser
-- Statshushållning
-- Skatter
-- Tullväsen
Företagsekonomi
-- Standardisering
-- Redovisning
-- Reklam och PR
Hem och hushåll, Konsumentfrågor
-- Mat, dryck, hälsa

-- Hemmets vård
-- Kläder och sömnad
-- Personlig hygien, skönhetsvård
-- Privatekonomi
Lantbruk
-- Husdjur
-- Veterinärmedicin
Trädgårdsskötsel
Skogsbruk
Jakt och fiske
Handel
Handelskalendrar och -lexikon
-- Markander och varumässor
Post och frimärken
Tele
Hotell, restauranger, turism

Qa Nationalekonomi och finansväsen 33, 657
Qb Företagsekonomi 658
Qc Hem och hushåll, Konsumentfrågor 645
Qca Mat och dryck 641
Qcc Kläder och sömnad
Qd Lantbruk 63
Qdf Husdjur 63
Qe Trädgårdsskötsel 63
Qf Skogsbruk 63
Qg Jakt och fiske 63
Qi Handel 653
Qjf Post och frimärken 656
Qjg Tele 654
Qm Hotell, restauranger, turism 643

*107 Övergripande filosofier om
utbildning od
Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns
gemensamt i 7957.
Libris/SAB:
(DC, DK delar 37)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

108 Samhällskunskap.
Libris/SAB:
(DC, DK delar 00)

skollink.se
Samhälle Allmänt
Samhälle och kultur
Samhälle och kultur från forskning.se
Angeläget
Ett lyckat samarbete mellan KulturUngdom och Amnesty International
om mänskliga rättigheter riktat till skolor. Förslag till lektioner och
idéer om hur man kan stimulera engagemang om mänskliga
rättigheter.Film, journalistik, noveller, poesi m.m. Bar videofiler.
Barnens rätt i samhället BRIS
Barnens rätt i samhället BRIS är organisationen som informerar,
påverkar och skapar opinion i barnrättsliga frågor. Barnkonvensionens
principer, lektionsmaterial och videofolmer om bråk, ensamhet, kärlek
och mobbning.
Utbildningsradion samhällskunskap
Utbildningsradion sidor om samhällskunskap.
Eldis
På Eldis webbplats kan man läsa tiotusentals dokument från tusentals
källor om utvecklingsländerna. Ämnesindelning från åldrande
befolkning och jordbruk över utbildning och HIV/AIDS till
handelspolitik och trafficking m.m.
Norden.org
Nordiska rådet har gjort en hemsida med massor av information om
det nordiska samarbetet. Fakta och historia om de nordiska länderna,

allt från personlig information för dig som vill flytta, resa, arbeta eller
studera till kultur, näringslivs- och politiska samarbeten.

om hur man kommer i kontakt med junis för barn, föräldrar och andra
vuxna.

Right Livelihood-priset
Right Livelihood-priset delas ut till världsförbättrare i ordets
bokstavliga mening. Läs om priset, pristagere och hur man kan
nominera någon till det. Föreläsningar och artiklar.

Trafiksäkra skolan
Ett webbmaterial från Malmö om trafiksäkerhet. En dag i
trafikdjungeln, vägmärken, droger och alkohol och för pedagoger.
Interaktiva animationer och spel. Vem får skjutsa på cyket?

Vetenskap & Allmänhet
Vetenskap & Allmänhet är en organisation som vill överbrygga
avståndet mellan forskarsamhället och allmänheten. Intressanta
rapporter om deras forskning och kalendarium med aktiviteter som de
anordnar.

Genocide Watch
Webbplats för organisationen Genocide Watch som organiserar
motstånd mot, informerar om och dokumenterar folkmord. Sök för
region och länder. Definition av och konvensioner om folkmord.
Artiklar och videofiler.

Planetizen
Planetizen webbplts är en omfattande portal för samhöllsplanering i
alla dess aspekter. Arkitektur, infrastruktur, energi, utbildning,
ekomoni, trensporter, demografi etc. Mycket onfattande
artikelmaterial. En tung infotät sida.

Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete SIDA
SIDA Om organisationen och dess biståndsverksamhet inom olika
områden. Miljöprojekt, valprocesser, folkräkning, etc. Bra karta att
klicka på för att få info om utvecklingsprojekten.

Project for Public Spaces PPS
Project for Public Spaces är en organisation som arbetar med
stadsplanering. På webbplatsen finns ingfo om parker, torg, kustlinjer i
staden, transporter etc. Artiklar och rapporter om urbanism ur alla
tänkbara perspektiv.
IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis
IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, arbetar för drogfrihet, demokrati,
internationell solidaritet och mänsklig miljö med fokus på barn i
missbruksfamiljer. Detta är till stor del en pyssel - och spelsida. Info

Immigrant-institutet
Ideell organisation som är ett dokumentations- och forskningscentrum
om invandrare, flyktingar och rasism. Kultur, bilder, arkiv och artiklar.
Omfattande webbplats men lite rörig.
Amnesty
Organisation som kämpar för mänskliga rättigheter och mot bl.a.
dödsstraff, tortyr och för politiska fångar.
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Organisation som stöder och länkar samman ungdomsorganisationer.
Organisationsutveckling, diskussioner, bidrag, påverkan och

kommunikation.
Greenpeace
Kampen mot miljöförstöring fortsätter. Klimatförändringar,
radioativitet, miljögifter, skog, hav m.m.
Kungliga hovstaterna
Kungafamiljen, monarkin i Sverige, de kungliga slotten, ekonomi och
organisation.
Globalportalen
Samarbetsorgan för 50 organisationer som vill göra världen bättre. Läs
om mänskliga rättigheter, demokrati, kultur, bistånd, utvecklingsfrågor
och globala sammanhang.
Sociala Nätet
Nyheter, debattforum och länkar till rapporter och utredningar,
organisationer och projekt kopplade till sociala frågor.
Institutet för framtidsforskning
Forskning kring människan i framtiden, Institutioner, kunskap,
demokrati, teknik, och demografi.
SNS
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS Forskning och
dokumentation kring bl.a. det politiska systemet, ekonomisk politik,
offentlig sektor och arbetsmarknaden.
Föreningen Norden
Förening som utvecklar Nordens unika möjligheter till sammarbete.
Länkar till webbplatser som behandlar nordensammarbete.

Hand in Hand Sweden
Hand in Hand Sweden är en organisation som vill bekämpa
fattigdomen i världen genom att arbeta för kvinnligt entreprenörskap,
eliminering av barnarbete, hälsa, demokratiutveckling och miljö. De
arbetar med oppinionsbildning och insamlingsarbete och har
samarbetspartner världen över. Projekt i Tamil Nadu i Indien
presenteras i artikelform.
Privacy International
Är det en motsättning mellan yttrandefrihet och persnlg integritet?
Privacy International arbetar för att försvara den personlga
integriteten. Läs nyheter, rapporter och analyser på webbplatsen.
Institutet för Framtidsstudier
Institutet för Framtidsstudier. Vilka stora frågor är det Sverige står
inför i framtiden? Läs om arbets- och forskningsrapporter, artiklar och
tidskriften Framtiden om militär och strategisk planering, politisk
analys, näringsliv etc.
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Från Internet 20101211:

Samhällskunskap

Område O ingår i områdena 3, 6 och 7 enligt noteringari följande lista.
O
SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkiv och bibliotek 102
Ekonomi 658
EU (Europeiska unionen) 354
Försvar, krigföring och vapen 6525-6529
Internationella relationer
Lag och rätt 34,
Massmedia 90
Miljö och naturskydd 71
Minoriteter och folkkultur (socialantropologi, etnologi)
7911-7913
•
Skola, utbildning och arbete 7957
•
Sociala frågor 7951
•
Statskunskap och politik 32
•
Tidmätning, kalendrar och klockor 52
•
Övriga frågor
Samhällskunskap : 28 träffar

Välj ämne här
Interantionella relationer
-- Folkrätt
-- Freds- och nedrustningsfrågor
-- Internationellt samarbete - allmänt
-- Förenta nationerna
-- Europeiska unionen
-- Försvarspakter
-- Utvecklingsbistånd, internationell hjälpverks
-- Röda korset
Statskunskap och politik
-- Grundrättigheter
-- Sveriges statskunskap
-- Sveriges politiska partier
-- Främmande länders statskunskap
-- Politiska åskådningar
Förvaltning: Sverige
Juridik
-- Förmögenhetsrätt
-- Exekutionsrätt
-- Kriminologi och polisväsen
-- Kriminalvård
-- Rättsfall
Sociala frågor
-- Arbete och arbetsmarknad
-- Bostäder
-- Emigration och immigration
-- Mångkultur, minoriteter, diskriminering
-- Social omsorg

---- Barn- och ungdomsvård
---- Äldre
---- Handikappade
-- Alkohol, narkotika, nikotin
-- Könsroller
Fritidsverksamhet
Samlingslokaler
Statistik
Demografi
Försäkring
Kooperation
Framtidsstudier

Ob Internationella förhållanden
Obf Förenta Nationerna
Obk-ea Europeiska unionen
Oc Statskunskap och politik
Od Förvaltning
Oe Juridik
Oh Sociala frågor
Oha Arbete och arbetsmarknad
Ohd-Ohe Emigration, immigration, minoriteter
Ohf Social omsorg
Ohi Alkohol, narkotika, nikotin
Ohj Könsroller

109 Idé- filosofi- och lärdomshistoria.
Libris/SAB:
Be Allmän idé- och lärdomshistoria
Be- Särskilda länder och områden
Db Filosofins historia
Dbb Medeltidens och renässansens filosofi
Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes)
Dbd Icke-västerländsk filosofi
D(x) Filosofiska lexikon
D:d Filosofisk teori och metodlära
(DC 109. DK 1(091) )

skollink.se
Idéhistoria
Marxists Internet Archive
Stort online-bibliotek för marxistiska texter. Marx, Engels, Kollontaj,
Luxemburg, Trotskij, Lenin m.fl. Men inte Stalin... Översatta
orginaltexter.
Resonemangs idéhistoriska länkar
Stor länksamling med idéhistoriskt innehåll. Länkar till Kant,
Habermas, Husserl, m.fl. Shamal Kaveh som är idéhistoriker sköter
webbplatsen.
Archive for the History of Economic Thought
Ekonomisk historia i teorin. Hundratals ekonomiska tänkares tankar i
fulltext. De representerar alla skolor och idériktningar inom
ekonomiskt tänkande.
Liberalismen
Liberalismens historia under 1600-, 1700- och 1800-talet; John Locke,
Adam Smith, Thomas Jefferson, Richard Cobden, Herbert Spencer
Adventures in Philosophy
Ordbok, tidsaxel, sök - och länkplatser. Filosofi - antiken, medeltiden,
modern, nutida och amerikansk.
Hedbergska
Korta artiklar om filosofins historia. Epoker och de mest betydande
filosoferna.

Marx and Engels Writings
Sida med de flesta texter och verk av Marx och Engels.
The Window
Korta presentationer av 64 betydande filosofer. Bildarkiv, tidslinje och
filosofiskt självtest online.
Humanisterna
Om humanism med bl.a. historisk bakgrund, grundprinciper, livssyn
och samhällssyn.
Citatsidan
Citat om människor, demokrati, kultur, religion, ideologier,
klassamhället, staten, Marx, överklassen, ekonomi, feminism, och
mycket mer

Filosofi Allmänt
The Internet Encyklopedia of Philosophy
Gigantisk webbplats för filosofi. Filosofins historia, metafysik och
epistemologi, filosofiska traditioner, vetenskapteori, logik, matematik
och värdeteori. Alfabetiskt och fritt sök.
Filosofi Welcome to Life
Vad är filosofi? Att vara människa, frihet, rätt och fel, ett rättvist
samhälle, ondska, filosofihistoria m.m. Gymnasieläraren Leif lajf
Löwegren har byggt webbplatsen för sin undervisning och delar
härmed med sig.
Filosofiforum.com
Precis som det låter...ett diskussionsforum för de som är intresserade
av filosofi. Ämnesvalen och frågorna är många. Hur definierar man
utilitarism?, svarta hål, sadomasochism, är normalitet en avvikelse?,
feminism, fri vilja, determinism, kvantmekanik...Finns gud? och
många fler. Länkar.
Filosofia.fi
Finsk webplats på svenska om filosofi. Filosofisk ordbok, filosofin i
Finland, bildarkiv under uppbyggnad liksom ett diskussionsforum,
persongalleri och inte minst en stor avdelning av e-klassiker att läsa
online. Länkar.
AskPhilosophers.org
Har du någon filosofisk fundering? Visst. Det har många. Vad filosofer
svarar på frågor kan du läsa här. Ämnesindelat abort, konst, existens,
djur, självmord, skönhet, barn, medvetande, kärlek och många fler.

Filosofiska rummet - sr.se
Radioprogram online om filosofi från Sveriges Radio. Moral och
existensiella frågor. Arkiv och sändningatider. Nyhetsbrev
Guide to Philosophy on the Internet
Tusentals filosofilänkar. Filosofer, tidningar, projekt, ordböcker, citat,
texter, kurser och undervisning...
Galaxy -philosophy
Omfattande portal för filosofi. Länkar inom de flesta filosofiska
områden.
Philosophy Collection
Filosofiska texter i fullversioner...
Philosophy Pages
Grundläggande om filosofi, historia, filosofer, logik, tidsaxel, ordlista
och råd till studerande.
Philosophers Home Page
Gigantisk portal för filosofer. Sökindex för enskilda filosofer och
länkar till webbresurser för var och en. Webbplatsen ser gammal och
kanske inte så vacker ut men det är en...estetisk fråga.
The Philosophy Net
Chatt och forum för filosofidiskussion. Några av de mest kända
västerländska filosoferna persenteras.Bl.a. Aristoteles, Beauvoir,
Descartes, Hume, Kant, Leibniz, Locke, Mill, Platon, Spinoza och
Wittgenstein. Bra länksamling.
Filosofi
Gotlands komvux har lagt ut online-kurserna Filosofi A och B.

Språkfilosofi, värdefilosofi, argumentetionsanalys, ontologi, logik och
kunskapteori.
Tankebrott
Bloggen Tankebrott drivs primärt av herrarna CJ Åkerberg och
Andreas Anundi och innehåller artiklar, krönikor, betänkanden och
bl.a. massmedia, vetenskap, skepticism, konspirationsteorier och
politik. Sidan drivs i sann 1984-anda och innehåller även en
Skeptikerskola.
Orsakverkan
Pekka S lilla blogg om kritiskt tänkande, skepticism, vetenskap och
pseudovetenskap, religion, samhällsfrågor och diverse annat. Roliga
och intressanta articklar om aktuella ämnen.
Sällskapet för existensiell psykoterapi
Sällskapet för existentiell psykoterapi är en ideell förening, vars
ändamål är att främja existentiella perspektiv och existentiell
psykoterapi, att vara en aktiv röst i samhället och utgöra ett forum för
existentiell praktik och teori.
Medvetenskap
En blogg som syftar till att filtrera det ovetenskapliga och
vetenskapliga i svensk massmedia. Alternativmedicin,
forskningsnyheter, kost, kritiskt tänkande, kvacksalveri, medicinsk
kuriosa m.m.
Skeptikerpodden
Skeptikerpodden är en poddradio som ifrågasätter övernaturliga
fenomen och andra påståenden som kan avgöras vetenskapligt. De tar
utgångspunkten från ett skeptiskt perspektiv som brukar kallas

vetenskaplig skepticism.
Litet Filosofiskt Lexikon
Grundläggande begrepp förklaras och stora filosofer presenteras.
Humor, olösta filosofiska frågor m.m.
Thesophy Net
Korta biografier över filosofer. Chat, köp och sälj filoso- fiska böcker,
diskussionsforum och bokhandel.
Heureka
Sida för upplysningsfilosofi. Förnuft, rationellt tänkande. Artiklar,
recensioner och presentationer av filosofer.
Philosophy For Kids
Diskussion och resurser för "Filosofi för barn"-rörelsen. Idéer,
exempel och länkar.
Principia Cybernetica Web
Artiklar som diskuterar cybernetik, filosofi, ontologi, epistemologi,
språk m.m.
Mind
Det ledande filosofimagasinet från Oxford University. Artiklar on-line.
The Karl Popper
Diskussion om Popper och hans verk och inflytande inom filosofi och
vetenskapsteori. De mest betydande verken.
Contemporary Philosophy, Critical Theory and Postmodern Thought
Filosofindex från Adorno, Bakhtin, Derrida, Gadamer, Heidegger,

Husserl över Althusser, Foucault, Habermas, Marx, Lacan till
Wittgenstein. Länkar till kommentarer, biografier och texter.
The Classical Chinese Philosophy Page
Kinas filosofi från Konfucius (ca 650 B.C.) till tidig Han dynasti (ca
200 B.C.) då de traditonella 6 eller 8 skolorna klassificerades. Länkar
till andra platser.
Filosofiska institutionen Stockholms universitet
Filosofi: praktisk och teoretisk. En beskrivning av filosofi. Några
föreläsningar online.
Postmodern Culture
E-tidning med avancerade artiklar och uppsatser om postmodernism.
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Övriga ämnen
Filosofi
Filosofins historia

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
B
ALLMÄNT OCH BLANDAT
Be Allmän idé- och lärdomshistoria
D
FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
Db Filosofins historia [Särskilda filosofer]

*11/19 Individernas inre verkligheter.
Särskilda områden
11/19 Individernas inre verkligheter.
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14
Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
Libris/SAB:
D
Filosofi och psykologi (132299) (Delar på 109 och 11-19)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010.
Övriga ämnen
•
Filosofi
•
Psykologi
•
Latin
Övriga ämnen : 10 träffar
Filosofi:
•
Etik
•
Filosofins historia
•
Kunskapsteori och vetenskapsteori
•
Logik och språkligt orienterad filosofi
•
Filosofer
•
Nya tidens filosofi
•
Verklighetsuppfattningar
•
Värdefilosofi
Filosofi : 31 träffar
Psykologi
•
Barn- och ungdomspsykologi
•
Parapsykologi
•
Psykiska sjukdomar
•
Psykologins historia

•
Sinnen och tänkande
•
Socialpsykologi (relationer, normer, mobbning)
•
Särskilda riktningar
•
Tillämpad psykologi
Psykologi : 4 träffar

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
D
FILOSOFI OCH PSYKOLOGI

Välj ämne här
Filosofi
-- Särskilda filosofer
-- Etik
Psykologi
-- Psykoanalys
-- Gestaltpsykologi
-- Barn- och ungdomspsykologi]
-- Parapsykologi

D-Dj Filosofi
Do Psykologi
Db Filosofins historia [Särskilda filosofer]
Dc Logik
Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori
Df Estetik
Dg Etik [Forskningsetik] [Global etik] [Företagsetik] [Medicinsk etik]
Do Psykologi - allmänt [Periodika] [Lexikon]
Doa Metodik [Psykologiska mätmetoder]
Dob Historia
Doc Särskilda riktningar [Psykoanalys]
Dod Fysiologisk psykologi
Doe Kognitiv psykologi
Dof Utvecklingspsykologi [Barn- och ungdomspsykologi]
Dog Differentiell psykologi
Dok Tillämpad psykologi
Dop Parapsykologi

*11 Individens lager av kunskaper,
erfarenheter o d.
Libris/SAB:
(DK 371.27, 378.2)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

*12 Individens visioner, framtidsvisioner od.
Libris/SAB:
(DK 1 ”313” )

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

*13 Individens känslor, värderingar od.
Estetik.

skollink.se

Libris/SAB:
De Värdefilosofi: allmänt
Df Estetik
(DC del 701. DK del 7.01)

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog

Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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D
FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
Df Estetik

14 Individens ideologi / uppfattning om
samband o d.

skollink.se

Libris/SAB:
Dj Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m m)
Dja Determinism
Djb Förändringsteorier
Djc Rummets och tidens filosofi
Dh Filosofisk antropologi
(DC, DK 11, 12, 14)

Konservatism.se
Här förklaras den konservativa ideologin. Värdekonservatism,
socialkonservatism, neokonservatism m.fl. riktningar. Personporträtt
t.ex. Edmund Burke, Margaret Thatcher och Jarl Hjalmarson. Länkar.

Ideologier

Liberalism
Liberalismen ideologi och historia. Liberalismens tänkare
presenteras.John Locke, Adam Smith, Thomas Jefferson, John Stuart
Mill, Friedrich Hayek, Ayn Rand och Milton Friedman. Länk- och
lästips.
Marxistiskt forum
Om marxistiska tänkare som # Marx och Engels, V. I. Lenin, Leo
Trotskij, Rosa Luxemburg, Ernest Mandel, Louis Althusser m.fl.
Omfattande textarkiv och artiklar. Dålig uppdatering tyvärr.
Nationalismen - dess historia och nutid
Uttömmande och kunnigt presenteras nationalismen på dena webbplats
från Stockholms universitet av Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel
Söderholm. Nationalismen definieras och det finns valvalda exempel
på nationalism i historien och diskussioner om främlingsfientlighet,
Europatanken, nationell identitet etc.
Syndikalismen
En ideologi om frihetlig socialism som bygger på demokrati och
federalism, lokalt självbestämmande, och solidaritet som kommer ur
arbetarklassens erfarenheter. Historik, personligheter, arkiv etc.

Terrorism
Ideologi? Nja snarare en metod. Från forskning.se.
World Federation of Liberalism
World Federation of Liberalism är en samarbetsorganisation för
liberala organisationer i världen. Här hyllas de liberala värdena
individualism, tolerans, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, lika
möjligheter, frihandel och pluralism. Socialliberalism och klassisk
liberalism förklaras.
Sionistiska Federationen i Sverige
Organisation som ser som sin uppgift att leda det sionistiska arbetet i
Sverige. De presenterar sin syn på sionismen, dess historia och
konflikten i Mellanöstern. Ger ut nyhetsbrev med positiva nyheter från
Israel.
Cogito
Tankesmedja för ekologiskt eller grönt politiskt tänkande. Artiklar och
debattinlägg om miljö, välfärd, fred, utveckling, ideologi och politik.
Om kommunismen
Om kommunismen av de som inte tycker om kommunismen. Långa
artiklar om kommunismens idéer och hur det blev i praktiken.
Planekonomi, terror, fångläger, öststaterna m.m. Medverkande är bl.a.
professorerna Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson och Stefan
Hedlund.
Marknadskraften
Till försvar för liberalismen. Artiklar inom många områden och ämnen
ur ett liberalt perspektiv. Länkar till liberala webbplatser. Märklig
design.
Ideologierna
De politiska ideologierna. Konservatism, liberalism, socialism,
anarkism, nazism, ekologism, facism. Politiska tänkare.

JohanNorberg.Net
Den kände förespråkaren för liberalism, kapitalism och globalisering,
Johan Norbergs egen sida. Här presenteras hans egna artiklar, boktips,
filmer, bilder och länkar m.m.
Trotsky.net
Leon Trotskys liv och politiska tänkande om den permanenta
revolutionen, facismen, marxism etc.
Reason
Liberal tidskrift med artiklar om politik kultur, och idéer och tankar.
Kommentarer, recensioner och analyser.
Socialist.nu
ABC om socialismen. Imperialism, facism, ekonomi m.fl. ämnen
utifrån ett socialistiskt klassperspektiv. frågor och svar.
Democratic Socalists of America
Den socialistiska internationalen, aktioner och projekt. En socialistisk
organisation i USA.
Marx and Engels Writings
Engelsk sida med de flesta texter och verk av Marx och Engels.
Humanisterna
Om humanism med bl.a. historisk bakgrund, grundprinciper, livssyn
och samhällssyn.
Politisk citatsamling
Citat om människor, demokrati, kultur, religion, ideologier,
klassamhället, staten, Marx, överklassen, ekonomi, feminism, och
mycket mer
World Animal Net
Stort internationellt närverk för djurättsorganisationer.

Skolverkets länkskafferi
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Övriga ämnen
Filosofi
Verklighetsuppfattningar

15 Individens psykiska mekanismer
Psykologi o d.

skollink.se

Libris/SAB:
Do Psykologi
Doa Psykologisk metodik
Dob Psykologins historia
Doc Särskilda riktningar och skolor
Dod Fysiologisk psykologi )
Doe Kognitiv psykologi
Dof Utvecklingspsykologi
Dog Differentiell psykologi
Dok Tillämpad psykologi
Don Grafologi
Dop Parapsykologi
(DC 15. DK 159.9)

Classics in the History of Psychology
En stor mängd böcker och artiklar online, från Aristoteles fram till
våra dagar. Sök genom författare eller ämnesindelningar.

Psykologi Allmänt

Psykologi, Hedbergska skolan
Psykoanalys, behaviourism, humanistisk psykologi, sömn, stress,
psykiska sjukdomar. Artiklar och instuderingsfrågor
PsychWeb
Psykologirelaterad information för elever och lärare. Omfattande
länkplats.
Internet Mental Health
Mental ohälsa, diagnos och behandling, självtester, läkemedel.
Psychological Tutorials and Demonstrations
Psykologiartiklar med länkar, kurser, undervisningsmoment.
APA (American Psychological Association)
Artiklar, databas, arkiv, böcker m.m
Svenska OCD-förbundet Ananke
2 - 3% av svenskarna lider av OCD Obsessive Compulsive Disorder
eller tvångssyndrom som det heter på svenska. Här finns info om
sjukdomen och artiklar som beskriver de sjukas situation. Terapier och
läkemedel. Självskattningsformulär.

About.com psykologi
About.coms sidor om psykologi.
Web4Health
"Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi,
personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga
övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala
sjukdomar m.m." Här kan man läsa vad psykologen svarar på våra
frågor.
Svenska ångestsällskapet ÅSS
Den finns i många former och kan komma regelbundet, vara intensiv,
lätt eller bara hälsa på vid speciella tillfällen. Här finns det mängder av
information om agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, panikångest,
social fobi och tvångstankar och vad man kan göra åt problemen.
Beteendeterapeutiska föreningen
Webbplats för kognitiv beteendeterapi KBT. Terapi som blivit alltmer
använd vid flertalet psykiska besvär som ångest, fobier, panikångest,
generaliserad ångest, tvångshandlingar och tvångstankar, depression,
missbruk, posttraumatisk stress, schizofreni och ätstörning m.fl.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landsting.
"Vi vänder oss i första hand till ungdomar som vill ha information om
hur vi jobbar eller vill ställa frågor om egna problem och bekymmer."
Massor av besvarade frågor från ungdomar inom många viktiga
områden. Artiklar och kontaktadresser.
Hantera konflikter
Klart man blir irriterad eller t.o.m. förbannad ibland. Produktivt?
Knappast i längden. Webbplatsen ger en bred bakgrund till hur
konflikter uppstår ooch hur man kan förhålla sig till dem. Konfliktkola,
medling, olika sätt att förhålla sig till konflikter m.m.m.

Kuling.nu
Här kan du hämta information om vad psykisk sjukdom är, vad det kan
bero på, behandling och hur det kan vara att leva med en mamma eller
pappa som är psykiskt sjuk. Texterna är lättlästa och skrivna för barn
och ungdomar.
Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och
liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som
sjukdomen för med sig. Här kan du läsa om varningstecken,
sjukdomsförlopp, diagnoser, behandlingar och orsaker.
Samrådsforum
Samrådsforum är en instans för överläggningar mellan samtliga
föreningar för de olika psykoterapiinriktningarna för legitimerade
psykoterapeuter. Här kan du läsa om bl.a. beteendeterapi och kognitiv
beteendeterapi, familjeterapi, gruppsykoterapi, hypnospsykoterapi,
psykoanalys och psykoanalytisk parpsykoterapi. Psykodynamisk barnoch ungdomspsykoterapi Psykodynamisk psykoterapi
Terapisnack
Psykologiforum för den som har frågor om psykoterapi, panikångest,
självkänsla. Som medlem på Terapisnack kan du själv ställa frågor och
få svar dels av sidans experter men även av andra medlemmar som är
intresserade av psykologi.
Samtal.nu
Psykologi, psykoterapi, psykologer, psykoterapeuter och existentiella
frågor är fokus för denna sida. Här kan du läsa om hur du väljer rätt
terapeut, emotionell intelligens och social kompetens och få svar på
vanliga frågor.
SlutaSpela.nu
En portal för dig som vill veta mer om spelberoende och spelproblem.

Vad beror spelberoende på? Vilka är de farligaste spelen? Hur kan man
söka hjälp att sluta? m.m.

Psykosocialt Forum
Mötesplats att söka eller erbjuda tjänster inom det psykosociala
området, debattforum, länkar.

Svenska psykoanalytiska föreningen
På denna sida kan du få en kortfattad introduktion om vad psykoanalys
är för något och läsa mer om människans känslo- och tankeliv och
olika behandlingsmetoder.

Freud Net
Länkplats. Allt om Freud, psykoanalys, webbplatser, böcker, museum
m.m.

Spelberoendes riksförbund
Organisation som är en partipolitisk och religiöst obunden
sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill
verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Här kan du läsa
fakta om spelberoende och läsa artiklar och hitta föreningar.
Association for Psychological Science
Forskning om psykologi. Här kan du läsa de senaste amerikanska
rönen om psykologins utveckling.
SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Webbplats för anhöriga som förlorat en nära genom självmord. Texter
om suicidproblematik och information om var man kan vända sig.
Psykiatriinfo.se
En webbplats om schizofreni och bipolär sjukdom. Om sjukdomarna,
disgnoser, att leva med dem och behandlingar. Adresser till
patientföreningar. swebbplatsen är framtagen av AstraZeneca
Anorexi-bulimi information
Anorexi, ätstörningar, hetsätning. Orsaker till och behandling av
ätstörningar.
PsykNet
Dansk webbsida, psykoanalys, mental hälsa, socialt arbete och IT

Facts for Families
Olika problem relaterade till barn och ungdomar, droger, anorexi,
stress, depression, inlärningsproblem,ADHD m.m.
The Jung Page
C G Jung, Analytical Psychology, and Culture Jung, analytisk
psykologi, artiklar, online böcker, diskussionsforum, Jungianska
institut, länkar.
Sveriges Psykologförbund
Nyhetsartiklar, om psykologyrket, psykologi inom rättsväsendet, sök
en psykolog.
The American Psychoanalytic Association
Psykoanalys, litteratur, länkar
B.F.Skinner Foundation
Skinner, behaviorism, böcker, bilder.
Freud - Komvux Gotland
En liten sida om Freud från komvux på Gotland. Här kan du läsa om
bl.a. psykets topografi, strukturmodellen, driftteorin och psykosexuell
utveckling.
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Do Psykologi
Do Psykologi - allmänt [Periodika] [Lexikon]
Doa Metodik [Psykologiska mätmetoder]
Dob Historia
Doc Särskilda riktningar [Psykoanalys]
Dod Fysiologisk psykologi
Doe Kognitiv psykologi
Dof Utvecklingspsykologi [Barn- och ungdomspsykologi]
Dog Differentiell psykologi
Dok Tillämpad psykologi
Dop Parapsykologi

16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
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Libris/SAB:
Dc Logik och språkligt orienterad filosofi
Dca Logik
Dcb Argumentationsanalys
Dcc Språkligt orienterad filosofi
Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori
Ddb Kunskapsteori
Ddc Vetenskapsteori
(DC, DK 16)

Logik
Introduction to Logic
University of Oxford erbjuder en kurs med förklaringar och övningar i
elementär logik.
Logic Elementary Logic
Webbplatsen erbjuder en introduktion till logiken. Argument, beslut,
slutsats, proposition, syllogismer, språkanvändning, felslut etc.
Hans Rosings sida om logik
Grundläggande om logik. "Jag kan inte flyga. Giraffer kan inte flyga.
Jag är en giraff." Om logiska misstag, lagar, teorier och begrepp,
formell och modal satslogik, Göders teorem etc.
Brain Teasers
Logiken kan vara knepig. Fundera över logiska paradoxer och
diskutera vad som blir underligt och förvirrande. Elleg ge dig på
hjärngympan med matematikproblem. Kolla synvillor m.m.
Logiklänkar från Göteborgs universitet
Logikbloggar, logiktidskrifter, logikers webbplatser m.m. Botanisera...
Nordic Journal of Philosophical Logic
Här kan du läsa artiklar och föreläsningar om logik ur många olika
infallsvinklar. Från Oslo universitet.
Introduction to Logic
En utsaga kan vara sann eller falsk. Men vad är en utsaga? Jo något

som kan vara sant eller falskt. Kolla om du hänger med i de
självrättande svarsalternativen.
Logic at RBJones
Grundläggande begrepp inom formallogiken. Matematik, datorer,
ontologi etc.
Identifying the Argument of an Essay
Grundläggande om argumentationsanalys. Argument, resonemang och
slutsats. Övningar.
Logik vid Göteborgs Universitet
Allmän och kort presentation av logiken. Exempel och länkar till
logikresurser.
Kurt Gödel
Enkel text om ett komplicerat ämne. Göders teorem om matematiska
och logiska problem. t.ex. "Jag ljuger alltid." Kort biografi över Göder.
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17 Individens moral och uppfattningar om
moral.
Libris/SAB:
Dg Etik
Dgb -Dgv Etik för områdena B-V
(DC, DK 17)
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Etik
Ethics resource center
Engelsk organisation för ökad etisk standard inom organisationer och
affärsliv. Rapporter, nyheter, etiska grundbegrepp, artiklar, etiska spel
och pussel.
Djurens ratt
Organisationen som arbetar för ett samhälle där djur inte förtrycks.
Här beskrivs det onfattande arbete som bedrivs. Rapporter,
studiematerial, tidning, djurförsök, pälsar, ideologi m.m.m.
Om djurförsök.info
Universitet och vetenskapsrådet informerar om djurförsök och de
etiska frågorna runt detta. Etik, regler, lagstiftning, alternativa
metoder, reportage och nyheter. Testa dig vad du kan om djurförsök.
Ethics World
En oberoende organisation som arbetar mot korruption och vanstyre
för affärsetik och ansvarsfullt ledarskap. Här kan du läsa om etik mot
anställda, företagsstyre, socialt ansvar, lokalpolitik m.m.
Ethics Update
Etisk teori - Utilitarism, Kant, religion, egoism etc. Tillämpad etik dödsstraff, djurrätt, kön, abort, militarism etc. Videoföreläsningar,
fallstudier, forum m.m.
ETHICS An Online Textbook
Mycket omfattande texter i etik inom de flesta teoriområden.
Relativism, etiska teorier, egoism, utilitarism, natrurätt, kategoriska
imperativet, existensialism, feminism etc. Etik inom sjukvård och
hälsa, affärslivet etc.

Online Guide to Ethics and Moral Philosophy
Webbplats i tre delar: Etikens historia, grundläggande idéer och
problem och tillämpad etik. Många bra länkar i texterna.

Värdefilosofi
Grundläggande om normativ etik, deskriptiv etik och metaetik. Länkar
till etisk diskussion.

Donationsrådet
Är det rätt att ge organ till svårt sjuka när man är död? På webbplatsen
diskuteras hur det går till att gå med i donationsregistret, vilka organ
som kan doneras, berättelser om orgsandonationer och de människor
det gäller. Frågor och svar. Länkar.

Människor och Djur
Spelet Människor och Djur vill stimulera till diskussion och vidare
studier kring om hur man skall ta sitt ansvar som människa när det
gäller att utnyttja djur till föda och för att få fram mediciner mot olika
slags sjukdomar, mediciner.

Codex
Det är viktigt med forskning. Men hur och om vad är det etiskt
försvarbart att forska? Codex är platsen för dig som vill veta mer om
detta. Här finns etiska forskningsregler och lagar. Webbplatsen är ett
samarbete mellan Vetenskapsrådet och Centrum för forsknings- och
bioetik vid Uppsala Universitet.

Rätten till en Värdig Död
En organisation som arbetar för aktiv dödshjälp. Ordlistor,
livstestamenten, politiska inlägg, rättsfall m.m.

BBC Ethics
Etik från BBC.
LIFE
Djurförsök, försöksdjur och genteknik. AstraZenecas skolmaterial om
djurförsök och etiska frågor om detta. Video med intervjuer med
veterinärer. Elev- och lärarmaterial att ladda ner.
Oxford Center for Animal Ethics
Organisation med ambitionen att föra in djurens rätt i den etiska
debatten på ett vetenskapligt sätt. Intressanta artiklar om djurrätt och
människans tänkande om djur. Video - och audiolänkar.
Ja till livet
Webbplats och organisation för abortmotståndare. Artiklar och nyheter.
utilitarism.net
Webbplats som hyllar utilitarismen. Artiklar och debatt.

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering
Articklar och nyheter om ungdomsvåld och samhällskonflikter samt
hur man löser dessa problem med hjälp av medling. Medling vid brott,
skolmedling, familjemedling m.m.
Utilitaria Philosophers
En sida om utilitaristiska filosofer. Här kan du läsa teorier om David
Hume, Jeremy Bentham, William Godwin, James Mill, John Stuart
Mill, Henry Sidgwick, R. M. Hare och Peter Singer.
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*18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och
väst.
Libris/SAB:
Da Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur
Daa Antika filosofers skrifter
Dab Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter
Dad Icke-västerländska filosofers skrifter
Dbz Särskilda filosofer
(DC 18. DK del 1(091) )(DC 19. DK del 1(091) )
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Se område 109
Lämpliga länkar kan även finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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Övriga ämnen
Filosofi
Filosofer
Nya tidens filosofi

2 Religiösa verksamheter o d
Libris/SAB:
C
Religion
(DC, DK 2)

Särskilda områden:
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
Libris/SAB:
C
Religion
(DC 20.)
21 Allmän religionsvetenskap
Libris/SAB:
C(x) Religionslexikon
C:d Religionsfilosofi och -psykologi
C:oa Religionssociologi (
(DC, DK 21)
22/28 Kristna religioner
Libris/SAB:
Ca Kristendomen: allmänt (
Cb Bibelutgåvor
Cc Exegetik och litteratur om Bibeln
Cd Äldre teologisk litteratur
Ce Dogmatik och symbolik
Cf Teologisk etik

Cg Praktisk teologi
Ch Gudstjänsten (5 676)
Ci Uppbyggelselitteratur
Cj Kyrkohistoria
Ck Kristna samfund
Cl Kristen mission
(DC, DK 22-28)
29 Icke kristna religioner o d
Libris/SAB:
Cm Religionshistoria
Cn Moderna religionsbildningar
(DC, DK 29)
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ReligionAllmänt
Utbildningsradion religion
Utbildningsradion sidor om religion.
About.com religion
About.coms sidor om religion.
BBC Religion
BBCs sidor om religion.
James Randi Educational Foundation
James Randi är en trollkarl och magiker som inte tror på trolldom och
magi. Webbplatsen är en utgångspunkt för att avslöja lurendrejeri som
paranormala fenomen och pseudovetenskap. Uppslagsord med
kommentarer av James Randi, forum, m.m. Fungerar akupunktur eller
är det bara trams?
Overview of World Religions Project
Världsreligionerna och hur de har utvecklats presenteras på
webbplatsen. Textmaterial om buddhism, kristendom, konfusianism,
hinduism, islam, jainism, judemdom, shintoism, sikhism, taoism och
zoroastrianism.
religion online
Späckad sida i 90-talsdesign om det mesta inom religion och
religionsvetenskap. Religioner, teologer, historia, relionssociologi,
arkitektur m.m.

Religion facts
Religion facts webbplats gör anspråk på "Just the facts". Här blandas
andliga rörelser med de stora religionerna. Kolla The Big Comparision
Chart där de jämförs angående organisation, tro, livet efter detta,
praktisk utövning etc. Länkar vidare.
The Skeptiseum
Är du skeptisk till artologi, exorsism, spöken och andeväsen,
pseudovetenskap eller kristallkulor och tarot. Webbplatsen tar upp det
du nog kan fundera på om du ska ta på allvar.
Religionskunskap Welcome to Life
Världsreligionerna, livsåskådning, etik och testa dig själv.
Gymnasieläraren Leif lajf Löwegren har byggt webbplatsen för sin
undervisning och delar härmed med sig.
belifenet
Allmän sida om tro och olika religioner. Filmer, skämt, lekar och
mängder med seriösa om allt från kristendom och hinduism till
meditation och Belief-O-Matic där du kan se vilken religion du har
eller enligt webbplatsen borde ha.
Religious Tolerance
Organisation för religiös tolerans. Religion och vetenskap,
kontroversiella frågor, etik, nyheter och essäer.
Sektfakta
Mycket överskådlig och informativ webbplats om sekter. Sekter i
Sverige, vad en sekt är, hur man kan få hjälp att gå ur, organisationer
som motverkar sekter. Lär recensioner av böcker och se filmer.

Föreningen rädda individen FRI
Förening mot destruktiva rörelser. Sekter, mind control,
avprogrammering, självmord m.m.

Kristendom

Fercis
Fédération Européenne des Centres de Recherche et d Information sur
le Sectarisme. Länkar till organisationer som informerar om sekter och
sekterism.

Vatikanen
Vatikanens webbplats. Information om katolska kyrkans syn på Gud,
människan, kyrkan och världen. Historia, arkiv, museeum, texter i
massor, bilder och videofiler. Så vill du veta något eller allt? om
katolisismen eller katolska kyrkan så har du kommit rätt. Gå inte vilse
i all information bara.

Abrahams barn
Abraham räknas som religiös stamfader i tre olika religioner.
Judendom, kristendom och islam. Webbplatsen vill verka för förståelse
mellan dessa religioner genom att framhålla Abraham som gemensam
utgångspunkt. Religiös samexistens. Sigtunastiftelsen håller i
projektet. Lite material men sen kostar det...

Den heliga Birgitta
Birgitta Birgersdotter eller den heliga Birgitta so hon blev efter
helgonförklaringen presenteras utförligt här liksom Birgittasystrarna
hennes nunneorden. Videofilmer, bildspel och intressanta artiklar om
klosterliv, pilgimsfärder, Vadstena kloster och museet.

RIT
populärvetenskapliga artiklar om livsåskådning och religion från
Lunds universitet. Ladda ner dem i PDF-formet

Moder Teresa
Moder Teresas liv, förkunnelse och verksamhet i fr.a. Calcutta.
Helgonförklarad av katolska kyrkan 2003 och denna process och dess
innebörd beskrivs utförligt. Audio och videofiler.

Calendar Holy Days World Religions
När firar shintoisterna gantan-sai och när är det sikhernas tur att fira
baisakhi? Det och andra religioners högtider kan du se här. I år och tio
år framåt. Bra ordförklaringar.
Teacher on demand - Religionernas ursprung och splittring
Teacher on demands sida om världsreligionernas ursprung.

Lourdes france
Lourdes i Pyrenéerna är en pilgrimsort med hundratusentals besökare
per år. Benedette Soubirous fick uppenbarelser i staden. Sedan hävdas
det att flera sjuka blivit botade - mirakel alltså. Mycket information på
webbplatsen. Bilder, video och mycket text.
Svenska kyrkan
Tro och liv i olika skeden av livet. Dop. konfirmation, vigsel etc.
Centrala texter. Organisation och kyrko- ordning. Mission.

Bibelsällskapet
En sida om hur man kan använda och sprida bibeln och dess budskap.
Länkar även vidare till bibeln.se där man kan söka genom sökord eller
teman på bibelns innehåll.
Franciskusgården
Munkar i Sverige? Visst. Här presenterar sig tre franciskanermunkar
sig , sin tro och sin verksamhet. Gråmunkarna bakar, predikar, spelar
tennis och gör en burn out med motorcykel så att det ryker och kvar på
asfalten blir ...ett kors!
Svenska Baptistsamfundet
Svenska Baptistsamfundet tror på skriftprincipen och frihetsprincipen.
O det och mycket annat kan man läsa om på deras webbplats.
Organisation, hisgtoria, tro och vision.
Sveriges Kristna Råd
Sveriges Kristna Råd en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i
Sverige. Samarbete över församlinggränserna där ekumenisk teologi,
ekumeniskt vittnesbörd och ekumenisk diakoni/kyrka - samhälle är det
viktigaste.
Crossnet.se
Portal för kristna. Diskussioner, länkar, kristna organisationer och
utbildningar m.m. Kyrkor och samfund
Catholoc.net
Mycket omfattande om katolska kyrkan. Här kan du läsa om katolska
läran, familj och livsstil, skrifter och böner. Homosexualitet,
familjeplanering, hälsa, välgörenhet m.m.m.

Pingt.se
Pingstkyrkans webbplats. Läs om deras tro, diakoni, historia,
statisktik, m.m. Mängder av artiklar att söke efter och ladda ner.
exkristen.se
Har du förlorat din kristna tro eller tvivlar du mycket. Den här sidan
vill vara en mötesplats för att diskutera svårigheter med att vara ex i
tron. Artiklar och vittnesbörd.
Kyrktorget.se
På Kyrktorget.se kan du söka kyrkor i Sverige. Svenska kyrkan och
frikyrkor. Vägberskrivningar, webbadresser och kyrkornas
kalendarium.
Barndop.nu
På sidan finns massor av fakta, idéer, tankar och verktyg till hjälp för
föräldrar som planerar inför ett barndop, eller andra som söker
information om dop.
Bibelsajten
Kristendom för ungdomar. Religion, etik och humor. Livsfrågor i
Bibeln, recensioner, frågelåda m.m.
Frälsningsarmén
Om organisationen och dess historia, Stridsropet, artiklar, skolmaterial,
bilder och filmer.
Svenska missionsförbundet
Om förbundet, historia, missionsverksamhet, ekumenik, utbildning,
tidningen Växa.nu...

Metodistkyrkan
John Wesley grundade metodistkyrkan på 1700-talet. Läs om
verksamet, historia, tro och organisation sen dess.
Ortodoxa kyrkan.se
Ortodoxa kyrkan. Här den Grekisk-ortodoxa. Läs om lära,
gudstjänster, sakrament, ikoner och m.m.
Livets ord
Bön, bibelstudier och Ulf Ekman och Ulf Ekman igen. Nyheter, tro
och något så uppfinningsrikt som kollektboxen där man kan skicka
pengat elektroniskt.
Vännernas samfund i Sverige, kväkarn
Kväkarna berättar om sin historia och tro. Retreater, tyst bön och
kväkarhjälpen.
The Amish
Inga bilar, ingen elektricitet, enkla levnadsvanor, egen design...här är
amishfolkets webbplats som de inte sköter själva. Frågor och svar om
levnadssätt, tro m.m.
Respekt - En katolsk rörelse för livet
Respekt är en katolsk rörelse, som arbetar för att främja det mänskliga
livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död.
Christianbest.com
Internetportal med länkar till kristna webbplatser, Konst, bön,
bibelstudier, barnsidor, organisationer och kyrkor.
Pingst.se
De svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Tro, verksamhet,
missionsverksamhet, forskningsarkiv etc.

Sjundedags Adventistsamfundet
Sjundedags Adventistsamfundets webbplats där de förklarar sin kristna
tro och sina grundsatser och historia som en del väckelserörelsen.
Artiklar och länkar till video- och audiofiler.
Mormonerna
Jesus ursprungliga kyrka återupprättad av Jesus med hjälp av profeten
Joseph Smith. Mormons bok, tro, levnadsregler, familj m.m.
Videofiler.
Luther
Reformatorn Luther. 95 teser i Wittenberg, legender om honom, tiden
han levde i, tidslinje och länkar.
Bibelfrågan
Sidan är en obunden kunskapsresurs där du får objektiva, konkreta och
utförliga svar. Här kan du söka bland svaren på flera tusen frågor om
bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc.
Gideoniterna
Gideoniternas främsta uppgift är att placera biblar.
Ortodoxa kyrkor i Sverige
Länkplats till ortodoxa kyrkor

Buddhism
BuddhaNet
Virtuell mötesplats för buddhism. Historia, kultur, meditation,
adresser, litteratur, länkar m.m.
ZEN
Zen...zen. Mästaren Kosen. Mästaren Deshimarus tal och skrifter.
Meditation och meditationstekniker, adresser m.m
DharmaNet
Mycket stor länkplats för allt om buddhism på Internet. Studier,
adresser, nyheter, böcker, kurser, m.m.
Stockholms buddhistcenter
Webbplatsen ger dig grunderna om Buddha, vem han var, Dharma,
läran, den åttafaldiga vägen och de fyra sanningarna och Sangha, den
andliga gemenskapen. Högtider, texter, ritualer, meditation och
litteratur.
Dalai Lama
Skicka e-post till Dalai Lama? Till hans kontor i alla fall. Här är hans
webbplats. Bilder, video, texter och ljudfiler där du får reda på hur
Dalai Lama ser på livet, kärleken, miljön m.fl. ämnen. Buddhismen i
Tibet naturligtvis.
Buddhism på svenska
Buddha,Dhamma och Sangha. Buddha, läran och gemenskapen.
Buddhismens tre grundpelare förklaras på sidan ur
theravadaperspektiv. Lite rörig men mycket innehållsrik webbplats om
meditation, traditioner och levnadssätt m.m.
Women Active in Buddhism
Tina Turner, Patti Smith ochy Daw Aung San Suu Kyi. Det har minst
två saker gemensamt. De är alla kvinnor och buddhister. Här kan du

läsa om fler. Undervisnoingen och tron. Kalender och många länkar
vidare.
Buddhism-nu
Svensk e-tidskrift. Korta artiklar om Buddha och buddhismen och hur
buddhister ser på olika religions-, samhälls- och etiska frågor. Länkar
till svenska organisationer.
The International Research Institute for Zen Buddhism
Nyheter om zen. Adresser till zen-centra i världen. Dåligt uppdaterad
och rätt tunn.
Svenska Soka Gakkai International
En sida om Nichiren Daishonins buddism, en dynamisk filosofi
grundad i det dagliga livet som förespråkar fred, kultur och utbildning
baserat på en positiv mänsklig potential och respekt för livets
värdighet
KarmeTenpe Gyaltsen - Samfund för tibetansk buddism
Samfundet grundades 1976 med syfte att ge intresserade tillfälle att ta
del av buddhistisk lära och livsinställning, särskilt i Karma Kagyu, den
muntligt överförda traditionen.
Quiet Mountain
Resursguide till tibetansk buddhism och kultur.
Buddhistforbundet
Intresserad av Buddha och buddhismen? Inga problem med norska?
Då hittar du grundläggande information, artiklar och
diskussionsgrupper här.
Buddhist studies
Omfattande länkplats om alla buddhistiska riktningar. Studier, centra,
konst, diskussioner, böcker m.m.

Hinduism
The Hindu Universe Resource Center
Länkplats med hinduistisk lära och filosofi, tradition, seder, gudar,
tempel, konst, historia, språk m.m.

Swami PrabhupadaBhagavad-Gita som är grundaren till rörelsen. Hur
de ser livets mening och om deras livsstil.
Tempelnet
Webbplatsen informerar om hinduistiska tempel i Indien och övriga
världen. Sök efter gudar eller geografiskt. Bra text- och bildmaterial

Indiens religioner
Läs kortfattat om Indiens religioner. Hinduism, islam, buddhism,
sikhism, jainism, zoroastrinaism, judendom och kristendom.
Hinduistiska gudar, seder, kastsystem och symboler.

Hindu Kids Universe
På engelska för barn. Böner, serier, berättelser, spel och frågelåda.
Hinduiska sånger och böner. Ljudfiler

Hinduism Today Magazine
Hinduismens grundläggande trossatser, gudar, chackras, veda m.m.
Lektionsförslag, tonvis med artiklar och videolänkar.

Hinduiska samfundet i Sverige
Lite text om hinduistisk verksamhat Sverige. Adresser på en word-fil.
Kanske har de somnat för gott...

BBC - Religion Hinduism
Grundläggande och fördjupamde om världens äldsta religion. Moksha
är slutmålet men däremellan samsara och karma. Högtider och
gudarna Brahman, Shiva, Vishnu, Lakshmi m.fl. Dagligt liv och etik,
högtider och bön.
Hinduism For Schools
Om tron, filosofin, gudar, böner och högtider. Allt mycket tydligt och
med många illustrationer. Ordlista och symboler.
Sacred-Text Hinduism
Vedas, Upanishads, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita m.fl.
hinduiska verk i fulltext och engelsk översättning.
Hare Krishna Center
Här kan man läsa om Hans Gudomliga Nåd Shrila A.C. Bhaktivedanta

Islam
islamguiden.com
Mer eller mindre komplett sida om islam. Gud eller Allah, läran med
trosartiklarna, högtider, profeten Muhammed liv och hans följeslagare,
mat och matregler, bönetider m.m. Bilder och videofiler.
Muslim i Europa
Utbildningsradion UR. Mycket om islam. koranen, Muhammed,
kronologi, sharia, inriktningar ahmadiya, sunni och shia och m.m. Se
exempel ur programmen som går att låna.
Islam.se
Om Allah, koranen, sharia, Jihad. Webbplatsen reder ut missförstånd
och förklarar islams kvinnosyn, barnens rättigheter och islams etik i
flera frågor. Grundpelarna trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan
och vallfärden. Mohammeds levnadshistoria.
International Association of Sufism
Sufismen är en gren inom islam. Här presenter de sin tro, verksamhet,
välgörenhetsprojekt och publikationer. Kvinnosynen i koranen,
principerna för sufiundervisning m.fl artiklar.
Islamska.org
Islams lära, jämförelse med andra religioner, samhällssyn. De fem
grundpelarna, kvinnans ställning m.m.
Islams sida
Shia muslimsk webbplats. Texter om det mesta inom Islam från
Islamiska Kulturcentret i Norden.

The Koran
Koranen med alla suror i översättning till engelska av J.M. Rodwell
1876.
Islamiska högtider
Läs om Ramadan, Eid al-Fitr, och Eid Al-Adha m.fl. islamska
högtider.
Unga muslimer
Organisation som samlar Sveriges unga muslimer. Föreläsningar i
videofromat. Texter om t.ex. kvinnan i islam, nyheter, aktiviteter m.m.
Sveriges Muslimska Råd
Rikstäckande organisation för muslimska organisationer i Sverige.
Aktuellt, pressmeddelanden och beskrivning av verksamheten.
Islam.nu
Webbplats med audiofiler med föreläsningar med muslimskt innehåll.
Om historien, kvinnan, paradiset m.m. En koranskola on-line...
Sanningen om Islam
Peter Dobermann skäller ut Islam efter noter. Här presenteras
"sanningen om Islam" i islamofobiska tongångar och det som ger
webbplatsen ett världe är att se hur kritiken ser ut och framförs.

Judendom
Judiska museet i Stockholm
Judisk historia i Sverige, religion, kultur och tradi tioner, förintelsen.
Fördjupningstexter och böcker.
Judiska församlingen i Stockholm
Det mesta om judendomen. Traditioner, organisation, kultur... Länkar
till andra judiska platser på webben.
About Judaism
Judisk tro, judiskt liv och historia, helgdagar etc. Artiklar om olika
judiska inriktningar anti-sionistiska ultra ortodoxa Neturei Karta m.fl.
Judendom
Bra om judendom från judiska församlingen i Stockholm. Info om riter
i judiska livscykeln, Brit Mila, namngivning, Bar Mitsva/Bat Mitsva,
vigsel, skillsmässa och begravning. Judiska högtider och en kosherlista.
Judaism 101
Omfångsrik webbplats om det mesta inom judendomen. Judiska
folket, platser, lagen, föremål, kalender, livscykel och givetvis tron.
Kabbalah center
Judisk mystik. Utlovar förståelse för världen och ett mer
tiollfredställande liv med kontakt med skaparen och skapelsen.
The Babylonian Talmud
Talmud i fulltext i översättning av Michael L. Rodkinson 1918.

Kashrut.Com
Här listas allt som anses kosher dvs. föremål och mat som rättrogna
judar får använda och äta. Här kan du läsa om kosher i olika länder
och du får även recept.
Judiska högtider
Enkel sida om judiska högtider. Rosh Hashana, Jom Kipur, Sukot,
Chanuka, Purim, Pesach och Shavout. Vad de betyder? Kolla!
Famous Jews
Webbplats för berömda judar. Författare, vetenskapsmän, skådespelare
etc.
Dödahavs rullarna
Teorier och slutsatser om de religiösa texterna.

New age
Horoskop och astrologi
Det mesta om horoskopet, zodiaken, planeterna, husen, aspekterna och
astrologins utveckling av mångsysslaren Stefan Stenudd. Du kan länka
ut och göra ditt eget horoskop.
Svenska Bahaiförbundet
Introduktion till läran. Historik och trosuppfattning. Adresser 0ch
länkar.
Jehovas vittnens officiella webbplats
Jehovas vittnen. Lära och moral t.ex. Varför tala sanning?, hur man gör
för att slippa sex om man är ungdom, sanningen om Gud etc.
Enighetskyrkan Sverige
Sun Myung Moon, rörelsens bakgrund och lära. Intervjuer, frågelåda,
artiklar och länkar.
New Age Web Directory
Länkplats till det mesta inom New Age. Meditation, ritualer, astrologi,
grupper, sekter, tarot, myter m.m.
Antorposofi.info
Här hittar du verksamheter med antroposofisk inriktning. Rudolf
Steiner, Waldorf, odling, filosofi etc.
Heavens Gate
Länkar och artiklar om en självmordssekt. Ett mycket tragiskt
vittnesbörd över religiös förvirring.
Sökaren
Sökaren är en tidskrift för livsfrågor. Artiklar i allehanda ämnen om
tro, parapsykologi, biofeedback, nära dödenupplevelser, homeopati,
etc. etc.

Theistic Satanism
Satanisterna är igång. Denna satanstroende heter Diane Vera och
berättar om vad tron går ut på och vad satanismen kan innebära. Enkel
sida med mycket text.
Ananda Marga
Ananda Marga tycker att det finns en Gud och att allt hänger samman.
Människans främsta uppgift är självförverkligande utan att glömma
sina sociala plikter. Meditation. Nyheter och presentation av
verksamheten.
Enhetsrörelsen
Då har han kommit igen...Messias alias Dr. Sun Myung Moon. Gud är
god men vi människpor är själviska och därför är det inte så bra i alla
fall, lär han. Sidan känns gammal även om Enhetsrörelsen förtjänar sin
plats som exempel på luckurativa new age-sekter.
Operation Clambake
Det här är en webbplats som scientologer förmodligen inte uppskattar
alls. Operation Clambake har bekämpat rörelsen sen 1998 och
fortsätter oförtrutet...Texter, citat och massor med länkar.
EnlightenNext
Sekt som vill minska individens betydelse. Ekologi och hierarkisk
ledningsfilosofi. Andrew Cohen är självutvald gud. Anhängare i
Sverige inom skolvärden och ledarutbildning.
Spiritus hemsida
Om seanser, kontakt med andevärlden, mediumitet, meditation,
hypnos och olika syn på spiritualism. Eller varför inte fördjupa dig i
bergsmeditation?

Övrigt
BBC - Religion Taoism
Taoismens tro, etik, historia, riter och om Tao Te Ching, den viktigaste
skriften.
BBC - Religion Shinto
Om japans nationalreligion scintoismen. Bra om riter, platser, tro, etik,
m.m. Läs om Kojiki och the Nihon-gi. Shintos heliga skrifter.
An Overview of the Ancient Egyptian Religion
Egyptens gamla religion. Gudar, pyramider, faraoner, dagligt liv, tro i
det forntida Egypten. Mycket omfattande samling artiklar.
www.samer.se - Religion
Sapmis sida om samernas religion.
Sikh.se
Sikhismens tro, levnadssätt och historia berättas det om på deras
webbplats. Det oklippta håret, dolken, shortsen, armbandet och
träkammen som är sikhernas kännetecken förklaras utförligt.
Ginnungagap
Ginnungagap - vet du inte vad det är eller betyder? Då har du kommit
rätt. Här förklaras det mesta om fornnordisk religion, gudar, vikingar,
sägner och runskrift.
Greek Mythology Link
Personliga biografier, viktiga plaster och en kronologisk tidslinje om
den antika mytologin. Hundratals texter, bilder och kartor i ämnet.

Konfucianismen, Konfucius
Textsida om konfucianismens religiösa föreställningar eller snarare
filosofiska system. Konfucius liv och verk.
Watchman Fellowship
Kristet korståg mot sekter och ockultism. Lista över sekter och kulter.
Artiklar och länkar.
Atheism
Artiklar om ateism och agnosticism. Många och långa artiklar om
samhället, religionssyn, logik etc.
Deism
Tron på Gud kopplat till rationellt tänkande, inte uppenbarelser blir
deism. Omfattande textmaterial om rörelsem eller trosriktningen
eller..?
ATEISMEN - Det finns ingen gud!
Webbplatsen med den tydliga rubriken predikar om gudstrons negativa
sidor. Etik, ondska, gudsbegreppet, mirakler etc diskuteras. Länkar och
lästips.
Taoism.net
Om taoismen. Historik, Tao Te Ching, taiostiskt levnadssätt, taoistiska
berättelser m.m.
Samfälligheten för Nordisk Sed
Odin, Tor, Freja och de andra nordiska gudarna är inte bortglömda. De
lever i högsta grad om man ska tro Samfälligheten för Nordisk Sed.
Tro, visioner, livsåskådning, organisation, religiösa bruk etc.
Falun Dafa Sverige
Falun Dafa är en kultiveringsmetod som "vägleds av universums
egenskaper - Sanning, Godhet, Tålamod." Hur man gör kan man se på

videofiler. Kort sammanfattning av rörelsens praktik och tro i text.

Skolverkets länkskafferi

Rastafari Today
Den judiska fångenskapen var i Babylon. De afrikanska slavarnas i
bl.a. Jamaica och det förlovade landet är Etiopien. Rastafari är raggae,
politik, social rättvisa, marijuana, Haile Selassie och fr.a. den avlidne
musikern och pedikanten Bob Marley. E-tidning om religionen.

Från Internet 14 dec 2010.

the Encyclopedia Mythica
Webbplats om religiösa och andra myter från grekisk, romersk, keltisk,
nordisk, afrikansk och nordamerikansk kultur bl.a. Hjältar, monster,
myter och några folksagor.
Informationssida om ateismen
Artiklar, intervjuer, definitioner. Webbplatsen för dig som inte tror.
Intervjuer med kända svenska ateister. Teodicéproblemet och logiken
och Gud kan men fördjupa sig i.
Mytiska väsen i Sverige
Tomtar, troll, jättar, skogsrået, älvor och lyktgubbar. Här finns de och
artiklar om dem. Även sånger och dikter om dem.
Livets Ord och dess ledare Ulf Ekman
En avhoppare berättar om Livets Ord och varför de anser att Livets
Ord är en sekt. Ledarskap, elitism, kontroll, isolering. Intressant om
Livets Ord och politik.
Zoroastrianism
Zarathushtras liv, sånger och tankar. Länkar.

Religionskunskap
•
Etik
•
Filosofi
•
Paranormala fenomen
•
Religioner
•
Verklighetsuppfattningar
•
Värdefilosofi
Religionskunskap : 2 träffar

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Religion
Bibeln.se
Crossnet.se

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
C
RELIGION

Välj ämne här
Religionsfilosofi, agnosticism, ateism, deism
Kristendomen
Bibelutgåvor
Exegetik och litteratur om bibeln
Begravning
Kristna kyrkor och samfund
-- Ortodoxa kyrkor
-- Romersk-katolska kyrkan
-- Lutherska samfund
-- Anglikanska kyrkor
-- Frikyrkosamfund
-- Andliga ordnar och kloster
Allmän religion, icke-kristna religioner
-- Skriftlösa religioner
-- Östasiatiska religioner
-- Judendom
-- Islam
-- Iransk religion
-- Grekisk och romersk religion
-- Indisk religion
-- Buddhism
-- Sikher
-- Keltisk religion
-- Fornnordisk religion
Moderna religionsbildningar

Ca-Cl Kristendomen
Cm Allmän religionsvetenskap och icke-kristna religioner
Cn Moderna religionsbildningar

3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
Särskilda områden:
31
32
33
34

Statistik och demografi
Statsvetenskap
Nationalekonomi, internationell ekonomi
Lagar o förordningar, traktat, juridik

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande
utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
37... om utbildning o d.
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d

31 Statistik och demografi.
Libris/SAB:
Oi Statistik
Oi(x) Statistiklexikon
Oi:d Statistisk teori och undersökningsmetodik
Oi:k Statistikens historia
Oj Demografi (befolkningsvetenskap)
Oj:bf Demografiska institutioner
Oj:d Demografisk teori, filosofi och metodlära
Oj:k Demografisk forskningshistoria
Oj:oi Statistiska demografiska tabeller
Oj- Allmänt: särskilda länder och områden
Oja Nativitet och mortalitet
Ojc Flyttningar och befolkningsändringar
Ojd Befolkningssammansättning och -fördelning
Ojf Folkbokföring
Ojp Befolkningspolitik
(DC, DK 31)

skollink.se
Statistik
Gapminder
Kan statistik vara vacker? Gapminder påstår det och det är bara att
hålla med! Webbplatsen presenterar statistik om världens
utvecklingsfrågor. Jordbruk, naturresurser, koldioxid, befolkning etc.
etc. Interaktiva flash-filer, video och lärarhandledning. Delvis på
engelska. Mycket användbar svensk resurs.
GeoHive
Omfattande geografisk statistik på GeoHives webbplats. Hämta
statistik globalt, för land, i tabell eller gå till någon annan
statistikorganisation i världen. Tabeller och diagram över befolkning,
befolkningstillväxt, naturgeografi och ekonomi m.m.
WebOr Kommunanalysen
Offentlig statistik om kommuners ekonomi och verksamheter. T.ex.
demografi, personal, arbetslöshet, utbildning etc. Verktyg för
benchmarking d.v.s. analys genom jämförelser med likvärdiga
verksamheter.
UNdata
Portal för FN:s statistik och länkar till medlemsstaternas egen statistik.
Här hittar man allt från kriminalitet, utbildning och energi över hälsa,
HIV/AIDS och industri till turism och handel. Mycket avancerad
sökfunktion.
NationMaster - World statistics
Hos NationMaster - World statistics kan man läsa statistik, fakta,

studera kartor och få förslag till lektionsplanering. Många
ämnesområden och bra sök. Redovisning i tabeller och diagram.
Kommundatabasen
I Kommundatabasen kan man söka nyckeltal för Sveriges kommuner
om befolkning, ekonomi, förskola och skola, äldreomsorg, stöd till
funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid och
hälso- och sjukvård. Introduktionsfilm.
Statistisches Bundesamt Deutschland
På tyska statliga statistikbyrån arbetar 2780 anställda med att samla,
analysera och bearbeta data om Tyskland. Resultatet blir en mycket
omfattande informationsmängd att botanisera i. Befolkning, ekonomi,
handel, arbetsmarknad, priser etc. etc.
Laborsta Internet
The International Labour Organizations arbetsmarknadsstatistik.
Löner, arbetsmarknad, arbetstis, sysselsättning, arbetslöshet,
konsumentproisindex, arbetskraftsinvandring, strejker etc. Sök
ämnesvis eller efter region eller land.
SOM-institutet
Statistik och undersökningar kring politik, samhälle, medievanor,
offentlig service, miljö, risker, ny medieteknologi och fritidsvanor.
Synovate Sweden
Ett av världens ledande undersökningsinstitut. Projekt,
opponionsundersökningar, utvärderingar och analyser. Har också en
global webbplats.
Konjunkturinstitutet
Internationell och finansiell ekonomi, efterfrågan och produktion i
svensk ekonomi, arbetsmarknad, löne- och prisbildning, offentlig
ekonomi m.m.

OECD Statistics
Statistik över bl.a. ekonomi, arbetskraft, energi, befolkning och
teknologi.
Statistiska centralbyrån SCB
Statistik och undersökningar. Arbetsmarknad, ekonomi, land och
miljö, regioner, utbildning, befolkning och välfärd. Statistikskolan.
TNS-SIFO
Företag som utför granskningar och undersökningar och producerar
fakta och statistik. Mängder av undersökningar i PDF-format.
Eurostat
EUs sida med statistik och fakta om bl.a. ekonomi, befolkning,
industri, handel, transporter och miljö.
UN Statistics Division
FNs sida om statistik i nationer och internationellt. Födelsetal, miljö,
ekonomi m.m.
US Census Bureau
Amerikansk sida med mängder av statistik att ladda ner. PDF-filer.
Befolkning, affärer, inkomster, geografi m.m.
World ranking and Records
Rankinglistor över länder med , tråkigaste jobb, generositet, Nobelpris,
rikedom, befolkning, livslängd.....

Befolkning
Population Reference Bureau
Om befolkningsutveckling, hälsa, utbildning, HIV/AIDS, miljö etc.
Stor databas over hela världen i flera områden. Befolkingstäthet,
vattentillgång, utbildning m.m.m. Utförliga lektionsplaner för olika
åldrar. Forskning och repporter.
World Food Program
FN:s program för att minska världens hunger. En heltäckande
förteckning över alla världsdelar och länder med fakta om
infrastruktur, spannmålsproduktion, hunger, hur man kan hjälpa m.m.
Forum Syd
En sida om för organisationer i samverkan för global rättvisa och
hållbar utveckling. För att utveckla demokrati och minska fattigdomen
i världen krävs det insatser på många områden som opinionsbildning,
kapacitetsuppbyggnad, skuld/finans- bistånds- handelspolitik, klimat
m.m.
Mångkulturella almanackan
Varför heter dagarna och månadderna som de gör i Sverige? Och vad
heter de i andra kulturer? Kolla högtidsdagar i ett mångkulturellt
perspektiv. Asala Puja, Sjusovardagen och Vänskapens dag och
fördjupa dig i andra länders namn och deras betydelser.
World Health Organization
Världshälsoorganisationen WHO:s hemsida. Här kan du läsa om hur
det står till med olika länder i världen och deras folkhälsa.
Publikationer, hälsoämnen, statistik och olika hjälpprojekt. Här kan du
se ett utförligt register med fakta om världens länder.

Forced Migration Online FMO
Forced Migration Online från Oxford university samlar information
om allat som ha med flyktingar och flyktingpolitik att göra. Mycket
omfattande. Sök på regioner och länder. Video-filer.
International Data Base U.S. Census Bureau
Databas däe du kan se befolkningsförändringar, födelsetal, dödstal,
migration för alla länder. Möjlighet att få presentationer i grafer och
pyramider.
Flyktingkommissariatet, UNHCR
Förflyttningar, kriszoner, kartor över olika länder, statistik, FN:s roll
m.m.
The Migration Information Source
Organisationen samlar information om flyktingar och asyl i världen.
Lätt att använda med litor over världsdelar och länder. Statisktik och
ordförklaringar. Omfattande artikelarkiv.
Migrationsverket
Statligt verk som handlägger asylärenden och medborgsarskap. I
Medborgarskapsguiden kan du se vad som krävs för medborgarskap
och under asyllänken se hur det går till och vad som krävs för att få
stanna med flyktingskäl.
UNHCR, FN:s flyktingorgan
Webbplatsen redogor för UNHRCs verksamhet och historia. Klara
fakta om flyktingar och asylregler, vilka rättigheter en flykting har,
nyheter om flyktingsituationen i världen.
Demografiska databasen
Tabellverket, kyrkböcker och undervisningsmaterial om Sveriges

demografiska historia. sök i folkmängds- kyrkoboks- och
tabellverksdatabaserna.
INED
Organisation som bedriver forskning om befolkning. Demografiska
data och statistik. Under All about population finns
undervisningsmaterial med animationer. Befolkningstillväxt, födelse och dödstsal, befolkningspyramid, fertilitet, m.m.
The United Nations Population Fund UNFPA
FN-organisation som arbetar för allas rätt att leva ett liv med god hälsa
och jämlika villkor. HIV/AIDS, havandeskap, fattigdemsbekämpning,
mänskliga rättigheter etc. Rapporter och statistik.
Population Index
Population Index från Princeton University. Stor databas för
befolkningsfrågor. Mängder av artiklar och statistik.
Gridded Population of the World
Kartor över jordens befolkning. Världskarta som visar var människor
bor och befolkningens fördelning i världen. Analyser utifrån sociala,
ekonomiska och geografiska faktorer.
Kooperation utan gränser
En sida med tips om hur man kan engagera sig och påverka
förutsättningarna i utsatta delar av världen. Biståndsorganisationen
hjälper människor¨med verktyg att skapa sig ett bättre liv genom
studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativt samarbete så att de
själva kan ta sig ur fattigdomen.

The Hunger Site
En samlingsportal för olika välgörande ändamål där man kan skänka
pengar eller handla olika varor som går till att hjälpa andra. Sidan
engagerar sig i allt från svält och barnhälsa till djurskydd och
regnskogen.
UN World Population Trends
Befolkningstrender i världen Befolkningsförflyttningar, utveckling,
attityder, trender, dödlighet och födsel
Svensk Demografisk Förening
Diagram över Sveriges befolkning 1750-2005. Födelse- och dödstal,
immigranter och emigranter, giftermål och skilsmässor. Artiklar ur
deras tidskrift i word-format.
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Geografi
•

Befolkningsvetenskap

*32 Statsvetenskap.
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap (Del. Delar på 31-39, 652, 657,
658, 71, 79, 7951-7956)
Ob Internationella relationer
Ob(x)Allmänt: lexikon
Ob:bfAllmänt: institutioner
Ob:k Allmänt: historia
Obb Freds- och nedrustningsfrågor
Obd Internationellt samarbete: allmänt
Obe Nationernas förbund (NF)
Obf Förenta nationerna (FN) (FNs egna dokument till 354)
Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete
Obl Försvarspakter
Obn Nordiskt samarbete
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (även
7951)
Obr Röda korset (och likvärdiga organisationer)(även 7951)
Oc Statskunskap och politik
Oc(x)Allmänt: lexikon
Oc:bf Organisationer och institutioner
Oc:d Politisk teori, politisk psykologi och metodlära
Oc:k Statskunskapens vetenskapshistoria
Oc:oaPolitisk sociologi
Oc.0 Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden, politiska
skrifter
Occ Sveriges statskunskap och politik
Ocf Främmande länders statskunskap och politik
Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar (Även till 6-39)

Ocl Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet,
terrorism m m
(DC, DK 32)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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33 Nationalekonomi, internationell ekonomi

skollink.se

Libris/SAB:
Q
Ekonomi och näringsväsen (Del. Delar på 33, 63, 64-649,
651-659)
Qa Nationalekonomi och finansväsen
Qa(x)Nationalekonomiska etc lexikon
Qa:k Nationalekonomins historia
Qa:oe Lagstiftning
Qaa Ekonomisk teori
Qab Ekonometri
Qac Konjunkturteori och konjunkturlära
Qad Ekonomiska förhållanden
Qae Penning- och bankväsen Till 657
Qaf Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
(DC, DK 33)

Samhällsekonomi
Delar som utpräglat gäller nationalekonomi hör till 33. Delar som
gäller penningverksamheter för övrigt hör till 657.
Exportnytt
Exportrådets granskningar av bl.a. ekonomi, handel, juridik,
exportfinansiering och utlands- betalningar.
Kommerskollegium
Sveriges expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik.
Importlicenser, offentlig upphandling, tekniska föreskrifter,
handelsstatistik och marknads- analyser m.m.
Skatteverket
Allt om skatter. Blanketter, tabeller, folkbokföring,
jämkning,lärarrummet etc.
Historisk monetär statistik i Sverige
Riksbanken publicerar denna webbplats med historisk monetär
statistik i Sverige. Här kan man följa utvecklingen för viktiga
ekonomiska faktorer som priser, valutor, löner, penningmängs och
statsskuld. Den älder statistiken bygger på uppgifter från Stockholms
universtiet.
UN Development Policy and Analysis Division
Tunga dokument från en tung organisation. Development Policy and
Analysis Division Förenta Nationerna publicerar rapporter om det

ekonomiska läget i världen och vilka sociala konsekvenser som
uppstår analyseras. PDF-filer med rapporter från 1947 och framåt.
Ekonomisk debatt
Nationalekonomiska Föreningens tidskrift. Stort arkiv med artiklar
med ekonomiskt perspektiv och inom alla ekonomiska delområden.
Ämnes- och författarregister. Sökmöjligheter.
The European Anti-Poverty Network
PÅ The European Anti-Poverty Networks webbplats kan man läsa om
organisationens arbete mot fatigdom i Europa. Definitioner av
fattigdom och utanföskap. Statistik och rapporter om situationen idag
och trender. Omfattande dokumentsamling.
The Equality Trust
Är inkomsterna jämnt fördelade i ett land? Bra. Då är brotten färre,
fysisk och psykisk hälsa bättre, barnen, studenterna, klimatet mår
bättre. Ja, det mesta. Forskarna på denna webbplats lägger fram
statistiska bevis för att jämlikhet lönar sig. Undervisningsmaterial och
blogg.
Nobelpriset i ekonomi
Nobelpristagare, föreläsningar och prismotiveringar.
Bolagsfakta
Årsredovisningar, presskontakter och börskurser för svenska
börsbolag.
The World Bank - Mapped
Världsbankens ranking över olika länders status i frågan om
ekonomiskt välstånd, handel, utvecklingsmål m.m. En tydlig
googlekarta med fakta om världens länder.

frihandel.nu
frihandel.nu är ett forum för information och argumentation för den
fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd.
Sidan produceras av det marknadsekonomiska institutet Timbro, det
svenska näringslivets tankesmedja. Av någon anledning har sidan
slutat att uppdateras på senare år.
Feantsa
Feantsa är en europeisk organisation som arbetar mot hemlöshet.
Situationen för de hemlösa i Europa. Samarbete och metoder för att
arbeta mot hemlöshet. Mycket omfattande dokumentmaterial.
Skattebetalarna
Skattebetalarnas förenings hemsida. Fakta om skatter, juridisk
information, skattetips m.m.
Riksgäldskontoret
Riksgäldskontoret sköter bl.a. statens upplåning och har ansvarar för
förvaltningen av statsskulden och fungerar som internbank mot statliga
myndigheter.
Svenskt Näringsliv Skola
Ekonomi och arbetsmarknad för både lärare och elever. Fråga experter
om arbetsrätt, arbetsmarknad, samhällsekonomi, EU och EMU,
jämställdhet m.m.
Ekonomiska kretslopp
En sida som på ett tydligt sätt redogör för samhällets ekonomiska
kretslopp.
Currency Converter
Engelsk sida som visar valutor, valutakurser, statistik m.m.
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34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
Libris/SAB:
O(x) Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon
O:bf Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner
O:d Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära
O:k Samhälls- och rättsvetenskapens historia
O- Allmänt: särskilda länder och områden
O-a Europa: allmänt
O-b Norden: allmänt
O-c Sverige
O-d Övriga Norden
O-e Brittiska öarna (Storbritannien)
O-f Mellaneuropa
O-g Nederländerna, Belgien och Luxemburg
O-h Schweiz
O-i Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
O-j Frankrike och Monaco
O-k Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
O-l Portugal
O-m Östeuropa
O-n Balkanländerna
O-o Asien
O-p Afrika
O-q Amerika
O-r Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien)
O-s Polarländerna
Oba Folkrätt
Ocb Statsrätt

Oe Rättsvetenskap
Oe(x)Juridiska lexikon
Oe(u)Lagar och lagförslag: allmänt
Oe:d Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära
Oe:oaRättssociologi
Oe- Juridik: särskilda länder och områden
Oea Civilrätt
Oeb Straffrätt
Oek Processrätt
Oel Tryckfrihetsrätt
Oep Kriminologi och polisväsen
Oeq Kriminalvård
Oer Rättsfall
Oes Försvars- och krigslagstiftning
Oet Rättshistoria
Oeö Särskilda verksamheters juridik
(DC, DK 34)

skollink.se
Lagar
Lagrummet
Våra lagar, förordningar och författningar i fulltext. Förarbeten till
lagar, rättspraxis. Bra guidning på denna mycket omfattande sida.
EUR-lex
Europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis och
förberedande rättsakter.
Lag & Avtal
Sveriges största tidskrift om arbetsrätt. Stort artikelarkiv med
sökordsdatabas och nyhetsbrev. Man kan också söka på domstolsutslag
som avgjort tvister inom arbetsrätten.
Juridik på Internet
Generös sida med mängder av praktisk juridikinfo. Juridikartiklar om
allemansrätten, andrahandsuthyrning, avtal & köp, barn, bostadsrätt,
fast egendom, gåva, hyresrätt, reg. partnerskap, sambor, testamente,
äktenskap m.m. Juridiska termer förklaras i ordlisten.
Komsumentköplagen
Komsumentköplagen handlar om köp av lösa saker som en
näringsidkare säljer till en konsument. Fulltext.
Köplagen.
Köplagen gäller köp av lös egendom. Fulltext.

Famratt.com
Informativ sida om familjerätt. Fokus ligger på bestämmelserna i
föräldrabalken och socialtjänstlagen men även andra lagrum
behandlas. Adoption, arv, bodelning, faderskap, äktenskap,
underhållbidrag etc. Frågor och svar.
Copyrightsidan
Copyrightsidan erbjuder kostnadsfri information om
upphovsrättsregler som gäller i Sverige på konstområdet. Musik,
konst, bild etc. Får man spela in en konsert man går på, ladda ner
musik eller video från Internet eller kopiera noter till en spelning?
Svaren finns här.
Financial Scandals
Engelsk sida om finansskandaler i modern tid. Korruption, skalbolag,
maffia, hur och vad man kan göra åt det.
Copyswede
Upphovsrättslig information. Tillstånd, avtal, licenser, piratkopiering,
kabel-TV, skolavtal.
Antipiratbyrån
Organisation som tillvaratar filmindustrins upphovsrätt gentemot
illegal nedladdning. Artiklar, nyheter, lagar och diskussion om
upphovsrätt.
Piratbyrån
Webbplats som samlar de som inte tycker att upphovsrätten fungerar
bra i IT-samhället. Diskussion om upphovsrätt och Internet.

Lag och rätt
Delar som gäller lagar, domstolar o d hör till 34. Delar som gäller
brott polis, kriminalvård o d hör till 7952-7956.
BRÅ - Brottsförebyggande rådet
Om BRÅ:s verksamhet. Statistik, brott, projekt, brottsförebyggning.
Brottsrummet för ungdomar. Mycket användbart material för skolan.
Info Torg Juridik
Omfattande portal för juridik och jurister. Nyheter med analyser,
sökbart arkiv och mitt i juridiken. Avdelningar för civilrätt, offentlig
rätt, skatterätt, EU-rätt, processrätt, straffrätt och migrationsrätt.
Videomaterial.
Brottsrummet
En sida för skolan om brott, brottslighet, lag och rätt, statistik,
brottsprevension, brottsoffer, mobbing m.m. Lektionsförslag och
filmer.
Lagen.nu
Syftet med sidan är att samla information om innehållet i gällande
svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt
som möjligt. Här kan du läsa om allt från familjerätt och arbetsrätt till
straffrätt och internationell privaträtt.
Brottsportalen
Här kan du göra efterlysningar på nätet, se brottsstatistik över olika
områden, läsa om uppklarade fall, sidan samlar även information om
stöldgods för att motverka häleri, virtuell grannsamverkan m.m.
Brottsoffermyndigheten
Brottsoffrens rättigheter. Brottskadeersättning, brottsofferfonden,
blanketter och broschyrer.

European Court of Human Rights
EU:s domstol för mänskliga rättigheter. Sidan innehåller allt från
information om hur domstolen arbetar till exempelfall och rapporter.
Sidan innehåller information om själva byggnaden och dess historia.
Serious Fraud Office SFO
Här kan man läsa om hur man arbetar mot bedrägerier och korruption i
Storbritannien. Läs om hur man kan upptäcka brotten och pågående
och avslutade fall.
Crimes of War Projekt
Crimes of War Projekt vill öka medvetenheten om vad som är
krigsförbrytelser och vilka internationella lagar som gäller utifrån
internationella konventioner och avtal. Aktuella konflikter och
historiska analyseras. Begrepp inom området förklaras i en omfattande
ordlista.
International legal search engine on human rights and humanitarian
law
Sökportal för konvensioner och avtal om mänskliga rättigheter. Över
250 olika avtal att söka bland. Område, ämne och land men även efter
konvensionens namn. Bra förklaring av de juridiska termerna och av
hur avtalen kommer till m.m.
the International Freedom of Expression eXchange
Hur står det till med yttrandefriheten i världen? Här kan man orientera
sig. Webbplats för ett internationellt nätverk som kämpar för och
försvarar yttrandefriheten. Sök på länder och världsdelar. Råd till den
som vill engagera sig.
Konkurrensverket Konkurranslagen, domstolsavgöranden, företagskoncentration, ingripanden, konkurrensbegränsningar, karteller m.m.

Kriminalvården
Häkte, fängelse, frivård, transporttjänst, statistik, definitioner och
begrepp. Barnsida för barn med föräldrar i fängelse.

Famous Trials
Berömda rättegångar i artikelform med bilder. Från Sokrates och Jesus
till Simpson och Clinton.

Sveriges Domstolar
Rättshjälp, notarier, blanketter, organisation, domstolar m.m. Sidor för
vittne, brottsoffer, åtalad. Hur man överklagar och besvärar sig.

Unga Boj
Unga Boj. Unga brottsofferjouren. Brott ur ungdomars perspektiv.
Kort om brott, rättegång, reaktioner hos brottsoffer, stöd och hjälp.
Unga brottsoffer berättar. Video.

Notisum
Det senaste om svenskjuridik med bl.a. juridiska ord och begrepp,
regeringsrättsdomar, nya författningar m.m.
Interpol
Det internationella polissammarbetet i världen. Medlemsländer,
Wanted, maffia, droger, betalkort m.m.
Lagrummet.se
Författningar i fulltext. Lagar och förordningar, beslut, propositioner
och skrivelser, grundlagarna, europadomstolen. Uppdateras jämt.
Rättsinfo från regeringen, riksdagen, högre domstolar, statliga
myndigheter
EUR-Lex
Fördrag, internationella avtal, gällande lagstiftning inom EU.
Europadomstolen
Mänskliga rättigheter i Europa. Databas med rättsfall.
Financial Scandals
Engelsk sida om finansskandaler i modern tid. Korruption, skalbolag,
maffia, hur och vad man kan göra åt det.
Brotten
Brott mot liv och hälsa, ärekränkning, sexualbrott, stöld och rån, allt
från skadegörelse till landsföräderi.

Justitieombudsmannen
Justitieombudsmännen väljs av riksdagen för att kontrollera att
myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra
författningar i sin verksamhet. Här finns information om anmälningar,
beslut, ämbetsberättelser m.m.
Mia
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor. Regler för bl.a.
adoption, barnens bästa, socialtjänstlagen
Konsumenternas.se
Opartisk information och vägledning om bank och försäkring. Här kan
du läsa om bl.a. tolkar olika villkor, jämför bank- och
försäkringsprodukter, går vidare om du är missnöjd med ett beslut,
finansiella tjänster, lagar och regler på området och
omprövningsmöjligheter.
Copyswede
Mycket om upphovsrätt i allmännhet och i skolan. Avtal och
blanketter.
Seriemödarlistan
Makaber läsning om seriemördare. Skillnaden mellan en seriemördare
och en massmördare.
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*35 De demokratiskt valda församlingarnas
verksamheter.
Särskilda områden:
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande
utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
355-359 används ej tills vidare.
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

*351 Sveriges riksdag (och motsvarande
utomlands)
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

Se http://riksdagen.se

*352 Kommun- och landstingsfullmäktige
(och motsvarande utomlands)
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

Se http://skl.se

*353 Sveriges regering (och motsvarande
utomlands)
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

Se bilaga på slutet om regeringen.

*354 Mellanfolkliga centrala organ.
(FN, EU o d)

skollink.se

Libris/SAB:
Obf Förenta nationerna (FN) (FNs egna dokument till 354)
(DC, DK politiska delar av 35)

Skolverkets länkskafferi

Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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Förenta Nationerna, FN.
Från http://www.un.org/19 dec 2010:
The Charter established six principal organs of the United Nations: the
General Assembly, the Security Council, the Economic and Social
Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice,
and the Secretariat. The United Nations family, however, is much
larger, encompassing 15 agencies and several programmes and bodies.

•
•
•
•
•

Organizational chart | UN System locator

General Assembly
The following Bodies report directly to the General Assembly.

•
•
•

Main Committees

•
•

Subsidiary Bodies

•

International Trade Centre (ITC)
Office of the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD)
United Nations Development Programme (UNDP)
◦
United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
◦
United Nations Development Fund for
Women (UNIFEM)
◦
United Nations Volunteers (UNV)
United Nations Drug Control Programme (UNDCP) (2)
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Human Settlements Programme (UNHABITAT)
United Nations Population Fund (UNFPA)
United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East (UNRWA)
United Nations World Food Programme (WFP)

Research and Training Institutes
•
•
•
•
•

Committees
Commissions
Boards
Councils and Panel
Working Groups and other

Advisory Subsidiary Body
•

United Nations Peacebuilding Commission (1)

Programmes and Funds

•
•
•
•
•

United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR)
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute (UNICRI)
United Nations International Research and Training Institute
for the Advancement of Women (UN-INSTRAW)
United Nations Research Institute for Social
Development (UNRISD)

Other UN Entities

•
•
•
•
•

International Computing Centre (ICC)
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
United Nations System Staff College (UNSSC)
United Nations University (UNU)

Security Council
The following bodies report directly to the Security Council.

Subsidiary Bodies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1540 Committee
Counter-Terrorism Committee
International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY)
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
Military Staff Committee
Peacekeeping Operations and Missions
Sanctions Committees
Standing Committees and Ad Hoc Committees
UN Compensation Commission
Working Group on Children and Armed Conflict
Informal Working Group on Documentation and Other
Procedural Questions

Advisory Subsidiary Body
•

United Nations Peacebuilding Commission (1)

Economic and Social Council
The following bodies report directly to Economic and Social Council.

Functional Commissions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
Commission on Narcotic Drugs
Commission on Population and Development
Commission on Science and Technology for Development
Commission for Social Development
Commission on the Status of Women
Commission on Sustainable Development
Statistical Commission
United Nations Forum on Forests

Regional Commissions
•
•
•
•
•

Economic Commission for Africa (ECA)
Economic Commission for Europe (ECE)
Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (ECLAC)
Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (ESCAP)
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)

Standing Committees
•
•
•

Committee on Negotiations with Intergovernmental Agencies
Committee on Non-Governmental Organizations
Committee for Programme and Coordination

Ad hoc bodies
•

Ad hoc Open-ended Working Group on Informatics

Expert Bodies composed of governmental experts
•
•
•

Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods
and on the Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals
United Nations Group of Experts on Geographical Names
Intergovernmental Working Group of Experts on International
Standards of Accounting and Reporting

Expert Bodies composed of members serving in their
personal capacity
•
•
•
•
•

Committee for Development Policy
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Committee of Experts on International Cooperation in Tax
Matters
Committee of Experts on Public Administration
Permanent Forum on Indigenous Issues

Other related Bodies
•
•
•
•

Executive Board of the International Research and Training
Institute for the Advancement of Women
International Narcotics Control Board
Committee for the United Nations Population Award
Programme Coordinating Board of the Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS

Trusteeship Council
International Court of Justice
Secretariat
Specialized Agencies, Related
Organizations, Funds, and other UN
Entities
Specialized Agencies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Labour Organization (ILO)
International Maritime Organization (IMO)
International Monetary Fund (IMF)
International Telecommunication Union (ITU)
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Universal Postal Union (UPU)
World Bank Group
◦
International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD)

◦

•
•
•
•

International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID)
◦
International Development Association (IDA)
◦
International Finance Corporation (IFC)
◦
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
World Health Organization (WHO)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
World Meteorological Organization (WMO)
World Tourism Organization (UNWTO)

Related Organizations
•
•
•
•

International Atomic Energy Agency (IAEA) (3)
Preparatory Commission for the Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization (CTBTO) (4)
Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW) (4)
World Trade Organization (WTO)

Secretariats of Conventions
•
•
•

Convention on the Rights of Persons with Disabilities
United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD)
United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC)

UN Trust Funds
•
•

United Nations Democracy Fund (UNDEF) (5)
United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP) (6)

NOTES:
The United Nations Peacebuilding Commission has a direct
reporting relationship with the Security Council and the General
Assembly, and non-subsidiary relationship with the Economic and
Social Council and the Office of the Secretary-General.
(1)

The UN Drug Control Programme is part of the UN Office on Drugs
and Crime.
(2)

The IAEA reports to the Security Council and the General Assembly
(GA).
(3)

(4)

The CTBTO Preparatory Commission and OPCW report to the GA.

UNDEF’s Advisory Board recommends funding proposals for
approval by the Secretary-General.
(5)

UNFIP is an autonomous trust fund operating under the leadership
of the United Nations Deputy Secretary-General.
(6)

Från http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/84/sv.pdf 19 dec
2010. DIN GUIDE TILL LISSABONFÖRDRAGET .

EU:s institutioner och organ
EU:s viktigaste institutioner är
• Europaparlamentet,
• Europeiska rådet,
• Europeiska unionens råd (ministerrådet),
• Europeiska kommissionen,
• EG-domstolen,
• Europeiska centralbanken,
• Revisionsrätten.
Övriga organ är
• Regionkommittén,
• Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,
• Europeiska investeringsbanken.
Från http://europa.eu/agencies/index_sv.htm
EU:s institutioner och organ
Läs mer om EU:s institutioner. Vad gör de och hur arbetar de?
•
•
•
•

EU:s institutioner och organ – en överblick
Läs om de olika institutionernas politiska och andra funktioner.
EU-institutionernas webbplatser
Europeiska rådet
I Europeiska rådet lägger stats- och regeringscheferna fast den
övergripande EU-politiken
Europaparlamentet
EU-parlamentets ledamöter väljs i direkta val vart femte år.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerrådet
EU-ländernas ministrar sammanträder för att diskutera och –
tillsammans med parlamentet – anta EU:s lagar.
EU-kommissionen
Kommissionärerna och EU:s förvaltning – föreslår EU-lagar
och ser till att de följs i alla medlemsländer. Kommissionen
arbetar för EU:s gemensamma bästa.
Europeiska unionens domstol
Lagens väktare. Tolkar EU-rätten och ser till att den tillämpas
på samma sätt i alla medlemsländer.
Revisionsrätten
Granskar hur EU-pengarna används.
Europeiska centralbanken
Ansvarar för EU:s penningpolitik.
Europeiska ombudsmannen
Ombudsmannen utreder klagomål om administrativa
missförhållanden i EU:s institutioner och organ.
Europeiska datatillsynsmannen
Ser till att personuppgifter skyddas inom EU:s institutioner och
organ och ger råd om dataskyddslagstiftning
Finansiella organ
Europeiska investeringsbanken
Lånar ut pengar till investeringsprojekt i EU.
Europeiska investeringsfonden
Hjälper småföretag i Europa.
Rådgivande organ
Ekonomiska och sociala kommittén
Företräder civilsamhället och arbetsmarknadens parter.
Regionkommittén
Företräder regionala och lokala myndigheter.
Institutionernas gemensamma organ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
EU:s publikationsbyrå
EU-institutionernas förlag.
Epso – EU:s rekryteringsbyrå
Ansvarar för urvalet vid personalrekryteringen till EU:s
institutioner och organ.
Eurostat
EU:s statistikkontor
Europeiska förvaltningsskolan
Fortbildning för EU:s personal.
EU-byråer
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
Organ med särskilda tekniska, vetenskapliga eller
administrativa uppgifter.
Polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Organ som hjälper EU-länderna att samarbeta i kampen mot
organiserad internationell brottslighet.
Övriga politikområden
EU-byråer med tekniska, vetenskapliga eller administrativa
uppgifter.
Genomförandeorgan
Förvaltar EU:s program.
Euratomfördragets organ
Ska hjälpa Europeiska atomenergigemenskapen att uppnå sina
mål.
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Samlar de bästa forsknings-, företags- och
utbildningsresurserna för att öka EU:s innovationskapacitet.
Så stiftas EU:s lagar
Här kan du läsa om de olika EU-institutionernas roll i
lagstiftningsarbetet.

36/39 Politiska krav och politiska
planeringar:
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
Libris/SAB:
(360-368: DC, DK politiska delar av 36)
(369: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )
37... om utbildning o d.
Libris/SAB:
(370-378: DC, DK politiska delar av 37)
(379: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
Libris/SAB:
(380-389:DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av
001-999 )
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
Libris/SAB:
(390-399: DC, DK politiska delar av 39, delar av politiska delar av
001-9 99 )

Libris/SAB:
Ob.09Allmänt: politiska skrifter
Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar (Även till 32)
Oh Sociala frågor och socialpolitik (del om politiska krav)
Oh:oeAllmänt: sociallagstiftning
Oh- Allmänt: särskilda länder och områden
Oha Arbete och arbetsmarknad
Ohc Bostäder
Ohd Emigration och immigration
Ohe Minoriteter
Ohf Social omsorg
Ohg Frivillig hjälpverksamhet
Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor
Ohj Könsrollsfrågor
Ohk Fritidsverksamhet
Ohm Allmänna samlingslokaler
Op Framtidsstudier
Op- Särskilda länder och områden
sverige.se 2008:
Centerpartiet (c)
Folkpartiet liberalerna (fp)
Kristdemokraterna (kd)
Miljöpartiet de gröna (mp)
Moderata samlingspartiet (m)
Socialdemokraterna (s)
Vänsterpartiet (v)
EU-stafetten (EU 2004-Kommittén)
Statens Offentliga Utredningar, SOU
Stockholms Internationella Forum?
Se även 32.

skollink.se
Internationell politik
Human Rights Watch
Obunden organisation som försvarar de mänskliga rättigheterna över
hela världen. Mängder av rapporter om barn, flyktingar, vapen, HIV/
AIDS, trafficing, oetisk handel etc. etc. Audio och videomaterial.
EU-upplysningen vid Sveriges riksdag
Info om EU, EUs historia, institutioner och beslutsprocesser, lagar och
regler samt om de olika ämnesområden EU arbetar med. Kort om EU
och jag och EU där man får reda på regler och möjligheter på
individnivå.
Institute for War & Peace Reporting IWPR
I krig och kriser är det kris för sanningen om mänskligt lidande och
övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. IWPR arbetar för att ge
människorna i frontlinjen en röst. Mängder av artiklar från
konflikthärdar världen över, video och bilder.
The International Court of Justice ICJ
The International Court of Justice ICJ är FNs domstol i Haag. Läs om
fall, pågående och avslutade, domstolens historia och
verksamhetsområden.
The Online Encyclopedia of Mass Violence
Folkmord, etnisk rensning och massakrer i världen. Kronologier och
fallstudier. Stort arkiv med artiklar och analyser. På engelska och
franska.

G8 Information Center
När G8 träffas lyssnar världen. De mest ekonomiskt inflytelserika
ländernas samarbetsorgan. Webbplatsen är G8s informationscenters.
Här publiceras analyser, rapporter och dokument från toppmöten som
hållits. omfattande arkiv att söka i.
UNICEF
FNs organ för barnens rättigheter. Skolmaterial om organisationen och
om barns rättigheter. Lärarmaterial, kort om barnkonvensionen och
spel med videofiler.
Palmecentret
Palmecentret arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. I
kunskapsbanken hittar man ett stort material för undevisningen om
demokrati, HIV-AIDS, jämställdhet, konflikthantering och mänskliga
rättigheter. Länkar till videofiler på Youtube.
One World.net
One World.net är en webbplats för mänskliga rättigheter. Här
publiceras artiklar och nyheter från 1600 organisationer som arbetar
för mänskliga rättigheheter och mot fattigdom. Sök i arkivet på
regioner och ämnesområden som utveckling, ekonomi, miljö, hälsa
och krig och fred.
millenniemålen
Nedräkningen pågår till 1 januari 2015 då FNs milleniemål för en
bättre värld ska vara uppfyllda. Här kan du läsa och fördjupa dig i de
åtta målen halvera fattigdomen, öka jämställdheten, rätt till skolgång
för alla barn...
Attac Sverige
Har ekonomin försvagat demokratins möjligheter i världen? Det anser

det globala närverket Attac som arbetar för fördjupad demokrati och
rättvisa mot global liberalism. Läs om organisationen, artiklar om
rättvisa, skatter, handel etc.
The Greens European Free Alliance
Webbplats för gröna partier i Europaparlamentet. Läs om deras arbete,
historia och hur de ser på politiken i EU. Klimatfrågan, livsmedel,
transporter, polis m.fl. kampanjer. Dokument inom organisationens
områden.
Progressive Alliance of Socialists & Denocrats
Webbplats för socialister i europaparlamentet. Läs om deras politik
och kampanjer. klimat, kvinnofrågor, jordbruk, rättvisa, EUs
utvidgning etc.
Drugnews
Drogbekämpning, droger, kriminalitet och drogpolitik Sverige och
övriga världen. Hiv, nya lagar, tabletter och läkemedel m.m. Tipsa via
mail.
WTO - World Trade Organization
Aktuell sida om om organisationens arbete och handelsrelationerna i
världen. Analyser och prognoser, resultat och diskussioner och mycket
mer

Presidenter, parlament och viktiga frågor från alla länder. Bra sök.
Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Allt om EU-parlamentet. Svenska ledamöter, verksamhet, valen,
informationsmaterial, lärarsidor m.m.
CNN World News
CNN:s sida om det politiska spelet i världen. Konflikter, beslut och
viktiga händelser.
Utrikespolitiska institutet
Internationella relationer och organisationer, statskick och parlament,
militär och konflikter m.m
FN Förenta Nationerna
Fred och säkerhet, internationella lagar, ekonomisk och social
utveckling, mänskliga rättigheter m.m.
Statewatch
Engelsk hemsida för en organisation som bevakar länderna i Europa.
Militär, fängelser, underrättelsetjänster, invandring och rasism. Stor
sökdatabas med artiklar.
WHO
Världshälso Organisationens hemsida me information och rapporter
om bl.a. aids och svält. Bra organiserad webbplats med information
ämnesvis samt på länder.

The Institute for Agriculture and Trade Policy
IATP. Amerikanskt institut som arbetar för ett hållbart jordbruk och
livsmedelsdistribution och ett rättvis handel. Projekt, publikationer och
artiklar.

The Nobel Peace Prize
Fredspriset till Alfred Nobels minne. Alla fredspristagare ,deras
föreläsningar, motiveringar och intervjuer.

ElectionGuide
Webbplats med rapporter om världens olika folkomrästningar och val.

EIN News - World News Report
Gigantisk nyhetssida för hela världen. Sök på region, land och
ämnesområde.

EU kommissionen i Sverige
Fakta om EU, historia, institutioner, grundlagar, finanser, kort om EU,
nyheter m.m.
Global exchange
En organisation som vill skapa en globalisering utifrån arbetarnas
rättigheter och vår planets hälsa. Här kan du läsa om den globala
ekonomin, krig, fred och demokrati, samt om hur du kan resa och
engagera dig i viktiga frågor.
Association of southeast Asian Nations ASEAN
Association of southeast Asian Nations är en samarbetsorganisation
för länder i sydöstasien. Läs dokument, artiklar, nyheter, statistik och
faktablad inom ekonomi, kultur, sociala och politiska frågor.
Directory of Economic, Commodity and Development Organizations
Organisationer för ekonomi och utveckling Länklista på världens
organisationer för ekonomisk utveckling.
Russia Today
Politisk informationssida om Ryssland. Allt från konfikter och kriser
till handel och avtal.
Independent Media Center
Webbplats som förmedlar information från och om olika oberoende
media. Här kan man läsa om världhändelser som inte fått
uppmärksamhet i vanlig media.
National Parliaments Information om världens parlament, från
Albanien till Zimbabwe. Demokrati, rättigheter, kvinnor i politiken.
ISN - International Relations and Security Network Analyser av de
internationella konflikterna i världen. Internationella relationer,
vapenkontroll, nationella val och mycket mer

New American Century
Projektet New American Century arbetar för att USA ska behålla sin
ledande roll och öka sitt inflytande i världen. Utrikespolitik,
upprustning, NATO, regionanalys etc.
The Organization of the Islamic Conference OIC
The Organization of the Islamic Conference är en organisation för
samarbete och fred inom den islamska världen med 57 medlemsstater.
Nyheter, rapporter, konvensioner m.m.
Protest Net
Människor protesterar över hela världen. Protest Net har specialliserat
sig på att bevaka dessa protester och sprida information andra media
inte skriver om. Aktivism, djurrätt, fredsarbete, antifacism etc.
FN:s världslivsmedelsprogram
Webbplats på svenska för FN:s världslivsmedelsprogram som har till
uppgift att möta behoven av livsmedel i katastrofsituationer och stödja
ekonomisk och social utveckling. Idag arbetar de utifrån FNs
milleniummål att halvera svälten till 2015. Nyheter och rapporter på
den engelska delen.
Folkrörelsen - Nej till EU
En sida med fakta och nyheter om varför Sverige bör gå ur EU.
Innehåller bl.a. kritik mot nya överstatliga lagar och militära insatser
men inte minst kritik emot valutasamarbetet och euron.
Rulers
Vem har härskat i världens länder och regioner? Här finns listorna.
Något för kalenderbitaren och korsordslösaren.

Svensk politik
Sapmi
Sapmi eller sameland som det kallas på svenska presenteras på ett
mycket innehållsrikt sätt på webbplatsen. Samernas historia, religion,
jojk, hantverk, rennäring etc. Kortfakta och artiklar. utförligt om
sametinget och samernas politiska organisationer. Webb TV. Länkar.
Statens Offentliga Utredningar
Vad ska vi göra? Jo, vi tillsätter en utredning! Innan de flesta lagar har
blivit just det utreds frågan och här kan du läsa om pågående och
avslutade utredningar organiserade under respektive deparetment.
FORES - Forum för reformer och entreprenörskap
Grön och liberal ytankesmedja som jobbar med miljö och marknad,
migration, företagandet i civilsamhället, integritet, jämställdhet, global
demokratisering och moderniserad välfärd. Publikationer och mängder
av videoföredrag.
Vänsterpartiet
Vänsterpartiets politik i de flesta politiska frågor. Partiprogram,
åsikter, ideologi och socialism, organisationen och partiledaren. Bra
avdelning för skolfrågor. Partiledarblogg med bilder.
CAN
Centalförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Den svenska
drogutvecklingen, skolelevers drogvanor, drogfakta m.m.
Riksdagen
Beskrivning av riksdagens arbete. Partier, debatt och beslut.
Statsbudget, utskott, EU-nämnden, m.m. Webb-TV och spelet Rixdax
där du får vara riksdagsledamot.

Regeringen
Länkar till alla departement och ministrarna. Regeringsförklaringen.
Lagar och propositioner. Bra beskrivningar av budget- och
lagprocesser. Lättläst, teckenspråk.
CUF
Centerpartiets ungdomsförbund. Politik, lokalavdelningar,
organisationen. Video-filer.
Centerpartiet
Centerns politik i de flesta politiska frågor. Partiorganisationen med
historisk tillbakablick. Slide-show med partiledaren. Teckenspråk,
lättläst.
Folkpartiet liberalerna
Folkpartiet politik i de flesta politiska frågor. Partiprogram, åsikter, tal,
ideologi och liberalism, organisationen och partiledaren.
Kristdemokraterna
Kristdemokraternas politik i de flesta politiska frågor. Partiprogram,
åsikter, tal, ideologi och familjepolitik, organisationen och
partiledaren. Bra avdelning för skolfrågor.
Miljöpartiet de gröna
Partiprogram, åsikter, tal, ideologi och miljö, organisation och
presentation av språkrören. Avdelning för skolarbetet.
Nya Moderaterna
Partiets politik i de flesta politiska frågor. Moderaterna Partiprogram,
åsikter, tal, ideologi och företagande, organisation och partiledarens
sida. Lättläst och lyssna.

Socialdemokraterna
Partiets politik i de flesta politiska frågor. Partiprogram, åsikter, tal,
ideologi och socialdemokrati, organisation och bildspel med bilder på
partiledaren. Teckenspråk, lättläst och lyssna.
LUF
Liberala ungdomsförbundet Politik, liberalism, lokalavdelningar,
organisationen. Bloggar och artiklar.
MUF
Moderata ungdomförbundet. Politik, lokalavdelningar, organisationen.
Artikelsök och Youtube - länkar.
LO
Sveriges största fackförening. Förbund, projekt, försäkringar, LO:s
ledning. Rapporter och artiklar. LO-ekonomerna.
Nätverket för gemensam välfärd
Nätverket för gemensam välfärd arbetar för att bevara sjukvård, skola,
omsorg, el- och vattenförsörjning, post, telekom och kollektivtrafik i
offentlig regi. Debatt, studiematerial och artiklar.

föreläsningar om folkkapitalism, välfärd och reformstrategi, bistånd
och global utveckling samt kultur.
Arena Idé
En vänsterorienterad tankesmedja som sysslar med utgivning av
böcker och skrifter, anordnande av seminarier, studieresor, debatter
och konferenser. Verkar utifrån värderingar baserade på jämlikhet,
jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet.
olofpalme.org
En sida som publicerar stora delar av Olof Palmes arkiv.
Vietnamfrågan, Ådalen 1931, apartheid, Afghanistan, diktaturer och
svensk politik m.m. En politikers livsverk på en och samma sida.
Justitiekanslern
En sidan om regeringens högste ombudsman. Här finns information
om författningar, arbetsuppgifter, beslut och yttranden, samt hur man
ansöker och lämnar klagomål till justitiekanslern.
SAC
Syndikalistisk fackförening. Arbetar med lokaldemokrati och
organiserar arbetstagare inom många yrkesområden.

allaväljare
Alla väljare vänder är en sida som vänder sig till ovana väljare som
vill ha begriplig information i politiska frågor. Samtidigt ska läsarna
kunna få viktig information om val, demokrati och det svenska
samhället. Innehåller bl.a. partiernas pressreleaser och intervjuer med
flera partiledare.

TCO
Tjänstemännens Centralorganisation. Löner, pensioner, arbetsmarknad,
samhällsekonomi, välfärd m.m.

Timbro
Borgerlig tankesmedja med ambitionen att långsiktigt bilda opinion
för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett
öppet samhälle. Information och filmer från olika evenemang och

Ung vänster
Vänsterpartiets ungdomsförbund. Politik, lokalavdelningar,
organisationen. Socialism.

SSU
Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Politik, socialism,
lokalavdelningar, organisationen. Nyhetsarkiv.

KDU
Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Politik, lokalavdelningar,
organisationen.
Grön ungdom
Miljöpartiets ungdomsförbund. Politik, lokalavdelningar,
organisationen.
Sveriges statsministrar
Vill du ha koll på Sveriges statsministrar och deras ministärer genoim
tiderna? Här får du dem listade och kommenterade.
Statsministerämbetets uppkomst m.m.
Demokratiskolan
Material för 8:an och 9:an. Så styrs Sverige. Riksdagen, regeringen,
förvaltningen, kommuiner och landsting, val, partier och ett
självrättande test. Tyvärr avsomnad webbplats...
Motkraft
På Motkrafts webbplats samlas material om den autonoma
vänsterrörelsen som har direkt aktion som arbetsmetod och radikal
aktivism som grundteori. Läs bl.a. intrevju med Klaus Viehmann från
tyska stadsgerillan 2 junirörelsen som var nära allierad med RAF. Av
förklarliga skäl är det svårt att veta vem som står bakom sidan...
Twixdagen
Här samlas twitter från riksdagsledamöter. Sveriges Twixdag har inget
att göra med Twitter eller Sveriges Riksdag.

*4 Sambandsforskningsverksamheter.
Särskilda områden:
40 Systemvetenskap. Infostruktur.
41- 49.
(Finns ej i SAB, DC, DK.)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
Särskilda områden:
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi

*50 Allmänt om naturforskning.
Naturkunskap.
Libris/SAB:
U
Naturvetenskap
U(x) Naturvetenskapliga lexikon
U:b Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga
institutioner
U:d Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära
U:k Naturvetenskapens historia
U:oa Naturvetenskapens sociologi
U.02 Allmän instrumentlära
(DC 50)

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
U
NATURVETENSKAP
Välj ämne här
Periodika
Astronomi
-- Tidmätning och kalendrar
Geofysik
-- Meteorologi
-- Oceanografi och hydrologi
-- Vulkaner och jordbävningar
Fysik
Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Kemi
Geologi och paleontologi
Biologi
-- Utvecklingslära och genetik
Botanik
Zoologi
-- Ryggradsdjur
---- Däggdjur
---- Fåglar
---- Kräldjur och groddjur
---- Fiskar
-- Ryggradslösa djur
Miljöfrågor och naturskydd
-- Djurskydd

Ua Astronomi 52
Ub Geofysik 55
Uc Fysik och kemi 53,54

Ud Geologi och paleontologi 55, 56
Ue Biologi 57
Uf Botanik58
Ug Zoologi59
Uge--Ugi Ryggradsdjur59
Ugj Ryggradslösa djur59
Uh Miljöfrågor och naturskydd71
Paleontologi ingår i område 56

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Naturvetenskap
Animal Diversity Web
Artporatlen.se
Nine Planets
Den virtuella floran

51 Matematik.

skollink.se

Libris/SAB:
T
Matematik
Ta Matematik: allmänt )
Tb Aritmetik
Tc Algebra
Td Analys
Te Geometri
Tf Mått, mål och vikt
Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
(DC, DK 51)

Matematik Allmänt
Matteboken
Vill du ha gretis hjälp med matten? Mattecentrum håller i webbplatsen
och delar generöst ut sina kunskaper i hela gymnasiematten från A - E.
Exempel och videogenomgångar. Intressant att se Dogge Doggelito
försöka förklara phytagoras sats. Och lika intressant att hör honom
säga ordet.
Utbildningsradion matematik
Utbildningsradions sidor om matematik.
Wolfram | Alpha
En sida från wolfram.com. Ett datasystem som samlar information och
gör beräkningar på all från väder och kemi till trafiksystem och
astrologi. Allt som går att beräkna i siffror.
WolframMathworld
Matematiksida från wolfram.com
WolframFunctions
En sida från wolfram.com med alla världens matematiska formler.
Tydliga grafer och 3D modeller som visualiserar formlerna.
Wolfram Demonstrations Project
En sida från wolfram.com med demonstrationer av hur matematik kan
använda i praktiken. Datorer, fysisk forskning, biologi, affärsmodeller,
färgskalor, allt!
Mattecentrum
Problem med grundskolematten eller gymnasiets kurser? Här kan de
hjälpa dig gratis! Vill du kolla äldre nationella prov så går det bra att

ladda ner dem. Mattecentrum står också bakom den utmärkta
Matteboken som vi skrivit om och lagt upp tidigare.

webbplatsen. Mycket omfattande material med tydliga förklaringar
och spel.

Formelsamlingens matematikformler
Formelsamlingens matematikformlermed allt från additionsformlerna,
algebraiska regler – tredjegradsekvationer och arean av en
parallelltrapets över derivatans definition och deriveringsregler till
trigonometriska formler och vinklar.

Pythagorasquest
Pythagorasquest är en mattetävling för högstadiet. Här kan man
anmäla ett lag och tävla om prispengar. På webbplatsen finns exempel
på problem som man kan öva sig med innan.

Konvertera.nu
En sida där du kan omvandla olika måttenheter mellan olika
standarder och länder. Allt från längd, vikt och hastighetsenehter till
bensinförbrukning, valutor och datalagring.
Naturvetenskap.org - Matematiksektionen
Naturvetenskap.orgs sida om matematik.
Fröken Matte
Missade du genomgången på mattelektionen i matte B? Här har du
chansen. Video med genomgångar om geometri, potenser, olikheter,
polynom, sannorlikhetslära, linjära ekvationssystem, räta linjen,
andragradsekvationer m.m. Ibland kunde mediaeleverna om filmat
kollat ljussättningen en aning...
Matematik minimum
Här är webbplatsen som reder ut de matematiska begreppen från A - Ö.
Samling av matematiklänkar.

Matteguiden.se
Webbplatsen erbjuder genomgångar av gymnasiets mattekurser från A
- E ibland med videolektioner. Om du fortfarande har svårigheter kan
du gå in på forumet.
Mathematical Problems
Portal med länkar till engelskspråkiga webbplatser med matteproblem,
problemlösning och tävlingar över hela världen. Omfattande och
tidskrävande men ett eldorado för den som är intresserad av
matematik.
Measurement Conversion
Om världen hade samma mätsystem skulle betydelsen av webbplatsen
minska. Men här kan du omvandla amerikanska mått, måttenheter i
decimalsystemet, nautiska mått etc. Volym, längd, vikt, areal, hastighet
etc.

About.com matematik
About.coms sidor om matematik.

Konvertera mått och vikt
Hur många cm är en inch eller hur snabbt är 60 miles/hi kilometer/
timme? Här kan du lätt omvandla olika mått mellan US/imperial och
SI-enheter. Volym, vikt, längd, yta, temperatur, hastighet,
bränsleförbrukning, tryck, vridmoment, effekt och energi.

Interactive Mathematics
Det mesta från naturliga tal, grundläggande algebra och enkla
ekvationer till sannolikhet och differentialekvatrioner hittar man på

Terri Husteds Homepage
Tips och diskussioner om matematikundervisningen.
Klassrumssituation, problem och lösningar

More Mathematics than Science
Matematiken förklaras enkelt och illustrerat. Från grunden till det mer
avancerade.
The MacTutor History of Mathematics archive
Mycket omfattande arkiv med matematikhistoria. Kronologiska och
alfabetiska listor. Texter, berömda kurvor och "Dagen matematiker".
Svenska Internetguiden i Matematik
Tal och räkning, algebra, geometri, aritmetik, analys och statistik.
Matematikhistoria.
Fråga Lund om matematik
Frågelåda hos Lunds universitet. Ställ frågor och läs svar. Sök och
länkar.
Math in Daily Life
Vardagslivets matematik. Sannolikheten att vinna i spel, lån och
krediter, befolkningsökning, inreda sitt hem eller laga mat.
Förklaringar och länkar till praktiska problem.
Conversion & Calculation Center
Alla möjliga enhetsomvandlingar finner du här (800 olika enheter) längd, hastighet, valuta och mycket mer.
Online Conversion.com
Enhetsomvandlingar - längd, temperatur, volym, tid, kraft, hastighet,
valuta, klädstorlekar och mycket mer.
History of Mathematics
Matematikhistoria fån Alexandria, Arabvärlden, Grek- land, Europa,
Kina, Japan, Babylonien och Indien. Landvinningar och problem.
Biographies of Women Mathematicians

Kvinnliga matematiker. Utförliga texter. Kronologiska och alfabetiska
listor.
Mandelbrot Explorer
Ange värdena för din fraktal. Titta sen hur den blev. In- och
utzoomning. Galleri.
matematiktävling.org
Tävlingar i matematik för grundskolor och gymnasiet samt den ryska
formen av mattretävling Mattedrabbningen. Uppgifter från tidigare
mattetävlingar med lösnigar.
Diagnostiskt prov i matematik
Kolla vad du kan på grundskolenivå eller på A - E-kurserna. Facit
medföljer.
Onlinekalkylatorn
Miniräknare online med avancerade funktioner.
Purplemath
Allt om algebra inklusive ett avsnitt om hur man gör sin mattelärare
glad.
Whats Special About This Number?
Det finns något som utmärker varje tal från 0-9999. Alla har de en unik
identitet utöver själva värdet. Primtal, talbaser, kombinationsfaktorer,
Fibonacci, geometri, perfekta tal m.m.
Matematiska och fysikaliska formler
En lista med matematiska formler. Algebra, räta linjen och cirkeln,
geometri, trigonometri, fysik, ellära, optik m.m.

Övningar/Problem
webbmatte.se
Stödmaterial i matematik från Stockholms stad för grundskolan 6 - 9
och Matte A för gymnasiet. Finns på flera språk och i en helt engelsk
version. Genomgångar, övningsar , filmer och självrättande test.
Klurigt
Möbius band, magiska kvadrater och hundratals matteproblem till för
alla åldrar. Generöst med förslag till instruktioner att skriva ut. Och
visst är det något magiskt med talet 153...
MAI - Månadens problem
Sugen på ett problem i matte? Här får du ett varje månad. Lösningarna
publiceras och om man vill kan msn skicka in en lösning och vinna ära
och Gunnar Fogelbergs pris.
Clownen Click
Clownen Click låter dig öva grundläggande matematik. Multiplikation,
månader, tal med bokstäver etc. Shockwave krävs som man ka ladda
ner gratis förstås.
A+ Math
Webbplats med enkla interaktiva övningar, spel, arbetsblad att skriva
ut etc. De fyra räknesätten och bråk.
BasketMath Interactive
Här kan man on-line träna allt från addition och subtraktion till
exponenter och lästal.
Flashcards for Kids
Träna addition, subtraktion, multiplikation och division. Välj
svårighetsgrad.

FunBrain
Träna matematik i roliga spel. Du kan välja spel och svårighetsgrad.
Math.com
Lektionsplaneringar, kalkylatorer, enhetsomvandlare,
ekvationslösningar, övningar, spel och problem, läxhjälp och mer.
Ask Dr. Math
Mycket omfattande frågelåda indelad efter svårig hetsgrad från
förskola till universitetsnivå.
Primary Games
Primary Games erbjuder interaktiva mattespel online. grundläggande
matematik.
Web Sudoku
Web Sudoku är precis det. Spela miljarder ( ! ) sudokuspel att spela
online. Fyra svårighetsgrader, lätt, medium, svår och ...! Vet du inte
hur man gör får du reda på det här.
Super Maths World
Snyggt designade matteövningar inom olika områden och olika
svårighetsgrader. Du kan besöka sidan och spela mattespelen som gäst.
Allt kommer du åt som medlem.
Matteva
Matteva låter eleverna öva taluppfattning, huvudräkning, bråk,
geometri, algebra och procent med enkla flash-filer.
Elzies tankenötter
Giselas Paradox, Dubbelbassäng, Savants Paradox och ett 50-tal andra
tankenötter och paradoxer hittar du här. Fundera och läs andras
lösningar.

Nationella prov i matematik A - E
Hus Umeå universitet kan man ladda ner ett stort antal nationella prov
i matematik för gymnasieskolan. Nationella prov i matematik A - E,
resultat och analyser.
BBC Bitesize Maths
Matematikkurs från BBC Bitesize.
Mult.se
Mult...iplikationstabeller. Kolla vilka du kan och öva på dem du inte
kan. Testa hur lång tid du behöver för tabellerna. Är du tillräckling
snabb kommer du med på rekordlistan.
mathschallenge.net
Matteproblem på relativt avancerad nivå. Ett problem kan vara att hitta
problemen om du inte har ett bra sökord. När du hittat lösningen kan
du kolla om den är riktig.
clock
Öva klockan online.
polyhedra models
Mallar till Archimedes polyedrar att skriva ut och bygga.
Aritm
Öva additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionstabellerna
online.
Geojava
Klicka runt i java-applets och lär dig geometri.
Geometry Center Minnesota
Geometri och multimedia. Visualisering av geometriska former och
strukturer. Interaktiva spel. Program m.m.

Java Applets on Mathematics
Java Applets on Mathematics är en webbplats där man kan öva
aritmetik, plangeometri, algebra, sfärisk geometri, stereometri,
trigonometri och vektoranalys med hjälp av javaanimationer. Skriv in
värden och generera resultat.
Maths is Fun
På Maths is Fun finns interaktiva övningar i grundläggande matematik.
Statisktik, de fyra räknesätten, geomerti etc.
Vardagsmatematik
Matematikproblem i olika svårighetsgrader och facit. Lottomatematik,
fibonaccitalen, matematiska rörelseproblem och diofantiska
ekvationer.
Math.Games
Spel i grundläggande matematik. Addition, multiplikation, subtraktion
och division. Koncentrations - och minnesövningar.
Pyzzel.se
Massor av tankenötter på denna webbplats. Känna väldigt
gammalmodig men tankenötter har ju alltid sin aktualitet. Lösningarna
får man se i stjärnorna efter...som det står på sidan.
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Matematik
•
Analys
•
De fyra räknesätten (aritmetik)
•
Geometri
•
Matematiska lekar
•
Mått och vikt, tabeller
•
Räkna med symboler (algebra)
•
Sannolikhet och matematisk statistik
•
Tillämpad matematik
Matematik : 33 träffar
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skollink.se
Astronomi
Google sky
Nu har Google även erövrat rymden. Härk an du se en karta över
stjärnhimlen samt se se bilder från planeterna i vårt solsystem,
stjärnbilder, hubble-utställningen, amatörastronomi, chandraröntgenutställningen, GALEX Ultraviolett-utställningen, spitzers
infraröd-utställning, earth och sky podcasts m.m.
Rymdkanalen
Sidan ger dig livesändningar, videos och bilder från rymden. Här får
alla rymdintresserade möjlighet att följa svenska och internationella
rymdhändelser på nya sätt.
Astrowebb
Sidan vänder sig både till allmänheten och till människor som är mer
insatta i rymdområdet. Här kan du läsa om astronomi, obemannade
rymdfarkoster såväl som bemannade, olika länders rymdprogram m.m.
The GUTs of the Universe
Den speciella och den allmänna relativitetsteorin, kvantmekanik,
supersträngteorin, universums evolution, Big Bang...
Cosmos in a computer
En resa genom kosmos historia från Big Bang, elementarpartiklar, den
första materien, galaxernas födelse till dagens universum - filmer och
bilder visar kosmologi och astrologi

NASA
Nasa lägger upp ett omfattande material kring rymden och universum allt från historia till de senaste upptäckterna
NASA kids
Solsystemet, svarta hål, universums expansion, ljus, jorden, årstider,
väder, kartor, stjärnor,galaxer, Hubbels konstant och mycket mer
Amazing Space
Allt från svarta hål och universum till vårt solsystem och Hubbles
rymdteleskop
NASA Photo Gallery
Fotografier på allt som har med rymden och universum att göra jorden och solen, rymdfärjor etc.
NASA Science
Jorden, solen, astrofysik, planeterna. Sidor för barn.
About.com astronomi
About.coms sidor om astronomi.
Rymdportalen.com
Rymdportalen.com har stora ambitioner att erbjuda mängder av bra
fakta om astronomi och rymdforskning. Nyheter och artiklar om
fysiker, astronomer, solsystemet och big bang. Rymdfärderna och
deras historia.
Hubblesite
En sida tillägnad det 20 åriga hubbleteleskopet. Nyheter, bildgallerier
med förklaringar, filmklipp om rymden, fakta om teleskopet och dess
upptäckter.

Wolfram Research Astronomy
Wolfram Research sidor om astronomi.
Astronomiska mått
Hur mäter man i universum? Kemisk sammansättning av planeterna,
area, avstånd, satelliter, omloppstider etc.
Stehpen Hawkings Universe
Big Bang, antimateria, svarta hål, kosmisk bakgrundsstrålning, den
kosmologiska konstanten, mörk materia, allmänna relativitetsteorin,
gravitation, planeternas rörelse, kvarkar och kvasarer, radioaktivitet,
singularitet, supersträngar, maskhål...
A photo gallery of the universe
Vackra bilder på olika rymdfenomen - supernova, Orionnebulosan,
kometnedslag, spiralgalax, storm på Saturnus, misstänkt svart hål och
mer.
AstroImages
Många vackra och dramatiska bilder från rymden.
Svenska institutet för rymdfysik
Publicerar artiklar om rymdmiljö med solen och jorden, ljus,
magnetism, solvindar, norrsken, FAQs.
Planetscapes
Text, bild och animationer om planeterna.
Astronomy for all
Astronomi från Galilei och historia till vårt solsystem och planeterna,
stjärnor, ljus och galaxer, kosmologi.

Views of the Solar System
Vårt solsystem presenteras med alla planeter, kometer, asteroider,
meteoriter, historik och biografier
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Nine Planets
De nio planeterna - en multimediatur i vårt solsystem inklusive
månarna samt fakta

U
NATURVETENSKAP
Ua Astronomi

Rymdforum
Rymdforum Sverige är en ideell förening vars syfte är att sprida
kunskap om svensk rymdverksamhet. Bland annat ordnas
återkommande arrangemang för industri, forskare, beslutsfattare,
användare av rymdteknik, media och den svenska allmänheten.
Astrowebb - Rymdnyheter på svenska
Astrowebb vänder sig både till allmänheten och till människor som är
mer insatta i rymdområdet för att sprida kunskap och nyheter inom
rymd- och astronomirelaterade ämnen på svenska.
Rymden idag
En blogg om vad som händer i rymden för tillfället och som kan vara
av intresse. Här kan du läsa om aktuella rymdfärder, satelliter
asteroider m.m.
Svensk AmatörAstronomisk Förening
SAAF är en rikstäckande förening med verksamhet som syftar till att
sprida det astronomiska intresset. Här kan du läsa om teleskop,
amatörastronomi samt se ett bildgalleri över olika stjärnor, planeter,
meteoriter och rymdfenomen.
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Samhällskunskap
Tidmätning, kalendrar och klockor

53 Fysik o d.

skollink.se

Libris/SAB:
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Fysik Allmänt
Labbet.nu
Enkla men många intressanta experiment i fysik och lite i kemi.
Knyckla ölburk, varm korv, bränna hundralapp, stearinljus m.fl. Frågor
till instruktionsfilmerna att fundera på.
Physics Games
Hos Physics Games kan man spela onlinespel som har med fysik att
göra. Bygga broar, katapulter, mekanik etc. Fara att fastna!
About.com fysik
About.coms sidor om fysik.
ConvertWorld.com
En sida där du kan få hjälp att konvertera olika värden mellan länders
måttsystem. Allt från skostorlekar och valuta till och tidszoner och
avstånd och längder.
Wolfram Research Physics
Wolfram Research sidor om fysik.
Wolfram Research Scientific Biografy
Wolfram Research sidor om vetenskaplig biografi.
Fysikaktuellt
Svenska Fysikersamfundets medlemstidning i PDF-format. Läs om
fysik och utbildning, spegelbilder, rotation, Unga forskare,
monstervågor, Nobelpris, fysik i skolan m.m.

Naturvetenskap.org - Fysiksektionen
Naturvetenskap.orgs sida om fysik.
Fysikaliska leksaker
Fysikaliska leksaker är ett samarbete med Chalmers i Göteborg. Bor
man inte där kan man ändå få del av lekfullheten på deras webbplats.
Experiment om ljud, ljus, elektricitet, mekanik, värme, mekanik och
vätskor.
Formelsamlingens fysikformler
En stor mängd fysikformler från ångbildning och kondensation,
fortskridande våg och arbete över coulombs lag, densitet och
dopplereffekt till rörelseenergi och vätsketryck.
The Science Explorer
Mängder av experiment man kan utföra för att exemplifiera
elektricitet, akustik, ljus och optik, mekanik och mycket mer.
Physics 2000
Allt från atomernas uppbyggnad, kvantmekanik, röntgenstrålar,
temperatur, elektricitet, laser, elektromagnetism och periodiska
tabellen till mikrovågsugnars och atombombens funktion med
interaktiva applets
Mechanics
Mekanik - kraft, hastighet och acceleration, olika rörelser, tröghet,
Newtons lagar, gravitation, massa och vikt, friktion, rörelsemängd,
vridmoment, jämvikt, matematikreferenser, javasimuleringar, exempel
på fallstudier och problem att lösa...
How Stuff Works
Hur saker fungerar - hästkrater, växlar och växellådor, gyroskop, block

och talja, massa, energi, kraft, vridmoment, arbete...
Amusement Park Physics
Fysikens lagar i arbete på ett nöjesfält, bygg din egen berg- och
dalbana, gravitation, rörelse och tröghet, kollisioner och ordlista
Nationellt resurscentrum för fysik
En sida med stora resurser för fysikundervisning. NO-biennaler,
fortbildning, fysikundervisning, experiment, fysikdidaktik, frågelåda,
fysikerporträtt och länkar.
physicsworld.com
Webbtidning om fysiknyheter. Uppdateras ofta och det behövs
verkligen. Det händer mycket i fysikens värld. Titta på förklarande
filmer i arkivet och läs artiklar om det mesta inom fysikens områden.
The American Institute of Physics
Fysikartiklar, nyheter och historia. Mycket omfattande fysikresure
med bra länkar.
International Commission on Physics Education Newsletters
PDF-filer med artiklar om fysikundervisning. Allt mellan himmel och
jord som berör fysikundervisning.
Fysik på Gröna Lund
Allmänt - i fem laborationer undersöker studenter fysikens lagar - Fritt
fall, Jetline, Volten, Radiobilarna och Karusellen blir laboratorier.
Structures around the world
Här kan man lära sig hur man bygger olika typer av strukturer med
enkla material och träna sig i mekanik och hållfasthet, skala och

belastning. En praktisk övning för att illustrera gravitationen
Mechanics
Mekanikexperiment i mängder - acceleration, friktion, gravitation,
krafter, tröghet, projektiler och mer
Learn Physics Today
Fysiklektioner on-line - inledning med baskunskaper som behövs för
att sedan gå vidare till mekaniken, ljus och vågor och till sist
elektricitet. Mycket utförligt.
Philharmonic Physics
Akustik - en sida för båda fysiker och musiker - vad är musik och hur
den ser ut som ljudvågor, ett interaktivt labb för att utforska harmonier,
vågor, och resonans, olika instrument i en symfoniorkester, även
experiment att utföra "hemma"...
Center for History of Physics
Fysikens historia med många kända fysiker representerade med deras
upptäckter
Virtual Physics Laboratory
Mängder av interaktiva uppgifter - mekanik, kraft och rörelse, vågor
och svängningar, termodynamik, elektromagnetism, optik och ljus
Tom Tit
Trevliga experiment i optik, färglära och värmelära
The Soundry
Akustik - sida om ljud: örat och dess funktion, ljudets fysik med

experiment, användning av ljud, en tidslinje över ljud och
ljudteknologi och ett interaktivt ljudlabb
Very Low Frequency Radio Project
Akustik - här kan du lyssna på naturliga radiovågor av olika sorter:
blixtar, norrsken, från yttre rymden.
Java Applets för Fysik
Java Applets för Fysik visar resultat för olika kalkyler och beräkningar
i animationer inom mekanik, svängningar och vågor,
elektromagnetism, optik och atomfysik.
Fysicum i Lund
Lättlästa texter från Fysicum i Lund om universum, miljö och medicin,
de nya ljusen och mikrokosmos.
Vetenskapsforum.com
Forum för matematik, fysik och annan vetenskap. Här kan du logga in
och diskutera olika vetenskapliga ämnen.

Atom-, kärnfysik
Nuclear Physics: Past, Present and Future
Atom- och kärnkraft - förklara hur och varför energiformen fungerar,
tillämpningsområden...
Linné On-line
Här hittar du allt från atomens uppbyggnad med kvarkar och leptoner,
periodiska systemet, kärnenergi till universum med solen, Vintergatan,
galaxer och Big bang
How nuclear radiation works
Så fungerar kärnkraft och strålning - kärnan i kärnkraften, alfa- och
betasönderfall, kol-14-metoden, radon, medicinsk användning,
fissionsenergi...
SKB
Svensk Kärnbränslehantering informerar om hur de tar hand om
radioaktivt avfall, ordlista, tips på arbetsuppgifter, historik m. m.
Welcome to CERN
På Cern undersöker man vad materian är uppbyggd av och här kan du
se hur dem arbetar. Experimenten, partikelacceleratorn, kvarkar...
Barnsidor.
Hands-on-CERN
Partikelacceleratorn i CERN ger oss möjlighet att studera tillvarons
minsta partiklar. Materiepartiklar, kraftförmedlare, partikelfyrverkeri
och Higgs teorier. Analysuppgifter att fundera över.

Analysgruppen vid KSU
Efter Tjernobylolyckan bildades denna analysgrupp för att öka
kunskapen om kärnkraften. Läs om strålning, kärnkraft, miljö och
hälsa och uran samt deras rapporter. Gruppen är knuten till
kraftindustrin. Bilder på reaktorer bl.a.
MAX-lab
Ett svenskt nationellt laboratorium som stödjer tre väldefinierade
forskningsområden: Acceleratorfysik, forskning baserad på
användandet av synkrotronstrålning och kärnfysik som använder
energirika elektroner. Tiden vid anläggningen delas mellan grupper
som arbetar inom dessa tre områden.
The Particle Adventure
Här kan man lära sig vad världen och universum består av och vilka
krafter som verkar
Modern and Contemporary Physics
Atom- och kärnfysikexperiment - bygg din egen accelerator bl. a.
Atom - The Incredible World
Atomens "historia" från Demokritos till idag, röntgenstrålar, strålning,
kvantteori, kända fysikers biografier och upptäckter och mycket mer
Fråg@Lund
Institutionen för Radiofysik vid Lunds universitet svara på frågor, med
sökfunktion
Folkkampanjen mot kärnkraft - kärnvapen
Diskussion och fakta om kärnkraft - avfallsfrågan, uranbrytning,
framtidens energiförsörjning, solenergi och vindkraft,
bioenergi,olyckor och risker

Strålsäkerhetsmyndigheten
Statlig myndighet som arbetar med upplysning om strålning.
Kärnkraft,vård vid strålskador, radon, UV & laser, magnetfält och
trådlös teknik.

Elektricitet
The Shocking Truth About Electricity
Allt från elektricitetens grunder, hur den produceras, transporteras,
elektricitetens historia, biografier till experiment och strömavbrott

General Atomics Fusion Group
Kärnkraft, fusionsenergi förklaras, ordbok, virtuell rundtur, avdelning
för lärare

How an Electromagnet Works
Så fungerar en elektromagnet - tydliga illustrationer och experiment

Princeton Plasma Physics Laboratory
Fusionsenergi beskrivs, dess fördelar, hur den kan produceras,
fusionsreaktorer...enkel engelska

Elsäkerhetsverket
Det mesta man kan vilja veta om el-säkerhet - de vanligaste frågorna,
el-promenad i hemmet, videofilmer, gratis broschyrer
Energy Quest
Energisida från California Energy Commission - vad är energi,
förnyelsebar energi, energispartips, frågelåda, experimenttips, olika
typer av energi. biografier över kända vetenskapsmän...
The Electronics Workshop
Elektronikens grunder, komponenter, Ohms lag, de kemiska
reaktionerna vid transport av elektroner, lagring, spänning, elektriska
fält, strömstyrka, motstånd, temperatureffekter...
Electronics
De grundläggande begreppen inom elektronik, från atomernas
funktion, de vanligaste komponenterna, elektroniska experiment.
Comparing Alternative Energy Forms
Olika energiformer undersöks och jämförs - solenergi, vindkraft,
vattenkraft, kärnkraft, fysiken bakom förklaras, de vetenskapliga

begreppen förklaras, ekonomi och kostnader, nedsmutsning och
miljöpåverkan, lokalisering av kraftkällor.

Optik

Theater of Electricity
En utställning om elektricitet, åska och blixtar med bilder och
videoklipp

Fiat Lux
Allt om ljus - vad det är, begrepp förklaras, Dopplereffekten,
refraktion, difraktion, laser, ljusts tillämpningar, ljuskällor, ett
interaktivt labb, ögat och ögats funktion

How Van de Graaff Generators Work
Så fungerar en Van de Graafgenerator - statisk elekricitet förklaras,
bygg din egen generator

Bob Millers Light Walk
Här kan du lära dig allt om ljus, skugga och bilder, mängder av
övningar

The Exploration of the Earths Magnetosphere
En undersökning av jordens magnetfält, enkla och tydliga förklaringar
till hur det fungerar, ordlista och historik

How light works
Så fungerar ljuset - vad är ljus, fotoner, färger, reflexion och mer

Electricity and Magnetism
Elektricitet, magnetism - experiment att utföra. Tydliga och relativt
enkla.
Idéhandboken
Händig med el - här ka man lära sig hur ma handskas med el,
montering, stickproppar, jordning, vägguttag .

Ett arbete om laser
Från hur en laser fungerar och laserhistoria till användningsområden.
The Exploratorium
Optiska synvillor - upptäckt hur man kan lura ögat och hjärnan
Optics
Optik - perception, diffraktion, spektrum, linser, speglar, prismor m.
m. Flera enkla experiment
See the Light
Allt om ljus - vad är ljus, ljusvågor eller ljuspartiklar, ljusets hastighet,
färger, optik, reflektion, refraktion, linser, ordlista
The Light
Ljuset undersöks ur flera aspekter - fysik, kemi, religion, biologi,
geografi, konst samt en frågesport

How lasers work
Så fungerar en laser - från atomen och atomens uppbyggnad till hur
vad ljus är och olika typer av laser.

Skolverkets länkskafferi

How sunglasses work
Så fungerar solglasögon - deras funktion och uppbyggnad, ljusets
spektrum... Dyra eller billigare solglasögon...?

Fysik

The Laser Physics Group
Länkar till laserfysik.Umeå universitet
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Atomfysik och strålning
Elektricitet och magnetism
Ljus (optik)
Värmelära
Mekanik
Rymden (astronomi)
Fysik : 27 träffar
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54 Kemi o d.
Libris/SAB:
Uc Fysik och kemi (del om kemi)
(DC, DK 54)

skollink.se
Kemi Allmänt
Skolkemi
En stor och genomarbetad samling lektioner, laborationer,
ordförklaringar och tips för undervisningen.
Lunds universitet - Kemicentrum
Kemiexperiment för mellanstadiet - koldioxid, syror och baser, tvål
och såpa, metaller, batterier, mat, luft, viskositet och mycket mer
Hjärnkontoret
Barn- och ungdomsprogrammet från SVT. Kemi- problem och
lösningar, experiment, frågelåda m.m.
Kemins dag
Årlig kampanj av företag och skolor för att väcka intresse för kemin.
Anmäl skolan. Kemisagor, receptbok m.m. Material för lärare och
elever i olika åldrar.
PlastInformationsRådet
Denna webbplats handlar om långa kedjeformiga molekyler polymerer
eller plaste som vi i vardagligt tal säger. ANvändningsområden,
historik, tillverkning och återvinning. Stort material för skolan med
PDF-filer att ladda ner.
Utbildningsradion kemi
Utbildningsradions sidor om kemi.

Wolfram Research Chemistry
Wolfram Research sidor om kemi.

Chemicool
Grundämnen i periodiska systemet. Kemiska egenskaper. Kemiskt
lexikon. Bilder och videofiler.

Experimentbank
Experimentbanken innehåller flera hundra experiment främst för
mellanstadiet inom bl.a. koldioxid, syror och baser, tvål, såpa och
diskmedel, metaller, batterier och elektrolys och många fler.
Instruktioner till läraren.

CHEM4KIDS
Genomtänkt webbplats om materia, grundämnen, atom- er, matematik
och reaktioner. Test med förklaringar.

Naturvetenskap.org - Kemisektionen
Naturvetenskap.orgs sida om kemi.

Periodiska systemet
Periodiska systemets grundämnen. Symbol, oxidationstal, densitet,
smältpunkt, kokpunkt.Upptäkt, egenskaper, användningsområden och
förekomst. Klicka och lär.

Periodiska Systemet
En dynamisk förteckning över det periodiska systemet. Här kan du lära
dig alla förkortningar och även se atomernas uppbyggnad. Bilder och
filmer om alla de olika ämnena och dess egenskaper.
Labbet.nu
Här hittar du ett antal filmade fysikaliska och kemiska experiment
under fliken Labbarna. De flesta experimenten i Labbet är gjorda med
enkla hjälpmedel. Man behöver inte en avancerad
laborationsutrustning för att själv genomföra dem.
Formelsamlingens kemiformler
Massor med formler i kemi från absolut temperatur, baskonstanten och
daltons lag över jämviktskonstanten, osmotiskt tryck och nernsts
ekvation till syrakonstanten och vattnets jonprodukt.
Plast- och kemiföretagen
Plast- & Kemiföretagen är branschorganisation för tillverkare och
leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. Här kan du
läsa om olika kemikalietyper och plaster, hur de tillverkas och av vilka
material.

Periodic table
Periodiska systemet. Mycket vackert med bilder, symboler, historia,
förklaringar och användningsområden.
Matematik och molekyler
Molekyler och molekylbindningar. Lektionsmaterial och laborationer.
Bilder och videoklipp. Olika svårighetsgrader.
Home Experiments
Enklare kemiska och andra experiment. Arbetsbeskrivningar och
recept.
Biographies of Famous Chemists
Länkplats med index i alfabetisk ordning över 130 berömda kemister.
Kiwi Web
Kemi. Kristaller, ekvationer, reaktioner, molekyler, surt och basiskt,
m.m. Utredande artiklar och frågeställningar.
Draklandet
Lär dig kemi med draken Gilbert. Här kan du läsa kortfattat om olika
kemiska begrepp och företeelser och beställa Gilberts böcker.
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Kemi
Biokemi
Elektrokemi och lösningar
Grundämnen, periodiska systemet (oorganisk kemi)
Kemisk teknik och bränslen
Kolföreningarnas kemi (organisk kemi)
Miljömedicin
Arbetsmiljö
Teoretisk och fysikalisk kemi
Kemi : 20 träffar
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55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
Libris/SAB:
Ub Geofysik
Ud Geologi och paleontologi (paleontologi till 56)
(DC, DK 55)

skollink.se
Geologi
MarkInfo
Statens Lantbruksuniversitet vet det mesta om våra marker och de
delar generöst med sig på denna webbplats. Klimatzoner,
årsmedeltemperatur, årsnederbörd, vegetationsperioder, jordmåner,
jordart, humuslagret, berggrund m.m.m. Rikt kartmaterial och
lättanvänd design.
NOAA Ocean Explorer
Mycket användbar webbplats från NOAA Ocean Explorer om
oceanografi. Vackra bilder på havens djur, forskning förr och nu,
kartor, video och mycket undervisningsmaterial.
Mindat.org
Mindat.org är den största mineraldatabasen på internet. Sidan
innehåller världsomspännanden data om mineraler, mineralsamlingar,
platser och mycket mer. Sök mineraler efter egenskaper eller kemisk
sammansättning i sidan sökverktyg.
Earthquake Hazards Program
Mycket omfattande om jordbävningar. Kartor, nyheter, seismiska
uppgifter och inte minst en mycket omfattande avdelning för barn och
ungdomar. Bra förklaringar, animationer, om jorden och dess
uppbyggnad m.m.m. Mycket användbar.
Mineral Gallery
Sidan innehåller en lista med mineraler med bilder i bokstavsordning,
intressanta grupperingar, fysiska egenskaper, bergarter, boktips m.m.

Geologi för skolan
Stockholms Universitets sida om geologi. Här kan du hitta texter och
bilder om allt från jordens uppkomst, plattektonik och bergartscykeln
till mineraler, vulkaner och jordbävningar, malm- och impaktgeologi.
Tellus
En fullständig förteckning med uppgifter och material till
distanskurser i geologi vid Stockholms universitet. Läs om jordens
födelse och struktur, kontinentaldrift, plattektonik, mineraler,
magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter, bergartscykeln,
vulkanism, jordbävningar, seismologi, bergkedjesbildning, fossiler,
jordens historia, energi, malm m.m.
Sveriges Speleologförbund
Här är föreningen för de som tycker om att klättra nedåt. Sveriges
Speleologförbund organiserar intresserade av grottor och har upprättat
en databas för Sveriges grottor som växer. Det finns fler att upptäcka...
Artikel- och bildsök.
World Water Council
World Water Council är en organisation som arbetar för lösningar på
världens färskvattenproblem. Konferenser, rapporter, aktioner, artiklar
och media om vatten och vattentillgångar, fördelning, hot och
pågående projekt.
Dartmouth Flood Observatory
Dartmouth Flood Observatorys webbplats visar översvämningar.
Kartor som visar översvämningar nu och historiska kartor över
tidigare. Diskussioner om klimatförändringar, rapporter och artiklar.
Mycket detaljerad information.

About the International Committee of the Red Cross
Internationella röda korsets webbplats. Genevekonvensioner,
internationell rätt och organisationens arbete i olika världsdelar,
historiska dokument, artiklar om vapen, barn i krig, mänskliga
rättigheter... Mycket omfattande arkiv.
About.com geologi
About.coms sidor om geologi.
The Paleontology Portal
Amerikanskt samarbete mellan museer ger denna webbplats om
paleontologi fr.a. med nordamerikans inriktning. Fossilsamlingar för
tidsåldrar och arter inom flora och fauna. Artiklar och länkar.
Svenska nationella seismiska nätet SNSN
Sverige har mellan 500 - 700 jordskalv per år. Svenska nationella
seismiska nätet är ett fysiskt nät med mätstationer över hela Sverige.
Frågor och svar om jordskalv och begrepp som magnitud m.fl
förklaras. Kartor och nyheter om tsunamis, vulkanism och
jordbävningar världen över.
British Geological Survey
Britisk geologisk undersökning BGS presenterar geologi för alla
kategorier. Popular eller education för skolan. Mycket bra om
jordbävningar med förklarande skisser och begrepp. Seismologi,
Richterskalan, hur man mäter e.t.c. Vulkaner, klimat m.m.
Skolmaterial och kartor att ladda ner.
Wolcano World
Pågår det något vulkanutbrott nu. Kolla med Wolcano World.
Omfattande ordlista med förklaringar till begrepp om vulkanism. Bra

undervisningsmaterial och förslag på lektionsupplägg. Och några små
javaspel.
Conny Svenssons Ingenjörsgeologiska Exkursion
Naturgeografi - geologi, mineral, bergarter och jordarter,
bildningsprocesser, endogena och exogena processer, vittring,
massrörelse, erosion, jordlagerplattektonik, Sveriges berggrund och
jordarter,
Online Meteorology Guide
Meteorologi - moln, molntyper och nederbörd, vindar och vindsystem,
luftmassor och fronter, väderprognoser, stormar och orkaner, El Niño
och vattnets kretslopp, illustrationer
Earth Science
Väder, global uppvärmning, naturkatastrofer, oceaner m.m.
NASA
Jordens inre och yttre krafter, plattektonik, hav och oceaner, vattnets
kretslopp, vulkaner och jordbävningar, bergskedjor, öar och
förkastningar, atmosfären, växthuseffekten, meteorologi och klimat,
frontsystem, vindar, magnetism och magnetosfären, bilder...
Weather
Väder - meteorologi, klimat, atmosfären, växthuseffekten, ozonlagret,
vattnets kretslopp, moln, El Niño, oceanernas påverkan, vindar och
stormar, is och snö, glaciärer, hur man föutspår väder
SMHI
Väder, prognoser, klimat och klimatforskning, , hydrologi,
oceanografi. Länkar bl.a. till SMHIs samarbete runt klimatanpassning.

Nyfiken på geologi?
Geologi från SGU. Berggrund, bergarter, vulkaner, havsbottnar,
klimat, geokemi, m.m. Korta informativa texter med länkar vidare och
bilder.
Välkommen till geonord
Mycket omfattande och fördjupande sida om bergarter och mineral.
Nyupptäkta mineral, analysmetoder, lagar och etik vid insamling av
mineral. Många vackra bilder och tips för den som vill ägna sig år
mineralletning.
IRIS Seismic Monitor
De kommer plötsligt och de kan vara förödande men vi vet var de
inträffar. På webbplatsen från IRIS Seismic Monitor kan man se var i
världen jordbävningar förekommer och hur kraftiga de är. Plattektonik,
länkar till artiklar och tabeller.
Southern California Earthquake Map
En karta över de senaste 500 jordbävningarna i södra Kalifornien
Vattenmyndigheterna
Det fins fem vattenmyndighet i Sverige som ska se till att landet lever
upp till EUs miljömål för vattnet. Lös deklarationen och om projekt
inom varje myndighet. Kartor och organisationsinfo.
Dinosauria on-line
Sida om dinosaurier uppbyggd som en länksamling. Länkar till bilder
och andra webbplatser om dinosaurier.
Find dinosaur Pictures
Hitta bilde på dinosaurier är just det man lätt gör här. Men hur vet man
hur de såg ut?

geoforum.com
Här ska allt om geoteknik knytas ihop. Webbplats som riktar sig till
orgsanisationer och företag inom geotekniksektorn. Evenemang,
forum, geofysisk info m.m. delar är på svenska t.ex. ordboken. Artiklar
med avancerat innehåll.
Plate Tectonics
En sida som visar teorier om jordskorpans rörelser och hur
kontinenterna interagerat historiskt. Sidan går även igenom teorierna
bakom själva vetenskapen.
Geologika vetenskaper
Stockholms universitets institution för geologiska vetenskapers
hemsida. Här kan man förutom att läsa om själva institutionen ta del
av forskningsprojekt inom geokemi, geologi och maringeologi.
Svenska Petroleum Institutet - Om olja
Här kan du lära dig mer om olja. Vart kommer den ifrån, vad har den
för betydelse, vilken miljöpåverkan har den, oljans historia, drivmedel,
oljans kemiska uppbyggnad, andra fossila bränslen m.m.
World Climate
Klimatet i världen - temperatur och nederbörd. Sök på platser.
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Jordens utveckling
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Väder (meteorologi)
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Libris/SAB:
J
Arkeologi
J(x) Arkeologiska lexikon
J:bf Arkeologiska institutioner
J:dd Arkeologisk metodlära
J:k Arkeologins historia
J:oe Allmän arkeologisk lagstiftning och allmän
fornminneslagstiftning
J.0 Allmän arkeologi: särskilda aspekter
J.
Allmän arkeologi: särskilda perioder
Ja
Europa (allmän och klassisk arkeologi)
Jb Norden: allmänt
Jc
Sverige
Jd Övriga Norden
Je
Brittiska öarna (Storbritannien)
Jf
Mellaneuropa
Jg Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Jh Schweiz
Ji
Italien (exkl klassisk arkeologi)
Jj
Frankrike
Jk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Jl
Portugal
Jm Östeuropa
Jn Balkanhalvön
Jo Asien
Jp Afrika
Jq Amerika
Jr
Australien och Oceanien
Js
Polarländerna
Ud Geologi och paleontologi (geologi till 55)
(DC 56 mm, DK56, 902-904)

J
ARKEOLOGI
U
NATURVETENSKAP
Delar om paleontologi ingår i område 56
Ud Geologi och paleontologi Geologi 55

57 Biologi, ekologi. Naturgeografi.
Utvecklingslära, ärftlighet.

skollink.se

Libris/SAB:
Ue Biologi
Uh Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för
och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 57)

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Bra om bioteknik från SLU. Webbplatsen är gjord för skolan och det
märks. Biologi, bioteknik, ekologi från F-vux. Labb-förslag och faktalänkar.

Biologi Allmänt

övrigt till 71

Ett myller av liv
Läromedel om biologisk mångfald. Läs om biotoper och de arter som
ingår i ekosystemen. Skogen, fjället, sjön och ån, lantbruket, staden
och havet. Frågesport, lärartips, faktablad, ekologi m.m.
Medicin och hälsa
Medicin och hälsa från forskning.se.
ArtDatabanken
Webbplatsen presenterar SLU:s arbete med den biologiska mångfalden
i Sverige. Här kan man söka och rapportera arter, läsa om biologisk
mångfald och kolla rödlistan över hotade djur- och växtarter och vad
som kan göras för att rädda dem.
Bionet
Skulle du välja dina barns gener? Hur länge kan man leva?
Webbplatsen ställer frågorna och ger underlag för funderingar och
ställningataganden till den nya biovetenskapen. Teman om stamceller,
längre liv, HIV/AIDS, designade barn, framtidens mat och
äganderätten till gener. Frågesport och lärspel.

Centrum för biologisk mångfald
CBM har till uppgift att värna den biologiska mångfalden i Sverige.
Läs om gener, arter och ekosystem.

Här håller man inte alls med om denna kreationistiska syn på saken.
introduktion till begreppen evolution, evolutionsteori och vetenskaplig
teori. Artiklar, video, länkar och blogg.

Naturvetenskap.org - Biologisektionen
Naturvetenskap.orgs sida om biologi.

Växten och marken - Ett 3D Äventyr
En sida som handlar om hur växter egentligen fungerar och hur de
samverkar med omgivningen. Atmosfären och dess påverkan på livet,
fotosyntesen, marken och dess profil, det ekologiska kretsloppet och
mycket mer. Allt presenterat i övningar, 3D-animationer och
avancerade texter.

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation arbetar för att ungdomar ska avstå från
rökning och även snusning. De gör skolbesök bl.a. På tobaksnolla.se
finns tips om hur man kan förebygga och upphöra med tobaksbruk.
Länkar och videofiler.
Myror i brallan
SVT har gjort webbplatsen om djur och natur för mindre barn. Lekfullt
om träd, djur, deras läten, boplatser och bajs. Flash-player krävs.
Biology-Online.org
Gigantisk portal för det mesta inom biologi uppdelat på underrubriker.
Stor ordbok för, mängder av informativa artiklar. Diskussionsforum.
Utbildningsradion biologi
Utbildningsradions sidor om biologi.
About.com biologi
About.coms sidor om biologi.
Purposegames Test Your Science Knowledge
Naturvetenskapliga spel. Mycket anatomi men även många andra inom
naturvetenskap.
Evolutionsteori.se
Om Gud ville att vi skulle flyga hade han gett oss vingar, heter det.

korallrev.se
En sida helt tillägnad korallerna och dess överlevnad. Här kan man
bl.a. läsa om korallers uppbyggnad, utseende och biologiska mångfald,
betydlesen av korallrev och den mänskliga påverka och andra hot.
genteknik.nu
Läs om genteknik, stamceller och kloning. Förändra gener, ärftliga
sjukdomar, kloning etiken bakom tekniken.
Wellou.fi
Webbplats om mat, motion, sömn, näringslära, hygien, specialdieter
etc. för barn från 6 år. Lärarsidor.
AboutDarwin.com
Darwin in i minsta detalj. Evolution, djur, människor i Darwins värld,
hans resor och upptäkter, livslinje, nyheter m.m.m.
Naturhistoriska Riksmuseet
Djur, växter, mineral, fossil, miljö, astronomi och jour- havande
biolog. Databaser, samlingar och allmäninfo. Cosmonova.

Genvägar
Ett läromedel online om gener och genetik och genteknik.Tema: risker,
arv, etik, teknik, evolution, genen och möjligheter. Elevuppgifter och
lärarhandledning. Från SLU.
Vattenkikaren
Läromedel om marinbiologi som växer i samarbete med användarna.
Fakta om stränder, växt- och djurliv.
The Biology Projekt
Interaktivt läromedel på hög nivå i biologi. Biokemi, cellbiologi,
molekylärbiologi, genetik etc.
Jourhavande Biolog
Naturhistoriska Riksmuseet svarar på frågor om biologi. Djur, växter,
evolution och ekologi. Arkiv med svar.
Biotechnology Issues
Bioteknikens frågor och dess inverkan på samhället tas upp här
inklusive ordlista.
Fråga en ekolog
Lunds universitet svarar på frågor om ekologi. Frågeformulär för olika
åldrar. Arkiv med svar.
Drogfritt.nu
Drogfritt är en ideell organisation som arbetar mot droger. Här kan
skolor boka föredrag och läsa vad andra tyckt. En del av webbplatsen
är kampanjen I say no drugs. Där finns info om olika droger, artiklar
om missbruk, biverkningar och tio artister som säger NO.

Evolutionsmuseet
Evolutionsmuseet vårdar och visar Uppsala universitets samlingar av
växter, djur, fossil och mineral. Här finns naturens mångfald samlad
sedan 1600-talet, för forskning, utbildning och förundran! Här kan du
läsa om Darwins teorier och söka i museets samlingar.
Genvägen
På den här webbplatsen hittar du information om lagstiftning kring
genteknik och om ansvariga myndigheter. All verksamhet med
genetiskt modifierade organismer är reglerad och här kan du läsa hur
och genom vilka myndigheter.
Svenska biotermgruppen
Svenska biotermgruppen är en ideell förening med syfte att samordna
och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära.
Här kan du få veta hur begrepp definieras och vilka termer du bör
använda på svenska.
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Biologi
•
Biologi 57
•
Djur (zoologi)59
•
Miljö och naturskydd 71
•
Människokroppen 611
•
Psykologi 15
•
Sex och samlevnad 7911-7913
•
Sjukdomar och sjukvård 6
•
Vatten 644
•
Väder (meteorologi) 55
•
Växter (botanik) 58
Biologi : 2 träffar
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Botanik
Den virtuella floran
Familj, släkt och arter. Kategorier: fridlyst, färgväxt, giftig, köttätande,
landskapsblommor, mat och krydda, spånadsväxt, träd och växter som
saknar klorofyll.
Linné on-line
Linnés liv, samtidens naturuppfattning, sexual- systemet, läkemedel
och jämförelser med dagens forskning. Omfattande frågelåda.
SkogsSverige
Om våra vanligaste träd. Historia, användning, egen- skaper,
virkesförråd och svaga punkter. Bra bilder.
Kryptogamer
Artlistor över svampar med tydliga bilder och beskrivningar, förväxlingsrisker, missuppfattningar om giftsvampar och
svampplockningsråd.
Programmet för odlad mångfald
POM inventerar Sveriges kulturväxer. Bär, frukt, perenner,
prydnadsträd och -buskar, lök- och knölväxter, rosor, sparrisväxter,
samt krukväxter.
Program Skog
Det mesta om skogen från SLU. Miljö- och klimatpåverkan.

Svampguiden
Sök efter matsvampar och undvik giftiga både i skogen, på ängen och i
svampguidens databas. Ordlista om svampar och deras uppbyggnad,
forum, länkar och bilder.
Historiska botaniska samlingar
Historiska botaniska samlingar. Fanerogambotanik och
kryptogambotanik. Mängder av historiska botaniska illustrationer.
Blomsterframjandet
Branschorganisation för de svenska blomsterodlarna. Tränder i
trädgårdar och vaser. Sjukdomar och månadens blomma.
Hampanätet
Här finns information om industrihampa, nyhetsarkiv, bilder,
debattartiklar och mycket mer. Här kan du läsa om vad hampa är och
dess historia, dagens hampaoldling och drogrågan m.m.
Linnéträdgården
Linnéträdgården är en rekonstruktion av hur Linnés botaniska trädgård
såg ut i mitten av 1700-talet. På sidan kan du göra en vandring i
trädgården och göra djupdykningar på dess olika platser.
Svampkonsulenternas Riksförbund
Sidan drivs av organiserade svampkonsulenter i Sverige som kan ge
kunniga svar på svampfrågor av olika slag. Här kan du läsa om ·
Svampaktiviteter, svampnyheter, svamprecept, svampkurser, lära dig
vart värdefull svamp växer samt undvika farliga svampar.
Svensk Kulturväxtdatabas
I Svensk Kulturväxtdatabas kan man söka efter svenska kulturväxter.

Traditionellt uppbyggd taxonomi.
The International Plant Names Index
Register över alla fröväxters vetenskapliga namn och deras
synonymer. Avancerat.
Kaktussidorna
Om kaktusar, deras uppbyggnad, växtplatser och odlingstips. Länkar.
Uppsala universitet.
Skogen i Skolan
Aktiviteter och studiematerial för skolan. Skogens dagar och kurser.
Anordnar aktivitetsdagar över hela landet.
Skogsliv
Vackra bilder på tallens i tidiga utvecklingsstadier. Forskartext, text för
vuxna och saga.
Plant Biology
Avancerat lektionsmaterial om växter och fotosyntes. Bra bildspel och
diskussion.
Bilder ur Nordens flora
Teckningar i färg av svenska växter ur C. A. M. Lindmans Nordens
Flora, 1917-1926.
Bonsai
Här är webbplatsen för de som vill hålla växterna kort. Bonsaiträd. Här
finns en hel del att läsa och titta på men sidan känns gammal och den
skulle behöva en uppdatering snarast.
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Libris/SAB:
Ug Zoologi
(DC, DK 59)

Zoologi
Avibase - Artlistor över världens fåglar
Hur många fåglar finns det? Ja minst 10 000 arter som du kan söka på
här. Det går bra att söka i listor geografiskt och efter familjenamn.
Man kan också lyssna till den missgynnade Karibsothönas läte och
nästan alla andras och se hur de ser ut förstås.
ARKive images of life on earth
Forografer och flmare från hela världen lägger upp bilder och filmer på
utrotningshotade djurarter. Stort arkiv med beskrivningar av djuren,
deras levnadsvillkor och hoten mot dem. Har du bilder eller filmer så
hjälp till. Artiklar och mycket bra sök. Inledning av vem? Jo, Sir David
Attenborough förstås!
FishBase
Sök på fiskens namn så får du veta det mesta om dem. "Abborre"...det
finns omkring 50 olika sorter! Längs, vikt, förekomst, matvanor, ålder
m.m. Texten är på engelska.
Rovdjurscentret De 5 stora
En sida med genomgående information om de fem stora rovdjuren i
Sverige: Björn, järv, lodjur, varg och människa. Här kan du läsa om
utbredning, föda, jakt, historia, biologi, interagerat med omgivningen
och mycket mer.
svenska-djur.se
Webbläromedel om djur. Däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur och
groddjur, insekter och spindeldjur, blötdjur, kräftdjur, sällskapsdjur

och husdjur. Webbplatsen är uppdelad i två avdelningar, lätt och svår
text, och i en för gratismaterial och en som kostar. Animationer, teman,
bild- video- och ljudfiler.
Världens-djur.se
Webbläromedel om djur. Däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur och
groddjur, insekter och spindeldjur, blötdjuroch kräftdjur. Webbplatsen
är uppdelad i två avdelningar, lätt och svår text, och i en för
gratismaterial och en som kostar. Animationer, teman, bild- video- och
ljudfiler.

småkryp, vertebrater och fiskar i Sverige. Sök i databaser och bli
rapportör själv.
Skånes Ornitologiska Förening
Massor med information om fåglar och fågelskådning. Länkkarta med
länkar till hela världen. Ofta uppdaterad.
Animal Diversity Web
Databas med djurens historia, utbredning, klassificering, konservering
och mycket mer.

Birds.se
670 fågelarter och nära 6000 bilder att skåda och mer än 1000 arter i
databasen. Artlista, bilder och filmer.

Save the tigers
Sida med allt om tigrar. Tigerns utbredning och antal, nyheter,
tigerarter m.m.

About.com djur
About.coms sidor om djur.

Crocodilians
Allt om krokodiler. Fakta om de olika arterna och deras utbredning,
mytologi, länkar m.m.

Alla dessa småkryp
Det är lätt att komma in i klothoppstjärtarnas, myrornas, spndlarnas
och fjärilarnas värld via denna webbplats. Insekternas morfologi,
utveckling och familjetillhörighet. Testa dina kunskaper om våra
minsta. Bra bildmaterial.
Zoonen.com
Webbplats med skötselråd, tips, artiklar, bilder, filmer, bloggar,
länktips, annonser och diskussioner om sällskapsdjur. Tusentals
djurbilder och filmer.
Artportalen
På Artportalen kan man se förekomsten av fåglar, växter och svampar,

Africam
Hemsida där du kan följa afrikas djurliv direkt. Filmer, bilder, ljud
m.m. Uppdateras jämt.
The Bagheera endangered species site
Utrotningshotade djurarter. Orsaker, naturlig miljö, förslag till
elevuppgifter och fördjupningstexter.
Kingsnake.com
En sida med massor av information, bilder och videos på olika djur.
Allt från hundar, hästar och katter till reptiler, insekter och
undervattensdjur.

Myrstaden
Sidan innehåller allt man behöver veta om myror. Här kan du läsa om
livscykeln i myrkolonin, olika myrarter, uppfödning, närbilder och ren
vetenskap.
Shark Trust
Brittisk organisation med syfte att utforska och bevaka hajen. Här kan
du läsa om olika arter deras biologi, beteende, hajattacker och kulturer.
Allt dokumenterat med fakta och bilder.
Svenska Hästars Värn
SHV är en djurskyddsförening med medlemmar över hela landet, både
stödjande och aktiva. Organisationen värnar om den svenska hästens
rätt till foder, skötsel, omtanke och stimulans.
Skansen Akvariet
Här kan du se bilder på och läsa om djuren på akvariet. Här hittar du
inte bara fiskar och korallrev, utan också apor, ödlor, ormar, spindlar,
krokodiler, papegojor, sköldpaddor, skorpioner, svartråttor, lemurer,
sengångare och många andra.
The Butterfly Site
En sida dedikerad till fjärilar. Här kan du se bilder på arterna och deras
utbredning, läsa om fjärilens livscykel från ägg till larv till fjäril, samt
läsa roliga fakta.
Nordens Viltrehabilitering
NVR är en ideell förening vars syfte är att hjälpa skadade vilda djur.
Här kan du lära dig mer om djuren och hur du kan hjälpa utsatta
exemplar. Läs mer om vilda djur, djurvänliga tips, oljeskadade djur,
fladdermus, igelkottar, ekorrar, harar, tornseglare, skadade djur,

övergivna djurungar m.m.
Främmande arter i svenska hav
Mårdhund, pungräka, kanadaröding, slät havstulpan m.fl. är invandrare
i vår flora och fauna. På sidan diskuteras detta fenomen och vilka
konsekvenser detta kan få.
insects.org
Myror, bin, skalbaggar, fjärilar, kackerlackor, flugor, gräshoppor,
majflugor, drakflugor, vandrande pinnar, alla insekter, helt enkelt.
The IUCN Red List of Threatened Species
En lista på världens hotade arter. Initiativ och nyheter om
utrotningshotade djur samt en förteckning med bilder på alla arter
indelat efter amfibier, däggdjur och olika platser i världen.
The Shark Foundation
En sida dedikerad till projektet att rädda världens hajar, en oumbärlig
del av världens ekosystem. Läs mer om rovfisket på haj och hur man
kan bevara olika harjakter, hajens anatomi och evolutionära
utveckling. Bildgalleri på olika fiskar.
Whales on the Net
En hemsida dedikerad för valarnas bästa. Upptäck deras fantastiska liv
med bildreportage, fakta och se filmer om kampen för att stoppa
tjuvjakten på olika arter av valar och delfiner.
Fåglar. Länkar i Sverige
En portal med länkar till allt om fåglar sorterat i kategorierna, arter,
holkar, kikare, fågelskådning, föreningar, låten, bildgallerier, resor,
namn m.m.

Zoom Dinosaurs
En förteckning med fakta över olika dinosaurier. Här kan du läsa om
anatomi och beteende, fossiler, fakta samt se ett släktträd med bilder
över vilka som är besläktade.
The Cephalopod Page
Cephalopodernas hem på internet. En sida om bläckfiskar, musslor och
andra blötdjur. Här kan du se hur de olika arterna är besläktade och
läsa fakta och se bilder.
Myskoxe.se
En sida om myskoxarna i västra Härjedalen. Sidan är ett
forskningsprojekt i kombination med räddningsaktioner för att bevara
djuren. Här kan man se bilder och läsa på om myskoxen samt se kartor
över vart de finns.
The Plant Image Gallery
Bilder på tusentals växter. Sorterade efter latinska namn,
användningsområde och geografisk spridning.
Svenska Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubben är en specialklubb till Svenska
Kennelklubben och hos oss hittar du hundsveriges största utbud av
kurser och tävlingar.
Busch Gardens and Sea World
Utbildning och länkar om världens djur. Djurparker, arter, miljö m.m.
Bird On!
En sida för alla som är intresserade av fåglar. Här finns ordlista,
uppslagsbok, nyheter, hur man tar hand om sina fåglar. Mycket
omfattande.

Spinn! din kattidning på nätet
Allt om katter. Kattfakta, bildgalleri, kattspel m.m.
Fåglar. Länkar i Sverige
Bilder, länkar, forskning, holkar, hot och skydd, kikare m.m
Fish Information Service
Sida med information om akvariefiskar. Register över fiskarter, bilder,
filmklipp, länkar m.m.
Svenska Rovdjursföreningen
Information och bilder på lokatt, varg järv och björn. Historia om
stammarna förr och idag.
African Primates
Afrikas olika apor. Fakta, ljud och bilder om bl.a. chimpanser och
gorillor.
Dinosaurs
Engelskt rollspel där spelaren är forskare och undersöker dinosaurier..
The Dinosauria
Information om dinosaurier. Dinosaurier och fåglar, dinosauriernas
hastighet, fynd och utgrävningar m.m.
Info om djur
Lunds universitet informerar om djurfysiologi. Hur djur andas, kryper,
storlekens betydelse m.m. Läs frågor och svar.
The electronic zoo
Stor länkplats med de flesta djurarterna. Avdelning för bild, ljud och
fantasi.

Hawai Coral Reef Netword
Korallrev - växt- och djurliv, ordlista, artiklar...

kräldjur, sköldpaddor, krokodiler, ödlor, masködlor, fåglar och
däggdjur.

Nordens Ark
Djurpark som arbetar för de utrotningshotade djuren. Info om
djurarter. Lägerskolor, studiedagar och skolmaterial.

antbase.org
Att de brukar vara många tillsammans vet nog alla att det finns 12597
arter kanske är en nyhet för de flesta. Myror i massor alltså. Lite
knepigt för den oinvigde att söka i databasen.

Unique Australian Animals
En lista över alla Australiens unika djur med text och bilder, mycket
mer än bara koala, känguru och näbbdjur.
SSK rasinformation
Här hittar man inga blandraser eller byrackor. Bara Bayersk
viltspårhund, Aidi och alla andra rashundar i Sverige. Länkar till
klubbar. Har man en renrasig hund kan man kontrollera om den
uppfyller standarden.
Biodlarna
På Sveriges Biodlares Riksförbunds webbplats beskrivs biodlingens
alla faser.Översiktligt om bin och biodling, sjukdomar, avel och
produkter från biodling.
Grodan
Det finns 7 sorters grodor förutom den vanliga grodan i Sverige.
Långbensgroda, gölgroda och den ätliga grodan bl.a. Här kan man läsa
om föda, livscirkel, beskrivniong utan ljud på deras läten och en del
annat som kan vara bra att veta.
Historiska zoologiska samlingar
Här hittar du uppgifter om och bilder på djur av framför allt historiskt
intresse som finns i våra samlingar. En förteckning över fiskar, grodor,

Borås zoo
Djurparken presenterar sin verksamhet och djuren i parken. Bilder om
dem och korta texter om dem. Bedriver lektioner för alla elevgrupper
om man åker dit.
fladdermus.net
En hemsida om fladdermöss som förmedlar guider, inventerare och
experter och föredragshållare på ämnet. Här kan du läsa om djurets
ursprung och släktskap, mat och jakt, sinnen, flyttning och hur man
upptäcker fladdermöss.
An Inordinate Fondness for Beetles
En bok och en hemsida tillägnad skalbaggen. Här kan du läsa om
skalbaggens anatomi, utveckling och livscyklar för skalbaggar i hela
världen. Här finns även fakta om dess 250-miljoner långa evolutionära
utveckling och dess roll i människans historia.
Sveriges Entomologiska Förening
är en riksorganisation för entomologi i landet. Här kan du läsa om
landskapsinsekter, hotade och fridlysta insekter, se bilder på fjärilar,
skalbaggar m.m.
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6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Särskilda områden:
6
60
61
62
63

Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od.
Veterinärverksamheter.
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

64
641
643
644
645
646
647
648
649

Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Användning av inventarier o d.
Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

65

Administration, distribution, kommunikation,
organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525-6529 Militära verksamheter o d
653 Handelsverksamheter.
654 Telekommunikationsverksamheter.
655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
69

Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

*60 Allmänt om teknologiska och
ekonomiska verksamheter.
Libris/SAB:
Kv Allmän ekonomisk historia (även till 93-99)
Kv. Särskilda historiska perioder
Kv- Särskilda länder och områden
(DC 60. DK 6(091) )
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Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter,
räddning od. Veterinärverksamheter.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
611
612
613
614

Människans anatomi.
Fysiologi.
Medicinska råd om enskild hygien.
Offentliga hygienverksamheter,räddning,
sjukvårdsorganisation od
615 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
terapi o d.
615 A
Farmakologi, läkemedelsforkning.
615 B
Allmänna sjukvårdverksamheter.
615 C
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
utom läkare.
615 D
Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska
vårdavd., barnavd., långvård o d
615 E
Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av
utvecklingsstörda, utom läkare.
615 F
Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk
terapi od
615 G
Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616
Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda
medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar,
infektionssjukdomar o d.

616 A
Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d
616 B
Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) .
6161 Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.).
6162 Andningsorganens sjukdomar.
6163 Matsmältningsorganen sjukdomar.
6164 Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar,
lymfatiska system o d.
6165 Hudsjukdomar. Dermatologi.
6166 Urogenitala systemets sjukdomar, urologi.
6167 Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala
sjukdomar.
6168 Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi.
Psykiatri.
6169 Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma
sjukdomar.
617 Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och
öron- näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d.
6171/6175 Kirurgiläkare.
6176 Tandläkare.
6177/6178 Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik.
Otorinolaryngologi.
6179 Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård
av nyfödda o d
619 Veterinärverksamheter o d

Libris/SAB:
Ps Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
V
Medicin
V(x) Medicinska lexikon
V:b Medicinsk forskning och medicinska institutioner
V:d Medicinens filosofi och metodlära
V:k Medicinhistoria
V:oa Allmänt: medicinsk sociologi
V:oe Allmänt: medicinlagstiftning
V:oi Allmänt: medicinstatistik
Va Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl ickekliniska discipliner
Vb Anatomi
Vc Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi
Vd Farmakologi
Ve Allmän medicin
Vf Kirurgi och anestesi
Vg Gynekologi och andrologi
Vh Pediatrik
Vi Oftalmologi (ögat)
Vj Otorinolaryngologi
Vk Odontologi
Vl Psykiatri
Vm Terapimetoder
Vn Samhällsmedicin, hygien, sexologi
Vna Samhällsmedicin och socialmedicin
Vnb Hygien
Vnd Sexologi
Vo Rättsmedicin
Vp Hälso- och sjukvård
Vp- Särskilda länder och områden

Vpa Sjukvårdsekonomi
Vpb Sjukvårdsadministration och -organisation
Vpd Sjukvårdspersonal
Vpe Sjukvårdslokaler och -utrustning
Vpf Sjukvårdsarbete
Vpg Omvårdnad
Vph Primärvård
Vpj Akutvård
Vpk Intensivvård
Vpl Långvård
Vpm Palliativ vård
Vs Geriatrik
Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin
Vu Idrottsmedicin
Vx Militärmedicin
(DC 61, 636. DK 61)
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Medicin
Apoteket
Kost och näringslära. Vitaminer och mineraler. Hälsotest om stress,
drogvanor e.t.c.
Anatomy channel
Så fungerar kroppen - mängder av artiklar under rubrikerna: Kropp,
Sjukdomar, Medicin, Sjukvård, Looking Your Best, Näringslära och
Tänder.

detaljrikt. Bilder, 3d och videoklipp.
1177.se Råd om vård
Samarbete mellan landsting och regioner. sjukdomar, skador och
symtom undersökningar, behandlingar och läkemedel graviditet och
förlossning, föräldraskap och barnhälsovård hälsa och må bra-tips
m.m. Anatomi och barnsidor.
Netdoktor.se
Kunskapsbank om sjukdomar och hälsa, symptom, läkemedel.
Diskussionsgrupper, chat, självtest, nyheter. Sex och samlevnad, mat
och kropp.

RFSU
Fakta om sexualitet, preventivmedel, abort och köns- sjukdomar m.m.
Frågelåda, statistik och utbildning. Skolmaterial att beställa.

Doktorn.com
Läkemedel, biverkningar, naturmedicin, sjukdomar och egenvård,
omfattande frågelåda. De vanligaste sjukdomarna och åkommorna.
Bilder. Butik.

Drugsmart
Droger och alkohol. Spel, fakta och förslag till ANT - undervisning
och material. Debatt och frågelåda.

InnerBody.com
Avancerad sida om människans anatomi. Muskler, nerver, lymfa,
skelett etc. Animationer, texter och bilder i massor.

Human Anatomy Online
Interaktiva planscher över skelettet, muskler, blod- omlopp, enodkrina
systemet, lymf- och nervsystemet m.m.

Interactive body
Från BBC science & Nature om människokroppen anatomi. Kroppens
organ, skelett, muskler och nervsystem. Klicka, dra och lär dig.

Neuroscience for Kids
Det mesta om hjärnan och nervsystemet. Jämförelser med andra arter.
Experiment, arbetsblad, lektioner...

Drogportalen
Det mesta om droger och missbruk. Lagar, stöd till missbrukare,
behandlingar, drogbeskrivningar och nya droger. Tips för
undervisningen och diskussion om vad skolan kan göra och vad
skollagen säger.

The Visible Human Project
Projekt och nätverk med anatomiska bilder av män- niskan. Mycket

FASS.se
Här finns info om sjukdomar och de läkemedel som kan bota dessa.
Info om användande och biverkningar. Mycket omfattande databas.

informationskälla för både personer med funktionshinder och
professionella. Här finns hundratals olika diagnoser och länkar till
föreningar över hela Norden.

About.com medicin och hälsa
About.coms sidor om medicin och hälsa.

UMO.se - din ungdomsmottagning på nätet
Syftet med sidan är att göra det lättare för unga att hitta relevant,
aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
Kroppen, kärlek och vänskap, sex, familjen, dricka, röka, knarka, våld
och kränkningar, att må dåligt och att ta hjälp m.m.

Brain Explorer
En webbplats om hjärnan och nervsystemet. Hjärnans anatomi,
sjukdomar och bilder på centrala nervsystemet.
Anatomisk atlas
Interaktiv enkel och informativ anatomisk atlas. Klicka på kroppsdelar
på kvinna eller man. Hud, muskler, nervsystem, matsmältning,
lymfsystem, hjärta och cirkulation, könsorgan, matsmältning och
skelett
Hälsofrämjandet
Hälsofrämjandet vill inspirera dig till att förbättra miljön och ge dig
information om hur du lagar god och nyttig vegetarisk mat. I vårt
koncept ingår också rörelse och mental stimulans. Här kan du lära dig
mer om mat, motion, miljö och mental Hälsa
Praktisk Medicin
Här kan du läsa om praktisk medicin och lära dig mer om bl.a. Akut
Medicin, barn- och mödrahälsovård, beroendetillstånd, blodsjukdomar,
hemsjukvård, hjärt-kärlsjukdomar, hudsjukdomar, neurologiska
sjukdomar, psykiska sjukdomar och mycket mer.
Rarelink
Sidan är en nordisk länksamling för ovanliga diagnoser. Den är en

Vårdguiden
Vårdguiden hjälper dig att få svar på frågor om sjukdomar och hälsa,
och att hitta rätt i vården. Läs om teman om bl.a. Alkohol, barn och
föräldrar, funktionsnedsättningar, första hjälpen, graviditet, hälsa,
psykisk ohälsa, seniorer, sex och relationer.
Anatomiguiden
Om kroppen och vad som händer när du tränar. Muskler, skelett,
hjärtat, andningsorgan, mage och tarmar, konditions-, styrke- och
rörlighetsträning. Ordlista.
ätstörning.se
En sida om ätstörningar förmedlas som förmedlar kunskap både till
dem som arbetar med ätstörningar och till allmänheten. Här finns
information om forskning och utveckling, förebyggande åtgärder,
patienter och anhöriga, behandling, vanliga frågor m.m.
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med
neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD, Aspergers syndrom,
Tourettes syndrom och OCD.

Autism- och Asbergerförbundet
En organisation som arbetar för att skapa bättre villkor för barn,
ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra
autismliknande tillstånd. Här kan du läsa om olika diagnoser och få
informationsmaterial och rådgivning.
Folkhälsoguiden
På folkhälsoguiden kan du läsa om alkohol och droger, arbetsliv och
arbetsmiljö, barns och ungdomars hälsa, folkhälsoarbeten,
folksjukdomar, fysisk aktivitet, jämlik hälsa, mat, miljö, psykisk hälsa
och ohälsa, sexualitet och hälsa, tobak m.m.
Giftinformationscentralen
Lömsk flugsvamp, gifthätting eller kastanjemusseron bör man lära sig
skilja från de ätlig svamparna. GIC:s huvuduppgift är att per telefon
informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut
förgiftning. På webbplatsen finns info svampar, insekter, bär, växter,
huggormar och annat som kan förgifta oss. Symptom och
behandlingar.
Tobaksfakta
Ett faktum är väl att tobak eller nikotin inte är särskilt nyttigt för
hälsan. Läs om hur man slutar, politiken kring tobak, tobaksindustrin
och snus.
Svensk Medicin
Här finnas alla de bästa informationskällorna till medicin och vård i
Sverige. Hitta bästa svaret på din fråga om hälsa och sjukdomar i en
medicinsk sökmotor som söker genom alla stora tillförlitliga
medicinska webbsajter i Sverige.

www.drugsmart.com
Vaccination.nu
Medical Link, PrimaVi och Vaccinationsguiden är oberoende
informationstjänster för Internet. Här kan du läsa om allergier,
inflammation, skelett, beroende, cancer, egenvård, foster och barn,
genetik, gynekologi och andrologi, hjärta och cirkulation, infektioner,
luftvägar, matsmältning och nutrition, nervsystem och psykiatri,
sjukvård och samhälle, urinvägar, ämnesomsättning och hormoner,
ögon, öron, näsa, hals m.m.
Väntetider.se
Webbplatsen visar kvalitetssäkrad information om det aktuella
väntetidsläget, hur väntetiderna till vården ser ut i Sverige som
patienter och medborgare kan följa. Här finns också fördjupad
information om vårdgarantin och om det pågående arbetet inom
landstingen mot målet en köfri sjukvård med förbättringsarbeten och
erfarenheter som finns kring väntetids- och vårdgarantifrågor.
Vårdbarometern
Vårdbarometern är en rullande undersökning om svenskarnas
kunskaper om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården.
Syftet är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild
av hur den uppfattas av medborgarna.
Räkna ut ditt BMI
Enkel kalkylator för att räkna ut Body Mass Index BMI.
Medicins ordlista
Ibland kan detr vara sårt att först medicinska ord. Webbplatsen hjälper
dig. Alfabetiskt sök.

Nobelpristagare i medicin
Nobelpristagare, föreläsningar och prismotiveringar.

Skolverkets länkskafferi

The Heart: A Virtual Exploration
Om hjärtat, blod och blodgrupper, blodcirkulation, hjärtkirurgi. Friska
hjärtan och mätmetoder. Bilder och video.

Biologi

anorexi-bulimi information
Forskninginfo, teorier om orsaker och behandling. Kostens betydelse.
Patientföreningar.
Medicinska termer
Vad betyder latinet och grekiskan inom medicinen. Kolla här.
Hälso.info
På denna sida hittar man texter om näringslära, träning, kosttillskott
och kroppen, samt ett diskussionsforum.
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62 Ingenjörsverksamheter
(konstruktion o d)
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
620 Allmänt.
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik,
elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om
värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft.
6212 Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213 El- och telekonstruktion o d, elektronik.
6214 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od.
6215 Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6216 Maskiner o d för lagring o transport av gaser o
vätskor.
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg,
verktygsmaskiner.
6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning,
dragning, värmebehandling, ytbehandling,
sammanfogning, lödning, limning. 6218
Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar,
transportdon, fästelement, smörjning.
6219 Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622 Gruvkonstruktioner o d.
623 Militärkonstruktioner .
624 Konstruktion av byggnader o d.

625 Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar,
gator, vägar o d.
626 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för
jordbruk, fiske.
627 Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav,
dammar.
628 Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
629 Transportmedelskonstruktion o d.
Libris/SAB:
P
Teknik, industri och kommunikationer Till 62 hör delar
av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon
P:b Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d Teknisk teori och filosofi
P:k Allmän teknikhistoria
P:k. Särskilda perioder
P:ka Europa: allmänt
P:kb Norden: allmänt
P:kc Sverige
P:kd Övriga Norden
P:ke Brittiska öarna (Storbritannien)
P:kf Mellaneuropa
P:kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg
P:ki Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
P:kj Frankrike och Monaco
P:kk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
P:km Östeuropa
P:ko Asien
P:kp Afrika

P:kq
P:oa
P.0
Pa
Paa
Pab
Pac
Pb
Pc

Amerika
Allmänt: sociologiska aspekter
Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och hobbyverksamhet
Teknisk fysik
Teknisk akustik
Teknisk optik
Teknisk värmelära
Maskinteknik
Elektroteknik och elektrisk industri (drift av
energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter
Pca Elektrisk kraftproduktion
Pcb Elektrisk kraftöverföring och distribution
Pcc Elektriska maskiner
Pcf Elektrisk ljusteknik
Pcg Elektrisk värmeteknik
Pch Teknisk elektrokemi
Pci Elektronik
Pcj Radio- och teleteknik
Pd Bergsbruk
Pe Metallbearbetning och metallindustri
Pf Stenindustri
Pg Glas, keramik, porslin
Ph Träteknik och träindustri
Pi
Pappersindustri
Pj
Textil- och beklädnadsindustri
Pk Läder- och pälsvaruindustri
Pl
Övriga produkter
Pm Kemisk teknik och kemisk industri

Pn
Po
Pp

Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 77)
Tryckeri och bokbinderi
Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
hygien till 644)
Pp.01Materiallära
Pp.02Mätteknik och mätinstrument
Pp.03Maskiner och redskap
Pp.05Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe Byggnadslagstiftning
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter
Ppa Byggnadsteknik
Ppb Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba Projektering, produktion
Ppbb Byggnadsdelar
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål
Ppc Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca Väg- och gatubyggnad
Ppcb Järnvägsbyggnad
Ppcc Tunnelbyggnad
Ppcd Brobyggnad
Ppce Flygplatsbyggnad
Ppcf Vattenbyggnad
Ppcg Vattenkraftbyggnader
Ppch Torrläggning och bevattning
Ppd Teknisk hygien, vatten o avlopp, värmeförsörjning m m
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde Gatu- och vägbelysning

Ppdf Värmeförsörjning
Pr Transportmedel och kommunikationer (drift av
transporter till 656)
Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
Prd Luft- och rymdfarkostteknik
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt Transportväsen
Ps Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt
Patentbeskrivningar
Pu Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
651) (tele även 654)
(DC, DK 62, delar om konstruktion. Delar om tillverkning till 66/69)

skollink.se
TeknikAllmänt
Tekniska museet
Planera ert besök eller gå in bland museets samlingar på nätet. Kolla
rymden, miljöteknik, fordon, teknikhistoria eller läs om uppfinningar
och kreativitet. Lärarhandledningar, lärarguider och uppgifter
kopplade till skolans mål i teknik.
Brandskyddsföreningen
Brandsäkerhet, tips, statistik, i hemmet och på jobbet. En mycker bra
sida för brandkydd som täcker det mesta det mest inom området.. Spel
för barnen, publikationer, utbildning... En sida som brinner för
brandskydd.
Making the Modern World
Making the Modern World brings är en sida om vetenskap och
uppfinningar från 1800-talet och fram till idag. Följ utvecklingen
kronologiskt och läs mer om banrytande upptäckter samt hur de
påverkat det dagliga livet. Animerade förklaringar och filmer.
NyTeknik
På Ny Tekniks hemsida kan du om de senaste nyheterna, produkterna,
trenderna och innovationerna. Här kan du läsa om nystartade företag
som kan bli morgondagens Ericsson eller Microsoft. Bevakning av
expansiva branscher som IT, telekom, energi och bioteknik samt hur
den nya tekniken används inom industrin.
Unga Spekulerar
I Unga Spekulerar kan du skapa din egen framtidsvision utifrån
teknikens möjligheter. Sök fakta, träffa forskare, diskutera och låt dig
inspireras. Bioteknik, kommunikation, miljö, människa-maskin m.m.

Verkstäderna
En nättidning om teknik, industri och IT. Sök bland hundratals nyheter
inom kategorierna arbetsmiljö, automation, fogningsteknik,
industrinytt, industrikontakt, kvalitet, mätteknik, plåtteknik,
produktnytt, verktyg och maskiner, logistik, material, utbildning,
ytbehandling m.m.
Historical Locks
Vem har makten över sin egendom? Jo den som kan låsa om den.
Webbplatsen presenterar mycket utförligt låsets historia från forntid till
idag. Initierade artiklar, skisser, beskrivningar och bilder.
Utbildningsradion teknik
Utbildningsradions sidor om teknik.
Tom Tits experiment
Snurrande konen, färgskuggor, jordklot på flaska, helikopter som drivs
med muskelkraft, blåshålet, café wall, kolvpumpar m.m.
Tumba Bruksmuseum
Du har säkert sett papper från Tumba Bruk och kanske haft sådant
också. Visst det var här våra sedlar trycks. Webbplats om Tumba bruks
historia, pappersskolan, bruksmiljö, barnen på bruket.
Lärarhandledning.
New Scientist
Tidning som informerar om olika vetenskapliga upptäckter. Genteknik,
datateknik m.m.
Experimentarium
Artiklar, experiment, energi, ljuset, spegelkabinettet m.m.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Miljö, brand, byggteknik, mätteknik, energi, elektronik,
verkstadsteknik m.m. Testning och utvärdering.

Technology Review
En tidning som innehåller olika vetenskapliga nyheter. E-mailteknik,
företag, bioteknik, informationsteknik.
Jernkontoret
Järn råmaterialets konung. Stålstatistik, miljöfrågor, bergshistoria,
teknisk forskning m.m.
Föreningen för Förhistorisk Teknologi
Utseendet på sidan vittnar inte om det omfattande materialet som finns
här. Men om man letar finns det mängder om stensmide, järnsmide och
järnframställning, skinngarvning, bronsgjutning, träbearbetning,
båtbygge, metoder att göra upp eld, keramik, huskonstruktioner, tester
av olika hustyper som bostad, ben och horn, textila tekniker,
fångstmetoder, och mat och matlagning. Uppdatera designen!
Technology at home
Historik kring tekniska apparater i hemmet. Micro- ugn, TV, radio,
CD-spelare, video, dator, kylskåp m.m.
IVF-KonstruktörsLotsen
Digital handbok för produktutvecklare, konstruktörer och blivande
sådana, uppger man på webbplatsen. Planering av en produkts
utveckling vad gäller konstruktion, materialval, tillverkningsmetoder
och kostnadser.
Ingengör Lundströms experiment
Teknikexperiment för barn som polariserat ljus, rymdraket,
superabsorbent och badkanon. Tekiktips.
NordiskaPatent 2.0
En databas över patenterade uppfinningar i norden. Sök på vad du vill
och få upp de senaste intentionerna på området.

Energi Elektronik Placeras även på område 644
Svensk Energi
Svensk Energi är bransch- och intresseorganisation som presenterar sin
verksamhet på denna sida. Elmarknaden, elanvändning.
energieffektivisering, miljö och klimat, kraftsystemet, elproduktion,
kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme, vindkraft, kondenskraft, elnätet,
elpriser och skatter. Material för skolan att ladda ner.
Elsäkerhetsverket
En mycket genomarbetad webbplats från Elsäkerhetsverket. Det mesta
om elsäkerhet, behörighetsregler, elolyckor, lagstiftning etc. Bra
material för skolan där man kan testa sina kunskaper och spela
Stötnisse.
Elektronik
Om elektronik från Faktabanken.
Batteriföreningen
En produkt som kan lagra energi och avge denna i form av elektricitet?
Jo just det. Ett batteri. Hur de fungerar, battreiets historia, elektrokemi
m.m. Även om lagafr och producentansvar.
Elkraft
Webbutställning från Tekniska museet om elkraftsteknikens historia.
Skolenergi.se
Sida särskilt uppbyggd för skolan on energi och energianvändning.
Här finns förslag på ämnesövergripande arbetssätt, experimant,
workshops, kompetensutveckling, läs - och länktips.
Elektroniktidningen
Artiklar om det mesta inom elektronik. Analogt, digitalt, distribution,
fordonselektronik m.m. Artikelsök.

About.com elektronik
About.coms sidor om elektronik.
CarlssonPlanet.com
En sida med allt om högtalare. Lär dig allt från högtalarens historia till
dagens teknik och kommande modeller, hur man renoverar sina
högtalare. Köp och sälj och elektronik rekommendationer.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda
människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i
framtiden. Här kan du lära dig mer om allt från kärnkraft, radon, laser,
solarium och elektrisk strålning till krigsberedskap, forskning och
miljöarbete.
Svensk Energi
Här kan du lära dig mer om energi och miljöfrågor. Läs på om
solenergi, vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, biobränsle, kraftvärme
m.m.
Energy Matters
Energi och energiproduktion - fossila bränslen, fission, vattenkraft,
bioenergi, solkraft, vindkraft, fusion. Energi som den formuleras av
fysiken, energikrisspel...
Peros Teknik: Elektronik
En liten fyndig sida om elektronik. Här kan du läsa om
elektronikbyggsatser, komponenter, hur ljus, vatten, och tid påverkar
dessa. Innehåller även övningar och ritningar.
Electropedia
Jättelikt uppslagsverk för elektroniska termer. Omkr. 20 000 termer
förklaras och definieras på flera språk.

Experimenterande Svenska Radioamatörer
En förening och tidning för radioamatörer som också finns på internet.
Här kan du läsa om radiotrafik, frekvenser, lagar och regler m.m. Här
finns även en radioskola för nybörjare.
Ljud & Bild
Branschtidning om elektronikprodukter. Här kan du läsa om det
senaste inom Tv, video, stereo, hemmabio, mp3, kameror, skrivare,
bildbehandling, mediecenter, datorer, nätverk, mobiler, telefoner,
kommunikation, navigering med GPS m.m.
Svenska Kolinstitutet
Intresseorganisation som lägger öpå ett kol och företräder kolet i
Sverige. Energiråvaran kol, kol och miljö, prisbildning, avskiljning
och lagring av koldioxid, utsläppsrätter och statistik.

Maskinteknik Även på 68
Harrys Old Engine
Harry Matthews webbplats om antika maskiner av alla slag. Hans egna
kan man lyssna till och de verkar gå jämt och bra... Resurser för
restaurering, auktioner, forum för gamla maskiner och reservdelar.
Beskrivningar av hur maskinerna fungerar med skisser och text.
Animated Engines
På denna webbplats kan man se hur det ser ut inuti motorer när de är
igång. Förbränningsmotorer, ångmotorer och stirlingmotorer i
animeringar med bra förklaringar.
How Diesel Engines Work
Om dieselmotorer från HowStuffsWorks.

HD TV Forum
Nyheter, tablåer och en bra ordlista för begrepp inom HDTV området.

How Steam Engines Work
Om ångmotorer från HowStuffsWorks.

El-Kretsen
Företaget som hjälper andra företag att uppfylla producentansvaret för
elektronik. Allt el-avfall ska återvinnas och hur det går till ka du se på
en video eller läsa om på webbplatsen.

How Stirling Engines Work
Om stirlingmotorer från HowStuffsWorks.

Ellag (1997:857)
Lagen som ger föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med
el i vissa fall samt om elsäkerhet.
Mikes Electric Stuff
En galen sida med olika dokumenterade experiment och
undersökningar av elektriska och tekniska prylar. Mer kul än
användbart.

RobotCafe.com
Webbplatsen för robotentusiaster. Här kan man läsa om de som bygger
egna robotar och dela med sig av sina egna idéer. Sidan domineras av
länkresurser inom robotområdet. Stort bildarkiv.
About Arrick Robotics
Allt om hemmabyggda robotar. Från först plan till rörlig hjälpreda.
Mycket initierat av entusiasten Roger Arrick.
Tändkulans Vänner
Här kan du lära dig mer om tändkulemotorn, olika tändsystem,
smörjmedel och se maskinregistret, bilgallerier och videoklipp om
tändkulemotorer.

Göteborgs Veteran-Motor-Samling
Intresserad av äldre tändkulemotorer, råoljemotorer, fotogenmotorer
och motorer med elektrisk tändning? Dateringslistor, beskrivningar
och felsökning. Länkar vidare till andra liknande resurser. Bilder.
Robotar
Faktabankens sida om robotar. Bilder och video.
Föreningen L Laurin i Lysekil
Sidan tillhör en förening som verkar för att bevara intresset för
Skandiaverkens tillverkning av bl.a. tändkulemotorer och spegla
företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Här kan man
bl.a. se bilder på motorer och lyssna på tändkuledunk.
Maskinskyddarna
En sida om stora maskiner och fordon. Här kan du bl.a. läsa om
maskinhistoria, månadens maskin, vrak och maskinträffar.
Hydraulic
Anomationer av olika hydrauliska motorer med beskrivningar.
Grundläggande om hydraulik. Svårläst design men med ett bra
innehåll.
Rubens Maskinhistoriska Samlingar
Sidan inehåller en omfattande samling gamla intressanta maskiner.
Samlingarna består till huvuddelen av kraftproducerande maskiner av
typen ångmaskiner eller explosionsmotorer av olika slag.
Veterantraktorer och olika vägmaskiner och en rad olika typer av
arbetsmaskiner och redskap.
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Teknik
• Avfallsteknik och återvinning även 644
•
Datorer och IT även 651
•
Elektroteknik
•
Energi
•
Film även 7914-7919
•
Foto även77
•
Fordon och trafik även 656
•
Livsmedelstillverkning även 66
•
Mekanik 62
•
Teknikhistoria och uppfinningar 62
•
Övrig teknik 62
Teknik : 23 träffar
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Delar som gäller konstruktionsverksamheter av följande:
P
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
P.08 Energiförsörjning
Pa Teknisk fysik
Pb Maskinteknik
Pc Elektroteknik
Pd-Pe Bergsbruk. Metall
Pf-Pg Sten. Glas, keramik, porslin
Ph-Pi Trä. Papper
Pj-Pk Textil. Läder, päls
Pm Kemisk teknik
Pn Fotografi och filmteknik
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
Pr Transportmedel och kommunikationer
Pra Landsvägsfordon och -trafik
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
Prd Luftfart och rymdfart
Prda Luftfart
Prde Rymdteknik och rymdfart
Ps Brandteknik
Pu Datorer
Puc Datanät, datakommunikation, internet

*63 Biologisk produktion.
Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
630 Allmänt.
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi.
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.
Libris/SAB:
Qd Lantbruk
Qd(x)Lantbrukslexikon
Qd:bfLantbruksorganisationer och -institutioner
Qd:k Lantbrukets och lantbruksforskningens historia
Qd:oeLantbrukslagstiftning
Qd- Särskilda länder och områden
Qda Lantbruksekonomi
Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner
Qdc Jordbrukslära
Qdd Växtodlingslära
Qde Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd
Qdf Husdjurslära

Qdg Mjölkproduktion
Qdh Äggproduktion
Qdi Köttproduktion
Qe Trädgårdsskötsel
Qe(x)Trädgårdsexikon
Qe:k Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia
Qe- Särskilda länder och områden
Qec Trädgårdsarbete
Qed Köksväxtodling
Qee Frukt- och bärodling
Qef Prydnadsväxtodling
Qf
Skogsbruk
Qf(x) Skogsbrukslexikon
Qf:bf Skogsbruksorganisationer och -institutioner
Qf:k Skogsbrukets och skogsforskningens historia
Qf- Särskilda länder och områden
Qfb Skogsekonomi
Qfd Skogsbotanik
Qfe Skogsvård
Qfh Avverkning och transport
Qfj Skogsuppskattning och virkesmätning
Qfk Flottning och sortering
Qg Jakt och fiske
Qg- Allmänt: ärskilda länder och områden
Qga Jakt
Qgb Fiske
Uh Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71
och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qd Lantbruk
Qdf Husdjur
Qe Trädgårdsskötsel
Qf Skogsbruk
Qg Jakt och fiske

64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.
Särskilda områden:
641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
Länkgrupper som gäller flera av dessa områden har placerats på
645 Användning av inventarier o d.
Libris/SAB:
Qc Hem och hushåll (till 640-649)
Qc(x)Allmänt: lexikon
Qc- Särskilda länder och områden
(DC, DK 64, delar 62. DK 687.5)

641 Matlagning. 642 Måltider, servering,
restauranger.

skollink.se
Mat

Libris/SAB:
Qca Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten)
(DC 641, DK 641). (DC 642, DK 642).

Tasteline.com
Massor av recept på frukostar, luncher, middagar och fester med förhuvud- och efterrätter. Sök efter olika råvaror ellet typer av mat. Läs
om kökstips och hälsa. Dietsortering på recepten. Bra att kolla när man
bakar också.
recept.nu
TV4:s egen receptsida på nätet med över 18000 olika recept. Sök
bland kategorierna snabbt, billigt, smalt, grönt, laktosfritt, glutenfritt,
GI m.m. Här finns även en lista på kända kockar och flera filmklipp
med matlagningsprogram.
Chokladsajten
Choklad är så mycket mer än än trist kaka som inte smakar så mycket.
Här får du veta allt du behöver för att njuta av den ädla bönan på alla
de sätt. Recept, provningar, historik, basfakta och här får du läsa om
vanliga fördomar om choklad.
Svensk köttinformation
Inget för vegetarianen men allt för köttätaren om gris- nöt-, och
lammkött. Recept, näringsvärden, tävlingar och video om hur man
steker, grillar och kokar svenskt kött.
Recepthjälpen
Du har råvaran och vill veta vad du kan göra med den och vad den
innehåller för näring. Smart med sök på säsongens råvaror.

Måttomvandlare och ett par artiklar.
Livsmedelssverige
Mötesplatsen för de som arbetar med livsmedel och de som annars är
intersserade av vad vi stoppar i oss. Det mesta som rör livsmedel.
Näringsvärde, historik, användning m.m. Statistik, utbildning, nyheter
och länkar.
Mjölkfrämjandet
Bibliotek, fakta, kuriosa, frågor och svar, statistik, recept och allt annat
som har med mjölk att göra. Skolmaterial.
Fattigmans kokboksblogg
Lättlagade recept när tid och pengar inte räcker till. Kött, fisk,
vegetariskt, bullar och godis.
Food Safety Project
Amerikansk webbplats som ger lektioner om hygien och mathantering.
Video online.
Livsmedelsverket
Mat och hälsa, livsmedelslagen, regler och kontroll. Bestrålning,
genmanipulation. Kostråd och om skolmat.
Livsmedelsdatabasen
Allt om våra näringsämnen och varför vi behöver dem och hur vi får i
oss lagon mycket. Mycket bra "sök näringsinnehåll i mat". Där kan du
få vata vilka näringsämnen som ingår i massor med mat.
Gourmet
Aspic de volaille och tête de filet. Hur är det med köksfranskan? På

tidningen Gourmet webbplats kan du öva du och lära dig det du inte
redan kan. Kolla ordlistan. Recept och artiklar om mat och dryck.
Nya Hemmets kokbok
Webbplatsen där blivande dietister och kostekonomer vid Institutionen
för kostvetenskap i Uppsala visar vad de kan. Matskolan innehåller
mängder med nyttig info. Hygientips, livsmedelsinfo, hälsoaspekter,
allriksmodellen, tillagningsmetoder, sensorik, dukning, matkostnader
m.m. Recept förstås.
Matklubben.se
Matklubben.se har funnits sedan 1999 och är ett community för
mtintresserade. Läs inlägg, artiklar och sök bland över 72 000 recept...
Menyse.com
Vill du veta varifrån råvarorna kommer eller hur man bevarar dem
eller annan fakta? Här finns en mycket bra redovisning som är snygg
och lättanvänd. Dessutom massor av recept, gastronomiska ordbok och
matlexikon.
allergimat.com
Info om de flesta allergier och vad man kan äta och vad man bör
undvika. Massor av recept med för allergiker med märkning utifrån
allergislag.frågpor och svar och forum.
Hembakningsrådet
Hembakningsrådet har bakat sedan 1959. Här vet de hur man gör och
man får recept och tips för hur brödet ska bli så bra som möjligt.
Artiklar, tävlingar för skolor och kanelbullens dag.
Dinnerbase
Dinnerbase är en receptsamling på nätet som samlar recept på

nätet...och blir då innehavare av den största receptsamlingen på nätet.
Laga alla så blir det ett om dagen i 128 år...
BBC Food
BBCs sidor om mat och matlagning.
Äkta vara
Inget fusk med maten. Här är de som tröttnat på tillsatser, e-nummer
och fantasifulla produktnamn som vill lura oss.Webbplatsen vill
"underlätta för de konsumenter som söker livsmedel som är fria från
tillsatser, gynna de producenter som framställer livsmedel med
traditionellt innehåll och bidra till en allmän tillsatssanering av
livsmedelssortimentet." Produktrecensioner.
Food Timeline
Vem utvecklade bagetten, olivoljan, chipset eller kom på att ha citron i
maten? Mathistoria i bokstavsordning men texter, historik och där det
går recept. Och nu hur bvar den nu med Marco Polo och spaghettin?
Svensk kaffeinformation
Sugen på en fika? Eller en Caffè americano, Caffè cioccolato, Caffè
con panna, Caffè corretto, Caffè freddo, Caffè latte, Espresso eller
varför inte en granita Espresso? Kaffets odlingsområden, rostning,
recept, kaffe och hälsa m.m.m. Skolmaterial, spel och videolänkar.
Matkompassen.se
En förening som tar upp kampen mot höga matpriser, fusk och dålig
kvalitet. Här kan alla vara med och påverka priserna, kvaliteten och
avslöja fusket i din matbutik. Här kan du läsa om olika butiker,
gårdsbutiker, produkter, recept och mycket mer. Mvh, Bert Karlsson

MatVision
Sidan är en oberoende webbplats för dig som uppskattar mat av god
kvalitet och som vill göra ett medvetet val för miljön. Fokus ligger på
begrepp som närproducerat, klimatsmart, ekologiskt, säsongsanpassat
och färska råvaror. Innehåller en kokbok med 100tals recept.
Mums.nu
Recept för mat och bakning helt enkelt. Bullar, godis, matbröd,
muffins och mjuka kakor, paj och pizza, småkakor, tårtor och bakelser,
drycker, efterrätter, frukostar, förrätter, plockmat, soppa, sås och
guckor, tillbehör, varmrätter och vegetariskt. Innehåller även teman
med dietkurer, grilltips, högtidsmat m.m.
Ostfrämjandet
Ostfrämjandets uppdrag är att värna den svenska ostkulturen och att
sprida kunskap om våra svenska hårdostar. Här kan du läsa om
ostrecept, proffsens tips, ost- & vinprovning m.m.
Hittarecept.se
Enkel söksida för matrecept men dessto fler...över 200 000!
Eldrimner
Eldrimner är ett nationellt centrum för småskaligt mathantverk. Länkar
till producenter inom bageri, bär, grönsaker, charkuteri och mejeri.
Koffein
En sida med information om koffein och kaffe. Kaffebönor, historik,
effekter m.m.
Svensk fisk
Här får du beskrivningar av våra vanligaste arter och även de mindre

vanliga. Hur de fångas och när. Näringsvärde och recept. Fina
fotografier och teckningar.

och miljömässiga skäl - energiåtgngen minskar. Om det kan du läsa
här. Sök vegetariska recept och kolla in resturanger som severar
vegetarisk mat m.m.

Sök recept
Webbplats från ICA. 6000 recept i olika kategorier, fettsnålt, fiberrikt,
glutenfritt etc. Kolla kökshjälpen med krydd- ost- och
olivoljeskolorna. Bra matordslexikon. I matlagningsskolan får du
instruktioner om hur du gör enklare mat steg för steg med bilder.

Lättlagat.nu
Här finns recept på lättlagade rätter och tips om hur man steker fisk
och hackar lök i video-filer med Kurt Olsson-känsla.

Smalmat.se
Webbplatsens öppningssida har en BMI-räknare...och så kan man dyka
ner i teusen smalmatsrecept. GI och näringsvärdestabeller.

Merpotatis.nu
Hör är webbplatsen för potatisälskaren. Knölen som Jonas Ahlströmer
lärde svenskarna att äta kan man tillaga på många sett. Här är några.
Historia, om potatissorter och näringsvärde m.m. Kampanj stödd av
EU och LRF.

Svensk Smak
Webbplatsen som värnar om den svenska matkulturen. Recept på
Janssons frestelse och strömming. Svensk matkultur? Visst. Men
tropisk smoothie och pastasallad med strutsfilé och pesto? Humm...
Arla
Massor av recept och tips i köket. Temaförslag som GI-mat, godare snabbare, citroner, m.m. Ingen köksfranska men väl de vanligaste
svenska kökstermerna i ordlistan.
Ostfrämjandet
Här får du veta hur det går till att göra våra fem vanligaste hårdostar
från ko till ost. Kolla in den nya styrkemärkningen. Recept och
historik kring vårt vanligaste pålägg.
Greenoption
Varför ska man äta vegetsriskt? Jo av etiska - vi borde bry oss om
djurens lidande, av hälsoskäl - risken att få vissa sjukdomar minskar

Smörfrämjandet
Sidan verkar för att lyfta fram det svenska smörets unika smak samt
egenskaper i matlagning och bakning. Här hittar du information om
smör - nyheter, matlagning, näringsinformation och mycket mer.
Svenska Vegetariska Föreningen
En hemsida som vill inspirera och underlätta både för dig som är
intresserad av att leva vegetariskt och för dig som redan är vegetarian.
Här kan du läsa om föreningen, läsa recept, få bok- och länktips m.m.
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EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qca Mat och dryck

643 Organisation av boende, personalrum
o d, hotell.
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Boende

Libris/SAB:
Qm Hotell och turistväsen (4 895) (transporter till 656,
reseskildringar till 91)
Qm(x)Hotell- och turistlexikon
Qm:k Hotell- och turistväsendets historia
Qm- Särskilda länder och områden
(DC 643, DK 643 Bostad).

Delar som gäller Organisation av boende, personalrum o d, hotell:
hör till område 643. Delar som gäller Allmän hushållsekonomi.
Inkomster och utgifter: hör till område 647
omBoende
Webbplatsen är ett samarbete mellan Konsument- och boverket. Hitta
en bostad, hyra, köpa, flytta hemifrån, ekonomi, sälja, bygga och
renovera. Aktuella artilkar om bl.a. energi m.m.
Bostadsbidrag till unga
Det kostar att bo. Du kan få bidrag. Räkna ut hur mycket man kan få
och läs om reglerna.
Hemmöbler.se
Vad ska man tänka på när man möblerar ett hem? Webbplatsen ger dig
hjälp i informativa artiklar om möblering och inredning, stolar, bord,
sängar, förvaring, lampor tec. Kort historia om möblerna. Länkar.
Omboende
OmBoende ger dig snabb och korrekt information om frågor som rör
boende. Leta bostad, hyra eller köpa, bygga, sälja, flytta m.m.
Odla.nu
Trädgård, krukväxter, odling, trädgårdsartiklar, expertråd, frågelåda
och massa länkar.

Boverket
Det mesta om byggande och boende. Regler, statistik, stadsplanering,
bygglov, miljö, boendeekonomi m.m
Hyresgästföreningen
Hyresgästernas intresseförening. Hjälp med hyres- frågor, avtal,
tvister, m.m. "Vår bostad", frågelåda.
Boekonomi
Viktiga ekonomiska begrepp för boendet förklaras kortfattat. Lån,
hyra, försäkring etc.
SBC - Sveriges Bostadsrättsorganisation
Bostadsrättsföreningarnas intresseorganisation. Nyheter, ombildningar,
bolån, bostadspolitik m.m.
Sveriges Fastighetsägare
Intresseförening för hyresvärdarna. Om förbundet. Länkar till
distrikten. Hyrespolitik.
Villaägarnas riksförbund
Villaägarnas intresseorganisation. Remisser, fastighetsskatt, juridisk
rådgivning, distriktslänkar.

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qm Hotell, restauranger, turism

644 El-, gas-, värme-, vatten-, hygienförsörjning o d.
Drift av energi- och hygiensystem.
Libris/SAB:
Pc Elektroteknik och elektrisk industri (drift av
energisystem till 644)
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
hygien till 644)
Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
(Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde Gatu- och vägbelysning
Ppdf Värmeförsörjning
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).

skollink.se
Energi Elektronik Placeras även på område 62. På 644 drift av
energi- och hygiensystem.
Svensk Energi
Svensk Energi är bransch- och intresseorganisation som presenterar sin
verksamhet på denna sida. Elmarknaden, elanvändning.
energieffektivisering, miljö och klimat, kraftsystemet, elproduktion,
kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme, vindkraft, kondenskraft, elnätet,
elpriser och skatter. Material för skolan att ladda ner.
Elsäkerhetsverket
En mycket genomarbetad webbplats från Elsäkerhetsverket. Det mesta
om elsäkerhet, behörighetsregler, elolyckor, lagstiftning etc. Bra
material för skolan där man kan testa sina kunskaper och spela
Stötnisse.
Elektronik
Om elektronik från Faktabanken.
Batteriföreningen
En produkt som kan lagra energi och avge denna i form av elektricitet?
Jo just det. Ett batteri. Hur de fungerar, battreiets historia, elektrokemi
m.m. Även om lagafr och producentansvar.
Elkraft
Webbutställning från Tekniska museet om elkraftsteknikens historia.
Skolenergi.se
Sida särskilt uppbyggd för skolan on energi och energianvändning.
Här finns förslag på ämnesövergripande arbetssätt, experimant,
workshops, kompetensutveckling, läs - och länktips.

Elektroniktidningen
Artiklar om det mesta inom elektronik. Analogt, digitalt, distribution,
fordonselektronik m.m. Artikelsök.
About.com elektronik
About.coms sidor om elektronik.
CarlssonPlanet.com
En sida med allt om högtalare. Lär dig allt från högtalarens historia till
dagens teknik och kommande modeller, hur man renoverar sina
högtalare. Köp och sälj och elektronik rekommendationer.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda
människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i
framtiden. Här kan du lära dig mer om allt från kärnkraft, radon, laser,
solarium och elektrisk strålning till krigsberedskap, forskning och
miljöarbete.
Svensk Energi
Här kan du lära dig mer om energi och miljöfrågor. Läs på om
solenergi, vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, biobränsle, kraftvärme
m.m.
Energy Matters
Energi och energiproduktion - fossila bränslen, fission, vattenkraft,
bioenergi, solkraft, vindkraft, fusion. Energi som den formuleras av
fysiken, energikrisspel...
Peros Teknik: Elektronik
En liten fyndig sida om elektronik. Här kan du läsa om
elektronikbyggsatser, komponenter, hur ljus, vatten, och tid påverkar
dessa. Innehåller även övningar och ritningar.
Electropedia
Jättelikt uppslagsverk för elektroniska termer. Omkr. 20 000 termer

förklaras och definieras på flera språk.
Experimenterande Svenska Radioamatörer
En förening och tidning för radioamatörer som också finns på internet.
Här kan du läsa om radiotrafik, frekvenser, lagar och regler m.m. Här
finns även en radioskola för nybörjare.
Ljud & Bild
Branschtidning om elektronikprodukter. Här kan du läsa om det
senaste inom Tv, video, stereo, hemmabio, mp3, kameror, skrivare,
bildbehandling, mediecenter, datorer, nätverk, mobiler, telefoner,
kommunikation, navigering med GPS m.m.
Svenska Kolinstitutet
Intresseorganisation som lägger öpå ett kol och företräder kolet i
Sverige. Energiråvaran kol, kol och miljö, prisbildning, avskiljning
och lagring av koldioxid, utsläppsrätter och statistik.
HD TV Forum
Nyheter, tablåer och en bra ordlista för begrepp inom HDTV området.
El-Kretsen
Företaget som hjälper andra företag att uppfylla producentansvaret för
elektronik. Allt el-avfall ska återvinnas och hur det går till ka du se på
en video eller läsa om på webbplatsen.
Ellag (1997:857)
Lagen som ger föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med
el i vissa fall samt om elsäkerhet.
Mikes Electric Stuff
En galen sida med olika dokumenterade experiment och
undersökningar av elektriska och tekniska prylar. Mer kul än
användbart.
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Teknik
Avfallsteknik och återvinning

Biologi
Vatten
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P
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
P.08 Energiförsörjning

*645 Användning av inventarier o d.
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Här även länkgrupper som gäller fler av områdena 641-649

Hemkunskap Allmänt

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).

Sopor.nu
Här får man rena fakta och ibland förvånande om avfallshantering,
sopsortering, farligt avfall m.m. Tips för skolor och bra
experimentbank.
ICA-historien
Webbplats om ICAs historia. Läs om personligheter, varor,
marknadsföring, butiker m.m. Följ tidslinje, leta i bildarkivet, se
videon Varans väg (Vägen till husmor) från 50-talet eller någon av de
andra hundra filmerna. Besök lanthandeln och läs anekdoter. Generös
företags - och kulturhistoriahistoria.
Mappis.se
Sidan är en gratistjänst för dig som behöver hjälp eller guidning inom
allt som rör privatekonomi, jobb, fritid, hemmafixande i huset och
vardagsteknik. Här hittar du bl.a. tips om vad du skall tänka på vid
aktiesparande, var du hittar du bästa resmålen, vad du bör tänka på när
du skall köpa platt-TV mm.
Ren glädje - miljömedveten städning.
Ja, städa kanske inte alltid är det roligast men här är det ren glädje med
miljöriktiga medel och utrustning. Tips om hur man gör och vad man
behöver då det ska bli rent.
Dietguiden
Det finns många metoder för viktminskning och hur man jagar
kalorier. Webbplatsen informerar om de flesta av dem. Räkna ut BMI,

kaloribehov och kroppsfett. Allt handlar om proteiner, kolhydrater och
fett. Hälso- och träningstips.
Rättvisemärkt
När du handlar rättvisemärkt hjälper du anställda och producenter i
världen får bättre förhållanden. Här kan du läsa om hur en vara blir
rättvisemärkt, rapporter om orättvisa, se bilder eller kanske utbilda dig
till ambassadör. Fairtrade är en internationell organisation.
Svensk avfallshantering
Det mesta om avfallshantering. Juridik, statistik och forskning. Farligt
avfall, kompostering, återvinning m.m.
Vitaminsidan
Rakt på sak om de vitaminer. Effekter av brister och varför de olika
vitaminerna behövs.
Projekt Versus
Ungdomsprojekt för överviktiga och de attityder och fördomar de
möter. Forum, kontaktinfo., berättelser, artiklar etc.
Hjemkundskab
Danska undervisningsministeriets hemkunskapssida. Ämnets
uppgifter, lektionsförslag. Teman.
Vanliga skadedjur
Har du sett något kryp i ditt kök eller hem? Här kan du se vad de heter
och vad de tycker om. Brödbaggar, hästmyror, klädesmal, mjölbagge,
tjuvbagge eller kanske pälsänger.
Överviktigas Riksförbund
Förbunds - och kontaktinfo.

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010

Hem- och konsumentkunskap
•
Hem och trädgård
•
Konsumentfrågor
•
Mat och dryck
•
Matkultur och matvanor
•
Privatekonomi
Hem- och konsumentkunskap : 19 träffar

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qc Hem och hushåll, Konsumentfrågor

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Hus och hem
HemNet - Lediga bostäder
Livsmedelssverige
Flowerweb
Konsumentverket

*646 Personlig hygien o d, klädvård
(utom 648 tvätt o d).

skollink.se

Libris/SAB:
Qcd Personlig hygien
Qcc Kläder och sömnad
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog

Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Från Internet 20101211:
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qcc Kläder och sömnad 646

647 Allmän hushållsekonomi.
Inkomster och utgifter.

skollink.se
Konsument

Libris/SAB:
Qci Privatekonomi
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi )

Konsumentverket
Konsumentekonomi, konsumentlagar, din egen budget. Skolmaterial
och lektionsbanken online. Köpa, klaga, jämföra priser etc.
Ekonomikompassen
Webbplatsen har info om vardagsekonomi. Gör din egen
hushållsbudget, privatekonomi, lär om sparande, lån, boende, bidrag,
pension m.m. Videofiler om bl.a. privatekonomi.
PriceRunner
Jämför priser på konsumtionsvaror uppdelade i olika kategorier.
Prisjakt
Klart du ska jaga det billigaste priset. Det kan du göra här.
Konsumtionsvaror, tjänster, resor m.m.
Testfakta
HDTV, SMS-lån, rengöringsmedel, äggkokare etc. etc. Artiklar och
tester om det mesta för oss konsumenter. Tipsa om felaktiga eller
dåliga produkter eller tjänster. Stort artikelarkiv och presentation av
nya produkter. Gratis juridikrådgivning. "Bäst i test?" Jo kanske.
ShoppingAgenter.com
Webbplatser som jämför priser på olika konsumentvaror finns det flera.
S.k. Shoppingagenter. Här finns de samlade och man kan söka priser
på ett stort antal produkter på många e-handelsplatser.

BBC Watchdog
Konsumentkunskap från BBC.

mat,skolmat, E-nummer. För en hållbar ekologisk och etiskt riktig
matproduktion.

krav.se
Föreningen för ekologisk produktion. KRAV-märkning, KRAVkatalogen för konsumenter m.m. Bra skolmaterial för olika åldrar.

Svensk Lantmat
Svensk Lantmat är en förening med gårdar från hela Sverige. På sidan
finns en mångfald av producenter, verksamheter och råvaror. Tex
gårdsbutiker, caféer, restauranger, självplock, internetbutiker,

Fair Trade Center
Varför är vissa importvaror så billiga? Kolla arbetsförhållanden i det
landet de kommer från! Fair Trade Center arbetar för en rättvisare
handel med utvecklingsländerna. Fakta och tips om hur man kan
påverka. Artiklar och videofilmer.
Råd och Rön
Konsumentverkets tidning om privatekonomi, miljö, mat och
konsumenträtt. Tester och prisjämförelser.
Allmänna reklamationsnämnden
När man kan klaga på en vara eller tjänst och hur det går till.
Blanketter, beslut och statistik.
Svarta listan
Lista man inte vill vara med på! Där står de företag struntar i att följa
Allmänna reklamationsnämndens beslut. Varning!
Konsumenternas bankbyrå
Ger vägledning och hjälp i bankfrågor. Dokumentbank om de
vanligaste frågorna. Bra förklaringar av begrepp. SMS-lån.
Sveriges konsumenter i samverkan
Organisation för konsumentinflytande. Debatt och info. om

Omkosttillskott.se
Om Kosttillskott.se är din guide på nätet när det gäller kosttillskott,
träning och hälsa. Vad innehåller, hur påverkar och var du kan köpa
ditt kosttillskott billigast hittar du svar på här.

Boende
Delar som gäller Organisation av boende, personalrum o d, hotell:
hör till område 643. Delar som gäller Allmän hushållsekonomi.
Inkomster och utgifter: hör till område 647
omBoende
Webbplatsen är ett samarbete mellan Konsument- och boverket. Hitta
en bostad, hyra, köpa, flytta hemifrån, ekonomi, sälja, bygga och
renovera. Aktuella artilkar om bl.a. energi m.m.
Bostadsbidrag till unga
Det kostar att bo. Du kan få bidrag. Räkna ut hur mycket man kan få
och läs om reglerna.
Hemmöbler.se
Vad ska man tänka på när man möblerar ett hem? Webbplatsen ger dig
hjälp i informativa artiklar om möblering och inredning, stolar, bord,
sängar, förvaring, lampor tec. Kort historia om möblerna. Länkar.
Omboende
OmBoende ger dig snabb och korrekt information om frågor som rör
boende. Leta bostad, hyra eller köpa, bygga, sälja, flytta m.m.
Odla.nu
Trädgård, krukväxter, odling, trädgårdsartiklar, expertråd, frågelåda
och massa länkar.
Boverket
Det mesta om byggande och boende. Regler, statistik, stadsplanering,
bygglov, miljö, boendeekonomi m.m

Hyresgästföreningen
Hyresgästernas intresseförening. Hjälp med hyres- frågor, avtal,
tvister, m.m. "Vår bostad", frågelåda.
Boekonomi
Viktiga ekonomiska begrepp för boendet förklaras kortfattat. Lån,
hyra, försäkring etc.
SBC - Sveriges Bostadsrättsorganisation
Bostadsrättsföreningarnas intresseorganisation. Nyheter, ombildningar,
bolån, bostadspolitik m.m.
Sveriges Fastighetsägare
Intresseförening för hyresvärdarna. Om förbundet. Länkar till
distrikten. Hyrespolitik.
Villaägarnas riksförbund
Villaägarnas intresseorganisation. Remisser, fastighetsskatt, juridisk
rådgivning, distriktslänkar.

*648 Städnings-, rengörings- och
tvättverksamheter o d.
Libris/SAB:
Qcb Hemmets vård
(DC 648, DK 648 Tvätt, rengöring od)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

*649 Personvård: barn, hemsjukvård o d.
Libris/SAB:
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga
förhållanden (Även 7911)
(DC 649, DK 649 Vård i hemmet, gäster).

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

65 Administration, distribution,
kommunikation, organisation o d
Särskilda områden:
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525-6529 Militära verksamheter
653
654
655
656
657
658

Handelsverksamheter.
Telekommunikationsverksamheter.
Förlagsverksamheter o d.
Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

skollink.se

Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden
Pu Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
651)(tele även 654)
Qbg Kontorsteknik
(DC, DK 651 mm)

IT Allmänt
W3Schools
Den bästa guiden till alla nätets kodspråk. HTML, XHTML, CSS,
TCP/IP, Javascript, VBScript, AJAX, jQuery, XML, SQL, ASP, PHP,
ASP.NET, SOAP, RSS, allt, allt, allt...
IDG - Webbstudio
Den bästa svenska guiden till alla webbens program och
programmeringsspråk. Java, C#, HTML, CSS, Javascript, ASP,
ASP.NET, PHP, SQL, MySQL, XML m.m. Pedagogiska guider och
exempel till allt.
InternetWorld
Störst, först och bäst! Om någonting inom it-branschen redan kan
kännas anrikt så är det tidskriften InternetWorld, en auktoritet och
vägvisare för internet i Sverige.
IDG
Störst på IT, dagliga IT-nyheter, guider, gratis forum, tester, skolor och
nyhetsbrev m.m. En anrik sida om utveckling, nya produkter,
karriärstips, kommunikation och sajter på Internet.
Webdeveloper
Ett diskussionsforum kring allt som rör webbutveckling. Frågor och
svar om HTML, CSS, Grafik, Javascript, video, grafik, ASP,
PHP, .Net, Java, SQL m.m.
webForum
Forum rörande kod, utveckling samt webben och dess tjänster, mjukoch hårdvara och mycket mer. Frågor och svar på svenska.

PIM
PIM står för praktisk IT- och mediekompetens. Grundläggande och
pedagogiska guider inom bild, ljud, video, skrift och övrig itkommunikation. En bra pedagogisk resurs.
Computing.net
Ett forum med allt om nätverk, operativsystem, spel, programmering,
digitalt foto och video, drivrutiner, hårdvara och mjukvara m.m.
BBC Bitesize ICT
Kurs i IT från BBC Bitesize.
Golden Web Awards
En organisation som delar ut priser till världens bästa hemsidor. Här
kan alla som har en hemsida vara med och tävla i olika kategorier. Här
kan man även hitta kända webbdesigners och inspireras av deras alster.
DaniWeb IT Discussion Community
Ett forum där man kan diskutera allt från hårdvara och mjukvara,
programvaruutveckling till webbutveckling och
internetmarknadsföring.
W3C - Svenska W3C-kontoret
W3Cs svenska kontor med målet att se till att webben når sin fulla
potential. Senaste uppdateringar på hur man optimerar för webben,
tillgänglighet, tillit, operativ, utveckling, decentralisering och cool
multimedia.
Webmastern.se
Hur man driver bloggar och webbplater effektivt, affiliates,
sökoptimering, webbshoppar och mycket annat inom it och telecom.
En sida för Mac-fans.
Webbstjärnan
Sidan bygger på en tävling där elever i grundskolan och gymnasiet

publicerar sina skolarbeten på internet med hjälp av en egen hemsida.
Bra guider till olika former av webbpublicering.
Fysikums webb- och mediekurser
Stockholms universitets sida om webbutveckling på opensource sidan.
Här kan du få en introduktion till bl.a. PHP, MySQL, databasdesign,
apache, photoshop, flash, HTML och mycket mera.
IT för arbetslivet
Sensus Studieförbund har gjort en grundläggande guide för vad man
bör kunna om man jobbar inom IT. En perfekt guide för den som
känner sig osäker på kontoret.
Jonas Webresurs
En sida som drivs av eldsjälen Jonas och har det mesta inom lättare
frontprogrammering och webbdesign. Man kanske kan tycka att en
sida som handlar om ämnet kunde ha ett lite modernare utseende.
MacWorld
IDGs tidning för Macanvändare. Nyheter och bloggar, guider, tester
och rykten rörande iPhone, iPad, Macintosh Datorer och andra
produkter från Apple.
IIS.se
En organisation som administrerar svenska toppdomäner (.se).
Startade som ett sätt att främja frihet och utveckling på Internet men
har på senare tid börjat samarbeta med domänspekulanter som Bolama
och Name Navigation. En korrupt myndighet.
Per datasida
Allt från operativsystem och hårdvara till layout, bild, film och diverse
tips. Per är i sanning en riktig mångsysslare.

Grafik
Multimediabyrån
Utförliga guider till det mesta inom ljud, bild och webbdesign. Kurser
i animationer, bloggar, Photoshop, Excel-diagram, digitalt foto, m.m.
m.m.
Moderskeppet
Sveriges största webbplats om bildbehandling med Photoshop. Här
finns guider, i text och video, till Photoshop. Sidan drivs delvis
kommersiellt men innehåller massor av gratismaterial.
Fotoakuten
Massor med högupplösta gratisbilder indelat i kategorierna: arkitektur,
djur, fritid, livsmedel, musik, människor, natur, objekt, transport,
årstider, världen och städer. Mycket användbart.
Pixlr
Photoshop version av enklare slag direkt i webbläsaren
Photoshop101
En sida där användarna själva kan lägga in övningar i Photoshop.
Mängder av guider till specialeffekter, texteffekter, bildeffekter, layout,
webbgrafik, knappar, färglära m.m.
Grapic Design
En sida om grafisk design för Mac. Artiklar och tips om Photoshop,
design, typografi, webbdesign och gallerier.
Photoshop Café
En sida med mängder med tips om hur man kan använda Photoshop.

Guider och videos om special effekter, text effekter, fotobehandling,
texturer, webbdesign m.m. Sidans syfte är dock att sälja DVD:er.
Team Photoshop
Artiklar och nyheter om webbdesign och grafik. Läroguider och
diskussionsforum om möjligheterna i Photoshop.
Norbin - Photoshopskolan
Övningar, bildgallerier, artiklar och tips om Photoshop.
Acronyms and Abbreviations
Detaljerade genomgångar av teorin bakom Photoshop. Texterna
behandlar ämnen som kulörrymder, begreppet dpi, bilddjup och
upplösning, färghanteringssystem, utskrifter och olika funktioner.
Clip Art Gallery
En sida med clipartbilder indelat i olika kategorier.
Digital bildbehandlign direkt i webbläsaren med Pixlr
En sida om hur man använder Pixlr.
3dsmax
En blogg om 3D Studio Max med en del tips och snygga alster.
3D café
Performing system maintenance...

Hårdvara
SweClockers
Den ultimata hårdvarusidan! Det senaste om spel, chassin, grafikkort,
datorer, kylning, lagring, moderkort och processorer. Tävlingar,
testcenter, gallerier, forum, köp och sälj och till och med en egen
arbetsförmedling!
Computer Sweden
Computer Sweden är Sveriges ledande it- tidning som publicerar
nyheter varje dag på webben samt två gånger i veckan på papper. Här
kan du läsa om allt från jobb och utbildningar till hur IT används i
samhället och ordlistor över datorrelaterade begrepp m.m.

Snabbdator
En sida dedikerad till hur du får en snabbare och effektivare dator. Går
igenom allt om hårdvara, operativsystem, program, antivirus och
nätverk. Bra initiativ!
Toms Hardware
Artiklar, nyheter, prisjämförelser, vidoes och forum om hårdvara.
Grafikkort, processorer, moderkort, hårddiskar, chassin m.m.
PC Technology Guide
Sidan motto är - vad vi lär oss delar vi med andra. Här kan du hitta
tidliga och hjälpsamma guider om datorns hårdvara, komponenter och
tillbehör, samt information om de vanligaste frågorna kring datorn.

Nordic Hardwre
NordicHardware är nu inne på sitt tionde år som webbtidning kring
datorhårdvara och har varit en av de ledande aktörerna på webben i
Sverige. Tester, nyheter, community, en stor datorbyggarskola samt att
vara ledande media inom hårdvarunyheter i Sverige är den
huvudsakliga inriktningen.

Computers Hope
Computer Hope är en sida där alla kan få hjälp med sin dator. Här kan
du ställa frågor om allt kring datorer och lära dig av svaren. Här finns
en förteckning över datorns alla delar samt ett uppslagsverk och
mycket mer.

Dator Magazin
Datormagazin är en tidskrift om tekniska lösningar för producenterna,
i första hand IT-utvecklare, webbmakare och programmerare. Den är
även Sveriges ledande Linuxtidning.

Overclockers
En sida om hur du kan trimma din dator till att arbeta effektivare. Här
finns de senaste nyheterna om avancerad hårdvara, operativsystem och
drivrutiner.

TechSweden.org
Hårdvarunördens paradis! Artiklar, tester och recensioner av de
senaste nyheterna inom hårdvara. Tips och artiklar om hur man bygger
egna datorer och vilka grafikkort, processorer och minnen man bör
använda. Har även köp och sälj, bildgallerier och gratisprogram.

Dev Hardware
En sida om hårdvaruutveckling. Läs mer om det senaste inom
processorer, datasystem, chassin, digitalkameror, spel, hårdvaru- och
nätverksguider m.m.

MacWorld
Tidningen med allt om Macintoshprodukters sida på nätet. Här kan du
läsa nyheter om Apple, Mac, iPod och iPhone.
hittadator.se
Sidan syftar till att ge dig kloka råd helt kostnadsfritt inför ditt
datorköp, eller inför din uppgradering. Här kan du lära dig att köpa rätt
dator till rätt pris utifrån dina egna behov, samt läsa mer om spel och
tillbehör.

och översätter det till hemspråket. Kan vara mycket användbart då
man t.ex. vill skriva hem med å, ä, ö.
Faktabankens sida om dataord
Avmystifierade dataord inom hårdvara från Faktabanken.
Datasalen
Ett museum över gamla datorer. Historik, bildgallerier, prestandafakta
över massor av datormodeller. En riktig nostalgitripp!

Water Wheel
En guide till hemmabyggen av datorer, teknisk support och mer.
Hårdvaruguide, steg för steg om hur du bygger en dator, linux,
windows, downloads och bloggnyheter.

TechConnect Magazine
En webbtidning om allt från hårdvarudatabas och drivrutiner man kan
ladda ned till nyheter och den senaste tekniken. En valstrukturerad och
intressant sida med många illustrationer.

The PC Guide
En något föråldrad sida med information om persondatorer. Här kan du
lära dig hur man felsöker och reparerar en dator och hur du kan gå till
väga om du bygger en helt ny.

Datorinfo.se
Ingengörsstudenterna Marc och Fredrik producerar texter som på ett
kortfattat och enkelt sätt förklarar hur du kan använda din dator. Lär
dig mer om intressanta program och få en lättsmält inblick i hur datorn
fungerar.

Laptopguiden
En sida med fokus på bärbara datorer. Artiklar, nyheter, åsikter och
länkar. Datortips, köpråd, prisjämförelser, tillverkare m.m.
Optimeringsskolan
En blogg som handlar om SEO, Internetmarknadsföring, Serverspråk
och Operativsystem. En sida som kan användas både för att optimera
din dator och din affärsverksamhet på internet.
Gate 2 Home
En sida som konvertrar språket för det tangentbord där du är i utlandet

HardwareCentral
Internet.coms sida om hårdvara. Nyheter, recensioner och rapporter
om den senaste tekniken inom laptops, skrivare, nätverk, grafikkort
m.m.
Viritual Dr Forums
Internet.coms forum om hur du löser datorproblem. Virus, spyware,
olika program och drivrutioner samt hårdvara och operativsystem
m.m.

The National Museum of Computing
Museets hemsida innehåller information om datorer och dess historia,
från de första kolossala kodknäckarna och den första miniräknaren till
dagens persondator och digitala teknik.
Den svenska IT-historien
Webbplatsen är en levande beskrivning av den svenska IT-historien,
baserad på forskningsprojektet Från matematikmaskin till IT.
Berdbandskollen
Bredbandskollen TPTEST är ett enkelt sätt för dig att testa din
bredbandsuppkoppling. Har du rätt hastighet? Här kan du även se
statistik och jämföra olika leverantörer, även för mobil.
San Diego Supercomputer Center
Ett forskningscenter om högpresterande datorteknologi. Här kan du
lära dig mer om strategisk forskning, industri och akademi, ledarskap
inom dataadministration, nätverkande datasystem, bioinformatik,
geoinformatik, dataintensiv konstruktion m.m.
iTipset
En rörig blogg om teknik, hårdvara och allmänna it-frågor.
PCstödet
En sida som vill hjälpa till med både hård och mjukvara. Guider till
Phtoshop, webbdesign, datorköp, videoredigering m.m. Ett projekt
under ständig uppbyggnad...

Programmering
Codango
Webbprogrammerarens drömplats på nätet. Här kan du hitta massor av
tips och material om allt från hur du hittar rätt hosting och vilka
färdiga applikationer och script du bör använda till tips,
problemlösning och forum. Täcker både PHP, ASP, ASP.NET och JSP!
The Code Project
En enorm webbresurs för MFC/C++, C#, VB.NET, ASP.NET, SQL,
Architect, Windows 7, Java, LAMP. Programmering både för webben,
vanliga dataprogram, spel och för mobilen. Har även ett av de bästa
forumen för webbprogrammerare.
ASP Alliance
Fria guider och forum inom bla. ASP, .Net och Java. En utmärkt resurs
för såväl nybörjare som proffs inom microsoftprogrammering.
ASP Sidan
En sida med forum, script och artiklar inom ASP och ASP.NET. Här
kan du ställa frågor och diskutera med andra webbprogrammerare och
lära dig mer om ASP.
Big Webmaster Resources
En webbresurs med guider och tips inom C and C++, ColdFusion,
Flash, HTML, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Unix Shell, Visual
Basic, XML m.m.
Experts Exchange
Ett av de bättre forumen på nätet och ett måste för
webbprogrammerare. Här kan nybörjare och experter utbyta
erfarenheter och lösa problem tillsammans. Ett tips för den som inte är
medlem i forumet är att scrolla längst ned på sidan, där finns det du
behöver.

EggHeadCafe
En guldsida för den som vill lära sig mer om Microsofts
webbprogrammering. Artiklar, forum, övningar och mycket mer inom
C#, VB.NET, ASP.NET, Silverlight, WCF, LINQ, SQL server, samt
Officeprogramen och Windows.
Svensk Joomla
Joomla är ett CMS (Content Management System) som låter dig bygga
avancerade hemsidor på ett enkelt sätt. Systemet vänder sig till de som
bara vill vara användare men eftersom det är open source kan de mer
erfarna vara med och utveckla nya moduler.
Open Source Scripts
Färdiga script inom främst open source sidan, men även i
Microsoftmiljö. Innehåller ASP, ASP.NET, C & C++, Delphi och
Kylix, Java, JavaScript, CGI & Perl, PHP, Python, Unix Shell, Visual
Basic samt artiklar om bl.a. CMS system, spel bildgalerier m.m.
Scripts.com
Massor med färdiga script inom ASP.NET, ASP, C and C++,
Coldfusion, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python m.m.
Planet Sourcecode
En sida med guider och stegövningar inom .Net (VB and C#), PHP,
Javascript, Java, C/C++, SQL, Perl, ASP, VB, Delphi, Cold Fusion
m.m.
Hot Scripts
Färdiga script inom, Ajax, ASP, ASP.NET, C and C++, CFML, CGI
och Perl, Flash, HTML5, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, XML
samt verktyg och guider och information om webbhotell.
The PHP Resource Index
Färdiga script, funktioner och klasser, dokumentation, exemple och
steg för steg guider, communitys webbhotell m.m. Allt inom PHP.

WeberDev.com
En sida med allt inom webbprogrammering i PHP. Kodexempel för
PHP och MySQL, forum, artiklar, klasser, nybörjarguider m.m.
asp.net
Microsofts egen sida om ASP.NET och ASP.NET MVC. Innehåller en
komplett nybörjarguide, gratis nedladdningar, information om AJAX,
samt webbforum och communitys.
Cosmic Scripts
En lite rörig sida med script inom främst CGI. Innehåller allt från tips
och hjälp för webbdesigners, länkar, och forum samt guider till bl.a.
Perl, Java, JavaScript, HTML, C/C++, Visual Basic.
Gentle Source
En resurs med PHP scripts som kan användas på hemsida till bl.a. egna
kommentarsfält, gallerier, omröstningar, gästböcker och
nyhetsfunktioner.
AspObjects.com
Färdiga object och script inom ASP och ASP.NET. Här kan du även
hitta utvecklare och företag, guider och steg för steg övningar samt
läsa nyheter på ämnet.
ASP Web Pro
En sida för ASP-programmering. En sida med gamla ASP tekniken
som fortfarande uppdateras med nya script. Innehåller även en del
JavaScript.
ASPCode.net
Gratis ASP och ASP.NET scripts som kan laddas ned. Läs även artiklar
och nyheter om AJAX, databaser och olika applikationer.
Webbprogrammering.se
PHP bara

Dr.Bobbs
En sida med nyheter, artiklar, bloggar om programarkitektur, C/C++,
Java, databaser, utvecklingsverktyg, .net, källkoder m.m. Något rörig
men innehållsrik.
WebDevelopers Personal Library
Nyheter och diskussionsforum om programmering och
webbutveckling på Open source sidan. JavaScript, CSS, Python, Perl,
PHP, HTML, Ruby, Ruby on Rails, design och grafik.
Java On The Brain
En sida med javaapplets, spel och andra exempel på vad man kan göra
med javaprogrammering.
Script Dungeon
Gratis script inom ASP, PHP och Java m.m.
Fat Scripts
Ladda ned färdiga script inom ASP, ASP.NET, C and C++, Cold
Fusion, Flash, Java, JavaScript, Perl & CGI, PHP, Python, XML m.m.
javascript.nu
En föråldrad sida med information, guider och tester inom HTML,
DHTML och Javascript.
Scriptakuten
En sida med script för webbprogrammering på open source sidan.
Övningar och nyheter inom främst PHP.

Webbdesign
Webdesignskolan
Allt om grundläggande webbdesign man behöver. Innehåller kurser i
Photoshop, Illustrator, HTML, CSS, Flash, PHP, MySQL,
DreamWeaver m.m. Massor med gratismaterial och förmånliga
skollicenser för de som vill ha tillgång till hela sidan.
Flash Kit
Flashutvecklarens resurs på internet. Lär dig programmera i Flash,
göra animationer, flashbanners, spel och mycket mer. En utmärkt
resurs för såväl nybörjare som proffs på Flash.
Webmaster Network
En av de främsta forumen på svenska på webbdesign. Utbyt
erfarenheter med andra om marknadsföring och kommers,
webbutveckling och webbhotell och mycket mer.
WordPressguider.se
Sveriges största sida för WordPress-guider. Här kan du lära dig allt om
hur du enkelt gör en sida i wordpress och hur du skapar design, får fler
besökare, SEO, teman och tjäna pengar!
Busbra.nu
En liten och enkel sida för nybörjare på webben. Här kan du lära dig
allt om hur du bygger din egen blogg, kort om photoshop och HTML,
samt grafik att låna och RSS.
GS Designe
Här hittar du det mesta när det gäller resurser för webdesign. Massor
av snygga Templates, tips och trix med HTML och CSS, tutorials för

Photoshop, hundratals iconer, PNG och PSD samt wallpapers och
bakgrunder, patterns och mönster.

inspiration för foto och showcases, kodning i CSS, JS och Wordpress,
design i Photoshop och för fonter m.m.

AndreasViklund.com
Gratis templates för wordpress och med färdig kod. Ett mycket bra
sida för den som vill lära sig att göra professionella hemsidor.

Template Monster
En sida med massor av templates och exempel på hur olika hemsidor
kan se ut, indelat i olika kategorier. En perfekt inspirationskälla för den
som vill börja med webdesign.

Free Photoshop Templates
En sida med templates gjorda i Photoshop som går att ladda ner
som .pds-filer. Ett bra sätt att lära sig designa med Photoshop samtidigt
som den ger exempel på professionell design.
Fresh Templates
En sida med mängder av templates och designexempel för både
hemsidor, flash, photoshop, logotyper, nyhetsbrev, abstrakta bilder
m.m.
free site templates
En sida med templates och exempel på webbdesign uppdelat i flera
kategorier för flash, css och CMS-system.
TemplateBox
En sida som kombinerar färdiga templates och designförslag med
guider och övningar i photoshop, HTML, Flash och mycket mer.
Free Webtemplates
En hemsida med templates inom CSS, Wordpress, PHP Scripts, flash,
DHTML, Wordpress Plugins och gratis layouts m.m.
Smashing Magasine
En webbtidning med grafik för skrivbordsunderägg och ikoner,

Web Design Helper
En sida som har det mesta för att skapa bra webbdesign. Templates
med exempel på design, forum, webbhotell, script, grafik och fonter,
sponsorer och mycket mer.
TemplatesXchange
En sida där användarna byter designtips med varandra för bl.a. HTML,
Flash, ikoner, Wordpress, logotyper m.m. En bra sida för att få tips om
detaljerna på sidan.
html center
Sidan innehåller mycket mer än bara HTML. Guider, övningar och
nyheter om CSS, webbdesign, javascript m.m.
HTML goodies
En något föråldrad sida som innehåller mer än bara HTML, utan även
javascript, SQL, grafik och video.
Bygga Hemsida
En sida med teori om hur du bygger en hemsida. Mer länkar och tips
om vad man bör tänka på en rena kunskapsexempel. Svarar på vilket
webbhotell som passar, hur man får fler användare och hur du tjänar
pengar på din sida.

Mamboserver
Sidan har en rad olika hjälpmedel för den som vill göra hemsidor med
open source teknik. Nyheter, templates och forum.
PointX
En sida med blandad hjälp för dig som vill arbeta med hemsidor.
Gratis fonter och teckensnitt, wordpress för nybörjare, fotoretushernig
i Photoshop m.m.
HTMLSidan
En sida med blandad information för dig som vill arbeta med CSS och
HTML. Artiklar, forum, skript, designförslag, lista på webbhotell,
länkarkiv m.m.
Snyggare Blogg
En sida som hjälper dig att stla din blogg. Här kan du bl.a. hitta
silmallar, bakgrundsbilder, bildarkvi förlag på tester och läsa om
grunderna till vad som gör en bra blogg. Lättsmält sida för nybörjare.
Stefan Dahlen
En sida om hur du gör hemsidor med Open source. Kom-igång-huder,
HTML, CSS, PHP, MySQL. En något föråldrad men användbar sida
av Stefan Dahlen.
jojoxx.net
En sida om webbprogrammering. Guider i javascript, HTML, Perl och
CSS samt även frågor och svar om Apache, ASP, domäner,
operativsystem, Unix, CGI, SQL och SSI.
Ades Design
En sida med designtemplates inom webb och grafisk design. Både

gratistemplates och till försäljning. En bra inspirationskälla.
ZeroWeb.org
Sidan innehåller templates för clipart, design på hemsidor och annan
webbgrafik. Även indelat i mindre delar som knappar och banners.
Web Template Zone
Designförslag och webtemplates för något mer extrema hemsidor. En
bra inspirationskälla för dig som vill göra en lite coolare sida i HTML,
Flash eller som introduktionsdemo.
Layouts 4 Free
Layouter på hemsidor att inspireras av. Sidan innehåller templates och
designförlag för logotyper och hemsidor med kod och färdig CSS.
Master Templates
En hemsida som erbjuder gratis professionella designtemplates för
hemsidor och även powerpointpresentationer. Färdigt att ladda ner.
Studio 7 Designs
Ett företag som visar upp sina alster på sin egen hemsida. Bra exempel
på professionella hemsidor, trycksaker, bildredigering och logotyper.
Open Webdesign
Ett öppet community där användarna utbyter idéer och designförslag
med varandra.
Rickys Webtemplates
Ett företag som säljer färdiga templates en som även har en del
gratismaterial på sidan. Flash, banners, logotyper, clipart, hemsidor
m.m.

Open Source Templates
Templates för hemsidor gjorda på open source sidan. Designförslag för
wordpress m.m.
Template Navigator
Sidan tillhör ett företag som säljer templates men även har en del
gratismaterial samt länkar till andra templatesidor. En bra källa till
inspiration för din design till hemsidan.
Free Website Templates
Sidan innehåller flera coola designexempel på hur hemsidor kan se ut,
även forum och länkar till andra templatesidor.
Best-Templates
En sida med massor av templates och exempel på hur olika hemsidor
kan se ut indelat i olika kategorier. En perfekt inspirationskälla för den
som vill börja med webbdesign.
Ex Designz
En sida med flera olika exempelsidor och templates för hemsidor.
Indelat i kategorier och skrivet i XHTML och CSS.
Free CSS Templates
Gratis templates i CSS och teman för Wordpress. En sida där man kan
lära sig mer om style sheets och se exempel på design.
webreference.com
Lär dig mer om ASP, CSS, DHTML, HTML, JavaScript, Perl, PHP,
RSS, XHTML och XML, design, grafik och multimedia.
Webbdesigna.se
Sidan är till för dig som vill skapa en egen hemsida eller blogg med

eget domännamn. Sidan vänder sig till nybörjare och har utförliga
guider både för dig som är intresserad av snabba och enkla lösningar
och för dig som vill få mer grundläggande kunskaper inom moderna
webbspråk som XHTML, CSS och PHP.
Annica Tigers HTML-nybörjarguide
En klassisk hemsida för svensk webbdesign. Grafik, DHTML, HTML,
java, javascript, style sheets, webbdesign, XHTML, XML m.m.
DreamWeaver FAQ
En sida med övningar, frågor och svar om Dreamweaver.
HTML på Svenska
Färdiga lektioner i HTML som är något föråldrade. Innehåller även
information om sökoptimering.
Free Blogger Templates
Gratis templates och designexempel på hur bloggar kan se ut.
Free Layouts
Gratis layouts, templates och exempelsidor för hemsidor, bloggar och
MySpace. En perfekt sida för att få inspiration för HTML och
Flashsidor m.m.
Web Design Blog
En sida med allt om hur du skapar egen blogg.
Affiliatemarknadsföring, bloggmallar, CSS, IT nyheter, Photoshop,
SEO, sociala medier, webbhotell, webdesign, wordpress m.m.
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Teknik
Datorer och IT

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.

skollink.se
Organisationer

Libris/SAB:
Od Förvaltning
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon
Od:d Allmän förvaltningseori och metodlära
Od:k Allmän förvaltningshistoria
Od.0 Allmän central- och lokalförvaltning
Odb Förvaltningsrätt
Odc Förvaltning: Sverige
Odf Främmande länders förvaltning
Odg Samhällsplanering (Till 71)
(DC, DK opolitiska delar av 35)

Myndigheter
Allmänna reklamationsnämndens
Arbetsmiljöverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarverket
Banverket
Boverket
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionen
Delegationen för utländska investeringar i Sverige
Diskrimineringsombudsmannen
Exportkreditnämnden
Exportrådet
ESV, Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Energimyndigheten
Energimarknadsinspektionen

Folkbildningsrådet
Folkhälsoinstitutet
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Finanspolitiska rådet
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt FRA
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Fiskeriverket
Forum för levande historia
Glesbygdsverket
Genetiknämnden

Kronofogden
Kemikalieinspektionen - KemI
Kustbevakningen
Lantmäteriverket
Livsmedelsverket
Länsstyrelserna
Lotteriinspektionen
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Marknadsdomstolen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket

Hjälpmedelsinstitutet
Handikappombudsmannen
Högskoleverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning
Internationella programkontoret
Institutet för språk och folkminnen
Jordbruksverket
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kriminalvårdsstyrelsen
Kammarkollegiet

Patent- och registreringsverket
Polisen
Premiepensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Radio- och TV-verket
Regeringen och regeringskansliet
Riksantikvarieämbetet
Riksbanken
Riksdagen
Riksgälden
Rättsmedicinalverket
Rikstrafiken
Rymdstyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Radio- och TV-verket RTVV

Revisorsnämnden
Skatteverket
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Skolverket
SMHI
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
SCB
Statskontoret
Svenska Institutet
Sveriges kommuner och Landsting
Svenska ESF-Rådet
Svenska Kustbevakningen
Statens haverikommission
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Sametinget
Skogsstyrelsen
Statens arkiv Riksarkivet och landsarkiven
Sveriges författarfond
Statens Musiksamlingar
Strålsäkerhetsmyndigheten
Statens geotekniska institut
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statens geologiska undersökning, SGU
Stressforskningsinstitutet
Smittskyddsinstitutet
Statens institutionsstyrelse
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sjöfartsverket

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Statens fastighetsverk
Statens biografbyrå
Statens maritima museer
Skolinspektionen
Tillväxtverket
Tullverket
Totalförsvarets pliktverk
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Transportstyrelsen
Trafikverket
Ungdomsstyrelsen
Verket för högskoleservice
Veterinära ansvarsnämnden
Valmyndigheten
Vetenskapsrådet
Åklagarmyndigheten
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Od Förvaltning

6525-6529 Militära verksamheter o d.
Libris/SAB:
S
Militärväsen
S(x) Militära lexikon
S:bf Militära institutioner
S:do Allmänt: militär psykologi
S:k Allmän krigshistoria och krigskonstens historia
S:oa Allmänt: militär sociologi
S.0 Allmänt: särskilda militära aspekter
S- Allmänt: särskilda länder och områden
Sa Lantkrigsväsen
Sb Sjökrigsväsen
Sc Luftkrigsväsen
Se Total krigföring
Sf Kärnvapenkrigföring
Sg Kemisk och biologisk krigföring
Sh Psykologiskt försvar
Si
Civilförsvar
Sj
Ekonomiskt försvar
Sk Frivilligt försvarsarbete
Sv Vapen
(DC, DK opolitiska delar av 355-359)

skollink.se
Fred och försvar
Skyddsnätet
Skyddsnätet drivs av Myndigheten för samhällsskydd och 20 andra
myndigheter. Här kan man bli säker på att få det bästa om faror och
hur man skyddar sig mor dem och vad man gör om de trots allt
inträffar. Avdelningarna är Hemma, Trafik, Arbete & Skola, fritid,
Resa och Kris.
Säkerhetspolitik.se
Webbplats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Info
om Sveriges försvar och krisberedskap. Konflikter, naturkatastrofer,
krishanteringssystemet, globalisering, terrorism, internationella
insatser m.m. Aktuella händelser. Länkar.
Lumpen.nu
Här finns det mesta om värnpliktstjänstgöring som inte längre är en
plikt utan frivillig. Det görs inte män av pojkar heller utan nu är
tjejerna med i full skala. Utbildningar, förberedelser och förmåner.
Artiklar om utlandstjänst och mönstring.
The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Pacifistisk hemsida, som de själva vill kalla platsen. Organisationen
arbetar med ickevåld och förlåtelse och försoning. Organisationen
arbetar i Ex-Jugoslavien, Burundi, Mellanöstern och med
integrationsfrågor i Sverige. Stort artikelarkiv och videor.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen arbetar med

konflikthantering, demokrati och nedrustning. På webbplatsen kan
man läsa om föreningen och ladda ner faktablad om kärnvapen,
vapenexport, klusterbomber, minor, konflikthantering etc. Här finns
också världens konfliktområden beskrivna.

Officer.nu
Försvarets rekryteringssida. På sidan finns onlinetester där man kan
testa sin förmåga som officer, läsa om försvarsmakten, internationella
insatser, olika typer av förband, rekrytering m.m.

Gandhi Today
Nyheter och artiklar med pacifistisk inriktning. Om Gandhi och
ickevåld. Engelska och svenska blandas. Aktiv blog och videofiler.

Säkerhetspolisen
SÄPO skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och
rättigheter och den nationella säkerheten. På sidan finns information
om bl.a. spionage, terrorism, författningsskydd, personskydd m.m.

Svenska FN-förbundet
Fredsbevarande operationer, bistånd, rättigheter, dödsstraff,
miljöarbete, generalförsamlingen, världskonferenser m.m.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Befolkningsskydd och fysiskt skydd, farligt gods och
kemräddningstjänst, kärnenergi, olja och miljö m.m.
Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI
Vapenhandel, vapenproduktion, militärutgifter, militär teknologi,
kemiska och biologiska vapen och europeisk säkerhet.
Forskningsrapporter och årsboken.
Försvarsmakten
Webbplatsen för Sveriges försvar. Om försvaret, förbanden, värnplikt,
historik, intrenationella insatser
Krisinformation.se
Information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra
ansvariga om smittsamma sjukdomar, terrorism, hotbilder i utlandet,
extremt väder och naturolyckor m.m.

Civilförsvarsförbundet
En organisation med syfte att lära ut hur man klara olyckor och
krislägen, så som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre
tids isolering eller nödsituationer utomhus. Tips och kurser om allt
ifrån solskydd och it-säkerhet till hjärtstartare och akutberedskap.
Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.
Här kan du läsa om bl.a. vilka rättigheter det finns, demokrati och
mänskliga rättigheter, viktiga årtal samt hitta utbildningshäften om
mänskliga rättigheter.
Försvarsutbildarna
En sida som beskriver utbildning och övningar inom organisationen.
Försvarsutbildarna erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både
Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling.
Försvarsmuseum Boden
På sidan finns utförlig information om den svenska försvarshistorien
och en kronologi över viktiga händelser. Mest information om själva
museet men även en del bilder och skolmaterial som går att nå från
sidan.

Försvarets Historiska Telesamlingar
En försvarsstödd organisation som har som främsta uppgift att biträda
Statens Försvarshistoriska Museer och Statens Maritima Museer med
anknutna museer med urval, katalogisering, registrering och
dokumentation av telemateriel som utgått ur försvarsmakten.
Pliktverket
Bemanna det svenska totalförsvaret. Rätt person på rätt plats.
Mönstring och inskrivning. Statistik, information om lumpen,
krigsplacering m.m.
Folk och Försvar
Organisation och tiskrift för bl.a. militär krishantering,
säkerhetspolitisk utbildning, historia, bildgalleri, länkar.
Kungliga krigsvetenskapsakademin
Fristående institution som främjar vetenskap av betydelse för Sveriges
militära, civila och ekonomiska försvar.
Fortifikationsverket
Statligt verk som ansvarar för försvarets byggnader och lokaler.
Soldattorp, flygfält, ubåtsbaser, kaserner, hangarer, matsalar,
utbildningslokaler och befästningar.
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
Svensk forskning kring nya vapen. Ickedödliga vapen, privata militära
företag, försvars politik, beredskap och anläggningar m.m. Forskning
och säkerhetsbedömnigar.
Försvarets Materielverk
Statlig myndighet som förser försvaret med rätt material. Vapenexport,

vapenaffärer och regelverk.
PeaceQuest
En organisation som vägrar acceptera krig, våld, rasism, sexism och
annan form av förtryck. Med kunskap, humor och engagemang
förändrar PeaceQuest människors syn på sin egen kapacitet att påverka
samhället, genom utbyten, möten, utbildningar, resor och aktioner.
Plogbillsrörelsen
På plogbillsrörelsens webbplats presenteras rörelsens arbete att genom
aktioner hindra vapenspridningen i världen. Deras metoder är civil
olydnad, ickevåld och öppenhet.
Kristna fredsrörelsen
Kristna fredsrörelsen arbetar mot svensk vapenexport och religiöst och
annat våld. Fredlig samexistens, ickevåld och allmänn och total
nedrustning. De beskriver sin verksamhet i Sverige och världen där
bl.a. fredliga aktioner och demonstrationer ingår.
RiskNet
Ett forum för utbyte av information om forskning och annan
kunskapsutveckling kring hot och risker i samhället. Störningar i
elförsörjningen, publika telekommunikationer eller i vatten- och
avloppsförsörjningen, IT-relaterade hot kemikalieolyckor och utsläpp
av farliga ämnen, radioaktivt avfall, översvämningar och dammbrott,
allvarlig smitta, terrorism, oexploderad ammunition m.m.
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MILITÄRVÄSEN
Välj ämne här
Krigsmateriel
Sjökrig
Luftkrig
Total krigföring
Kärnvapen
Biologisk och kemisk krigföring
Frivilligt försvarsarbete
Vapen

*653 Handelsverksamheter.
Libris/SAB:
Qi Handel
Qi(x) Allmänt: lexikon och uppslagsverk
Qi:k Handelns historia
Qi:oe Handelslagstiftning
Qi- Särskilda länder och områden
Qia Handelsteknik
Qik Varukännedom
Qil Handelskalendrar och -lexikon
Qim Handel med speciella varor
Qis Marknader och varumässor
Qiv Handelskammare, handelsrepresentation
(DC 381/382. DK 339)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qi Handel

*654 Telekommunikationsverksamheter.
Drift av televerksamheter.
Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden
Pu Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
651)(tele även 654)
Qjg Televäsen
(DC 384, del 621. DK 654 del 621).

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qjg Tele

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Telefonkataloger
Eniro:
GulaSidorna
Privatpersoner
Utländska kataloger

*655 Förlagsverksamheter o d.
Libris/SAB:
Ad Bokförlag och bokhandel
(DC delar 07, 686. DK del 655)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
A
BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN
Ad Bokförlag, bokhandel

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.

skollink.se
Fordon

Drift av transportverksamheter.
Libris/SAB:
Pr Transportmedel och kommunikationer (drift av
transporter till 656)
(konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
Prd Luft- och rymdfarkostteknik
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt Transportväsen
Qjf Postväsen
(Delar om användning av transportmedel: DC 383, 385-387, delar 62.
DK656, delar 62)

Delar som gäller fordons tillverkning och reparation o d ingår i område
68. Delar som gäller transportverksamheter ingår i område 656.
How Car Engines Work
Detaljerad beskrivnng av hur bilmotorn fungerar från HowStuffWorks.
Sveriges miljöbilsportal - Miljöfordon.se
Här kan du söka efter vilka bilar som är miljöklassade och läsa om
bränslen och deras miljöpåverkan och göra miljöjämförelser. På
webbplatsen finns också en mängd artiklar om grön bilism.
Car Body Design
Här kan man läsa massor om bildesign och designers och hur de gör
för att bilen ska bli just så. Artiklar, intervjuer och vidoe-filer om bilar
och bildesign. Massor av bilder förstås.
Aeroplane Magazine
Webb- tidning om flygplan från förr. Kolla på bilder av Hawker
Hurricane Mk IID tankbuster eller en Fairey Rotodyne och massa
andra plan och läs artiklar från tidigare nummer.
Fakta om Fartyg
Privatsida med massor av fartyg och fartygshistoria. Vart tog de vägen
båtarna? Jo det kan du se här. Korta beskrivningar av fartygens öden.
Ibland väldigt dramatiskt. Många fina bilder.

Järnväg.net
Vad är det som är 1435 mm brett? Just det. Normalbreda järnvägsspår.
Det och mycket, mycket mer ka man läsa om på webbplatsen. Sök
lokoch vagnar, tidtabeller, historia, bansträckning etc. Stort nyhetarkiv.

Stort index med bilder och presentation av svenska rederier.

EcoDriving
Här kan man få lära sig om hur man kör ekologiskt eller energisnålt.
Körsätt, teknik och utbildningar.

The Official World Championship of Custom Bike Building
De här motorcyklarna ser inte ut som andra. Självklart inte. De är helt
unika. Bilder i massor av customcyklar. Läs om tävlingen. Länkar.

Airliners.net
Webbplatsen för flygentusiasten! Tusentals flygbilder, prestanda för
flygplan och helikoptrar militarä och civila. Nyheter, artiklar och
forum.

VintageBike.co.uk
Behöver du ett oljefilter till en Triumph T140? Vill du se bilder av
äldra motorcyklar? Eller höra hur en 1957 Guzzi V8 låter? Då är detta
webbplatsen för dig. Video, bilder och ljudfiler.

G-kraft - Sveriges flygportal
G-kraft är en flygportal som drivs av företaget Airframe. Här kan du
läsa om olika flygplanstyper och flygbolag och dess historia, se bilder
från olika reguljärflyg, samt läsa artiklar om flygbranschen.
Skärgårdsbåtar.se
Sidan innehåller den mest kompletta databasen över Sveriges alla
dåtida och nutida skärgårdsbåtar. Här finner du information om när och
var fartygen byggdes, vilken dag de gick på grund och vad som hände
med de som försvann från kajerna. Sidorna är fullspäckade med bilder,
tekniska data samt flera års historik på fartygen.
Svenska Svävarklubben
Här kan du lära dig mer om farkosten svävare samt läsa mer om
svävarsporter, se bilder, samt hitta länkar till andra svävarsidor.
Kommandobryggan
Information om svensk sjöfart från ångfartyg till moderna snabbfärjor.

fartygsbevarande.se
Webbplats om äldre segelfartyg, ångbåtar, allmogebåtar, bogserbåtar,
fiskebåtar och yrkesfartyg och varför de inte har bättre kulturskydd.

AutoEducation.com
En hel del om hur bilar fungerar och hur man sköter om dem och lagar
när det beövs.
Svensk Flyghistorisk Förening
Hemsida för Sveriges största flyghistoriska organisation med mer än
5900 medlemmar - flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller
flygintresserade i största allmänhet. Här kan du läsa aktuella aktiviteter
och nyheter om flygningen i Sverige.
Hej Bilist
Här kan man lära sig om hur man lagar allt i bilen. Airbag, bromsar,
reflexer, hjul och däck, bilstereo etc. etc. Det är bara en sak. Ingenting
av det som sägs är på allvar. Vad man kan lära sig? Ingenting. Kul?
MonsterTrucks.net
Webbplatsen länkar ut till bilder och tävlingar för de riktigt stora
bilarna. Pulling, mud Racing och monster trucks

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010

Teknik
•

Fordon och trafik även 656

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Delar som gäller drift av följande:
P
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
Pr Transportmedel och kommunikationer
Pra Landsvägsfordon och -trafik
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
Prd Luftfart och rymdfart
Prda Luftfart
Prde Rymdteknik och rymdfart
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qjf Post och frimärken

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Kommunikationer
ResplusGuiden
Västtrafik

*657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.

skollink.se

Libris/SAB:
Ok Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- Allmänt: särskilda länder och områden
Oka Försäkringsteknik
Okb Försäkringsrätt
Okc Socialförsäkring
Okd Livförsäkring
Oke Skadeförsäkring
Okz Särskilda försäkringsföretag
Qae Penning- och bankväsen
Qaf Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc Redovisning
(DC, DK 657, 368, delar 336)

Delar om Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter: hör
till område 657. Delar om Allmän företagsekonomi,
Arbetsförmedling. Arbetsmarknad: hör till område 659

Ekonomi Allmänt

Ekonomifakta.se
Webbplatsen kommer från Svenskt Näringsliv. Info och statisik om
arbetsmarknad, skatter, ekonomi, företagande, miljö etc. Stort
artikelarkiv. Omfattande ekonomisk ordlista och stort skolmaterial om
globalisering, världshandel, konsumtion, arbetsmarknad m.m.
Jureka.net
Webbplats om juridik och ekonomi. Ordbok, lager, rättsfall från alla
våra domstolar, söktjänst och nyheter. Genomarbetad sida som vill
göra det lite enklare och lyckas ganska bra.
Verksamt.se
Verksamt.se är en webbplats där Tillväxtverket, Bolagsverket och
Skatteverket samarbetar för att samordna tjänster för dig som vill
starta företag. De informerar om hur det går till att registrera ett
företag, vilket man kan göra på sidan, att skaffa en affärsplan,
finansiering, utveckling etc. Du kan göra egen sida med info och
uppgifter för dig. Checklistor, råd och andra verktyg. Webbplatsen
byggs ut med nya funktioner.
Företagsamheten
Är det företagsamheten, uppfinningarna, idéerna och entreprenörerna
som gett oss vårt välstånd? Jag det hävdar man på denna webbplats
producerad av Svenskt näringsliv. Industri och innovationshistoria,

geografisk regionsanalys av företagsamheten. Uppfinningar,
uppfinnare och företagen.
Allt om spara
En sida för dig som är intresserad av att lära dig mer om sparande, lån,
försäkring, räntor, kreditkort och el. Här finns även information om
pension, kort, valutor, insättning och uttag , avkastning,
insättningsgarantier, investerarskydd, risker, olika sparandeformer och
banker. Allt om sparande helt enkelt!

Kvalificerad rapportering och forskning om entreprenörskap och
småföretagande. Närverk för entreprenörer. Hållbar utveckling.
Globalisering. Länkar till angränsande om områden.

expowera
En hemsida som hjälper företag att utvecklas, minimera risker,
undvika kostsamma misstag m.m. Sidan innehåller massor av
information om försäljning, marknadsföring, inköp, juridik, EU,
företagsekonomi, företagande och miljö, beräkningsmallar och mycket
mer!

About.com ekonomi
About.coms sidor om ekonomi.

Gametheory.net
En sida om spelteori för både lärare och elever. Undervisningsmaterial,
spelexempel och nyheter om exempelvis chicken race, prisoners
dilema och många fler.
JAK Medlemsbank
I JAK Medlemsbank verkar man för ett samhälle med ekonomiska
spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. Läs
om detta annorlunda banksystem och om hur du kan spara och låna,
påverka din lokal ekonomi, hitta lokalavdelningar och gå
folkbildningar.
Entreprenörskapsforum

ALMI Företagspartner
ALMI Företagspartner statligt företag som ska hjälpa till ,med
finansieringen av nyföretagande, finansiering, riskkapital, rådgivning
och innovation. Läs om hur detta fungerar här.

Morningstar.se
En av de stora webbplatserna för nyheter och analys av världens
finansmarknader. Du kan bli medlem och får del av deras många
tjänster för aktie - och fondspararen.
Bry.se
Björn Rydells affärsidé är att ge hjälp att starta, driva och utveckla
företag. Intäkterna kommer från bokförsäljning och marknadsföringen
genomförs genom generöst gratismaterial på webbplatsen.
Affärsplaner, nyföretagande, management, utveckling av marknader
m.m.
Aktiespararna
Aktieanalyser, artiklar, tips om hur man sparar i aktier, unga
aktiesparare, diskussionsforum.
Företagsklimat
Hur är det att vara företagare i Sveriges kommuner? Svenskt
näringsliv genomför varje år en enkätundersökning för att se hur

företagarna har det. Statistik, ranking - och topplistor, entreprenörer,
nyföretagande m.m. Hur går det för Håbo och Gnosjö?

Organisationen forskar och skriver om svenska företag, uppfinnare,
företagsledare och produkter. Läs om Nobel, Rausing, Werthen,
Kamprad, ICA, Arla m.m.

Nasdaq omx
Här kan man följa börsutvecklingen i Stockholm, Köpenhamn,
Helsingfors och Reykjavik för aktier, optioner och terminer,
obligationer, warranter och fonder. Historisk ststistik, nyheter.

Finansportalen
Oberoende webbplats som vänder sig till den som är intresserad av
ekonomi och privatekonomi. Ekonomiska råd inom ett flertal områden.
Aktier och börs, fonder, räntor, valutor etc. Nyheter, diskussionsforum
och blogg. Bra finanslexikon.

Dagens industri
Affärsnyheter, aktier, råvaror, valutor, optioner, räntor, etc.
Aktiesajt
Det mesta om aktier och analyser. Länkar till banker, nyhetsmedia,
mäklare och börslistor. Aktier online.
Kommerskollegium
Sveriges och världens utrikeshandel. Dokument och statistik. Historik
och författningar. Bra om EU.
Kommerskollegium
Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Sveriges och
världens utrikeshandel. Dokument och statistik. Historik och
författningar. Bra om EU.
Näringslivets utveckling
Artiklar om entreprenörer, produkter, företag, uppfinningar och, inte
minst, människor, som har har betytt mycket för Sveriges ekonomiska
utveckling. Fotografier, affischer, ljud och statistik.

Bankhistoria.se
Korta artiklar om bankernas historia från tempelriddare, italiens
medeltid, växlar till digitala betalningamedel.
Ekofinans
Här kan du läsa ekonominyheter och leta i arkivet.
Webfinanser.com
Finans & ekonomiportal - nyheter, tjänster och kunskaper. Bra urval av
länkar
BolagsFakta.se
Årsredovisningar, pressreleaser, presskontakter och börskurser.
Styrelsepresentationer i börsbolag.
Oanda currency Converter
Webbplatsen ger dig valutakurser för världens viktigaste valutor.
Historisk statistik och trender.
Largest Companies

Centrum för Näringslivshistoria

Vilket företag har flest anställda i Sverige? Vilket omsätter, exporterar
och säljer mest? Uppgifter om de 100000 största företagen i Norden.
Europages
Hitta det du sker bland 1,5 miljoner företag.
Projekt Merkurius
Artiklar om handelns historia i Sverige. Handel och kultur, statistik,
samhällsroll, epoker och geografi. Svenska familjeföretag och annan
företagshistoria.

Samhällsekonomi
Delar som utpräglat gäller nationalekonomi hör till 33. Delar som
gäller penningverksamheter för övrigt hör till 657.
Exportnytt
Exportrådets granskningar av bl.a. ekonomi, handel, juridik,
exportfinansiering och utlands- betalningar.

Hugin Online
Hos Hugin Online kan man läsa nyheter om företag, info om dem och
artiklar i databasen.

Kommerskollegium
Sveriges expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik.
Importlicenser, offentlig upphandling, tekniska föreskrifter,
handelsstatistik och marknads- analyser m.m.

Logistik och Transportinformatik
En sida om handel och marknad, logistik, ekonomi, inköp och
investering. Länkar, föreläsningar, övningar och illustrationer.

Skatteverket
Allt om skatter. Blanketter, tabeller, folkbokföring,
jämkning,lärarrummet etc.

Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Artiklar, avhandlingar, uppsatser och boktips om entreprenörskap och
småföretagande. Presentation av organisationens verksamhet t.ex.
föreläsningar, fortbildning och uppsatstävlingar. Webb-TV.

Historisk monetär statistik i Sverige
Riksbanken publicerar denna webbplats med historisk monetär
statistik i Sverige. Här kan man följa utvecklingen för viktiga
ekonomiska faktorer som priser, valutor, löner, penningmängs och
statsskuld. Den älder statistiken bygger på uppgifter från Stockholms
universtiet.

Visualizing Ekonomics
En bloggsida som synliggör den osynliga handen i världens ekonomi.
Här finns flera pedagogiska grafer och kartor över bl.a. befolkning och
BNP i olika delar av världen.

UN Development Policy and Analysis Division
Tunga dokument från en tung organisation. Development Policy and
Analysis Division Förenta Nationerna publicerar rapporter om det
ekonomiska läget i världen och vilka sociala konsekvenser som
uppstår analyseras. PDF-filer med rapporter från 1947 och framåt.

Ekonomisk debatt
Nationalekonomiska Föreningens tidskrift. Stort arkiv med artiklar
med ekonomiskt perspektiv och inom alla ekonomiska delområden.
Ämnes- och författarregister. Sökmöjligheter.
The European Anti-Poverty Network
PÅ The European Anti-Poverty Networks webbplats kan man läsa om
organisationens arbete mot fatigdom i Europa. Definitioner av
fattigdom och utanföskap. Statistik och rapporter om situationen idag
och trender. Omfattande dokumentsamling.
The Equality Trust
Är inkomsterna jämnt fördelade i ett land? Bra. Då är brotten färre,
fysisk och psykisk hälsa bättre, barnen, studenterna, klimatet mår
bättre. Ja, det mesta. Forskarna på denna webbplats lägger fram
statistiska bevis för att jämlikhet lönar sig. Undervisningsmaterial och
blogg.
Nobelpriset i ekonomi
Nobelpristagare, föreläsningar och prismotiveringar.
Bolagsfakta
Årsredovisningar, presskontakter och börskurser för svenska
börsbolag.
The World Bank - Mapped
Världsbankens ranking över olika länders status i frågan om
ekonomiskt välstånd, handel, utvecklingsmål m.m. En tydlig
googlekarta med fakta om världens länder.
frihandel.nu
frihandel.nu är ett forum för information och argumentation för den
fria handelns betydelse för mänsklig frihet och ekonomiskt välstånd.

Sidan produceras av det marknadsekonomiska institutet Timbro, det
svenska näringslivets tankesmedja. Av någon anledning har sidan
slutat att uppdateras på senare år.
Feantsa
Feantsa är en europeisk organisation som arbetar mot hemlöshet.
Situationen för de hemlösa i Europa. Samarbete och metoder för att
arbeta mot hemlöshet. Mycket omfattande dokumentmaterial.
Skattebetalarna
Skattebetalarnas förenings hemsida. Fakta om skatter, juridisk
information, skattetips m.m.
Riksgäldskontoret
Riksgäldskontoret sköter bl.a. statens upplåning och har ansvarar för
förvaltningen av statsskulden och fungerar som internbank mot statliga
myndigheter.
Svenskt Näringsliv Skola
Ekonomi och arbetsmarknad för både lärare och elever. Fråga experter
om arbetsrätt, arbetsmarknad, samhällsekonomi, EU och EMU,
jämställdhet m.m.
Ekonomiska kretslopp
En sida som på ett tydligt sätt redogör för samhällets ekonomiska
kretslopp.
Currency Converter
Engelsk sida som visar valutor, valutakurser, statistik m.m.

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
Delar av:
Q
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN
Qa Nationalekonomi och finansväsen
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Samhällskunskap
Ekonomi

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Ekonomi och näringsliv
Affärsvärlden
Bankgirot
Bizbook
Bolagsfakta
CAROL World
Oanda Currency Converter
PlusGirot
Post- och Inrikes Tidningar
Posten
Skatteverket

658 Allmän företagsekonomi,
Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.

skollink.se
Ekonomi Allmänt

Libris/SAB:
Oha Arbete och arbetsmarknad (Även 7951)
Om Kooperation
Om- Allmänt: särskilda länder och områden
Oma Konsumentkooperation
Omb Producentkooperation
Q(x) Ekonomiska lexikon
Qb Företagsekonomi
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon
Qb:bfAllmänt: Organisationer och institutioner
Qb:d Företagsteori, metodlära
Qb:k Företagsekomomins historia
Qb- Särskilda länder och områden
Qba Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning
Qbb Standardisering
Qbd Anläggningar och inventarier
Qbf Personaladministration
Qbi Driftsorganisation
Qbk Materialadministration
Qz Särskilda företag
(DC, DK 658, delar 331)

Delar om Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter: hör
till område 657. Delar om Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad: hör till område 659
Ekonomifakta.se
Webbplatsen kommer från Svenskt Näringsliv. Info och statisik om
arbetsmarknad, skatter, ekonomi, företagande, miljö etc. Stort
artikelarkiv. Omfattande ekonomisk ordlista och stort skolmaterial om
globalisering, världshandel, konsumtion, arbetsmarknad m.m.
Jureka.net
Webbplats om juridik och ekonomi. Ordbok, lager, rättsfall från alla
våra domstolar, söktjänst och nyheter. Genomarbetad sida som vill
göra det lite enklare och lyckas ganska bra.
Verksamt.se
Verksamt.se är en webbplats där Tillväxtverket, Bolagsverket och
Skatteverket samarbetar för att samordna tjänster för dig som vill
starta företag. De informerar om hur det går till att registrera ett
företag, vilket man kan göra på sidan, att skaffa en affärsplan,
finansiering, utveckling etc. Du kan göra egen sida med info och
uppgifter för dig. Checklistor, råd och andra verktyg. Webbplatsen
byggs ut med nya funktioner.
Företagsamheten
Är det företagsamheten, uppfinningarna, idéerna och entreprenörerna
som gett oss vårt välstånd? Jag det hävdar man på denna webbplats

producerad av Svenskt näringsliv. Industri och innovationshistoria,
geografisk regionsanalys av företagsamheten. Uppfinningar,
uppfinnare och företagen.
Allt om spara
En sida för dig som är intresserad av att lära dig mer om sparande, lån,
försäkring, räntor, kreditkort och el. Här finns även information om
pension, kort, valutor, insättning och uttag , avkastning,
insättningsgarantier, investerarskydd, risker, olika sparandeformer och
banker. Allt om sparande helt enkelt!
expowera
En hemsida som hjälper företag att utvecklas, minimera risker,
undvika kostsamma misstag m.m. Sidan innehåller massor av
information om försäljning, marknadsföring, inköp, juridik, EU,
företagsekonomi, företagande och miljö, beräkningsmallar och mycket
mer!
Gametheory.net
En sida om spelteori för både lärare och elever. Undervisningsmaterial,
spelexempel och nyheter om exempelvis chicken race, prisoners
dilema och många fler.
JAK Medlemsbank
I JAK Medlemsbank verkar man för ett samhälle med ekonomiska
spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. Läs
om detta annorlunda banksystem och om hur du kan spara och låna,
påverka din lokal ekonomi, hitta lokalavdelningar och gå
folkbildningar.
Entreprenörskapsforum
Kvalificerad rapportering och forskning om entreprenörskap och

småföretagande. Närverk för entreprenörer. Hållbar utveckling.
Globalisering. Länkar till angränsande om områden.
ALMI Företagspartner
ALMI Företagspartner statligt företag som ska hjälpa till ,med
finansieringen av nyföretagande, finansiering, riskkapital, rådgivning
och innovation. Läs om hur detta fungerar här.
About.com ekonomi
About.coms sidor om ekonomi.
Morningstar.se
En av de stora webbplatserna för nyheter och analys av världens
finansmarknader. Du kan bli medlem och får del av deras många
tjänster för aktie - och fondspararen.
Bry.se
Björn Rydells affärsidé är att ge hjälp att starta, driva och utveckla
företag. Intäkterna kommer från bokförsäljning och marknadsföringen
genomförs genom generöst gratismaterial på webbplatsen.
Affärsplaner, nyföretagande, management, utveckling av marknader
m.m.
Aktiespararna
Aktieanalyser, artiklar, tips om hur man sparar i aktier, unga
aktiesparare, diskussionsforum.
Företagsklimat
Hur är det att vara företagare i Sveriges kommuner? Svenskt
näringsliv genomför varje år en enkätundersökning för att se hur
företagarna har det. Statistik, ranking - och topplistor, entreprenörer,

nyföretagande m.m. Hur går det för Håbo och Gnosjö?

Kamprad, ICA, Arla m.m.

Nasdaq omx
Här kan man följa börsutvecklingen i Stockholm, Köpenhamn,
Helsingfors och Reykjavik för aktier, optioner och terminer,
obligationer, warranter och fonder. Historisk ststistik, nyheter.

Finansportalen
Oberoende webbplats som vänder sig till den som är intresserad av
ekonomi och privatekonomi. Ekonomiska råd inom ett flertal områden.
Aktier och börs, fonder, räntor, valutor etc. Nyheter, diskussionsforum
och blogg. Bra finanslexikon.

Dagens industri
Affärsnyheter, aktier, råvaror, valutor, optioner, räntor, etc.
Aktiesajt
Det mesta om aktier och analyser. Länkar till banker, nyhetsmedia,
mäklare och börslistor. Aktier online.
Kommerskollegium
Sveriges och världens utrikeshandel. Dokument och statistik. Historik
och författningar. Bra om EU.
Kommerskollegium
Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Sveriges och
världens utrikeshandel. Dokument och statistik. Historik och
författningar. Bra om EU.
Näringslivets utveckling
Artiklar om entreprenörer, produkter, företag, uppfinningar och, inte
minst, människor, som har har betytt mycket för Sveriges ekonomiska
utveckling. Fotografier, affischer, ljud och statistik.
Centrum för Näringslivshistoria
Organisationen forskar och skriver om svenska företag, uppfinnare,
företagsledare och produkter. Läs om Nobel, Rausing, Werthen,

Bankhistoria.se
Korta artiklar om bankernas historia från tempelriddare, italiens
medeltid, växlar till digitala betalningamedel.
Ekofinans
Här kan du läsa ekonominyheter och leta i arkivet.
Webfinanser.com
Finans & ekonomiportal - nyheter, tjänster och kunskaper. Bra urval av
länkar
BolagsFakta.se
Årsredovisningar, pressreleaser, presskontakter och börskurser.
Styrelsepresentationer i börsbolag.
Oanda currency Converter
Webbplatsen ger dig valutakurser för världens viktigaste valutor.
Historisk statistik och trender.
Largest Companies
Vilket företag har flest anställda i Sverige? Vilket omsätter, exporterar
och säljer mest? Uppgifter om de 100000 största företagen i Norden.

Europages
Hitta det du sker bland 1,5 miljoner företag.
Projekt Merkurius
Artiklar om handelns historia i Sverige. Handel och kultur, statistik,
samhällsroll, epoker och geografi. Svenska familjeföretag och annan
företagshistoria.
Hugin Online
Hos Hugin Online kan man läsa nyheter om företag, info om dem och
artiklar i databasen.
Logistik och Transportinformatik
En sida om handel och marknad, logistik, ekonomi, inköp och
investering. Länkar, föreläsningar, övningar och illustrationer.
Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Artiklar, avhandlingar, uppsatser och boktips om entreprenörskap och
småföretagande. Presentation av organisationens verksamhet t.ex.
föreläsningar, fortbildning och uppsatstävlingar. Webb-TV.
Visualizing Ekonomics
En bloggsida som synliggör den osynliga handen i världens ekonomi.
Här finns flera pedagogiska grafer och kartor över bl.a. befolkning och
BNP i olika delar av världen.

Arbetsmarknad
SyoGuiden.com
Portal med allt som du behöver veta om utbildning och jobb i Sverige
och utomlands.
Arbetsförmedlingen
Om AMV, sök jobb i Platsbanken, rekrytera, yrkes och studieinfo,
arbetsförmedlingar i Sverige och utlandet.
Prevent
Utvecklar och förmedlar kunskap och erfarenhet av arbetsmiljö.
Kursverksamhet och studiematerial. Samarbete mellan Svenskt
Näringsliv, LO och PTK.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljölagen, statistik, frågor och svar, säkerhet och utbildning.
Karriärguiden.se
Webbplatsen där du kan lägga upp CV, läsa om arbetsmarknaden och
söka jobb. Stort nordiskt nätverk.
Startaeget.se
Här hittar man information, råd, tips, idéer och inspiration kring att
starta och driva eget företag. Du kan bli medlem och diskutera
företagande och entreprenörskap med likasinnade. Annonsplats för
affärsöverlåtelse.
NyföretagarCentrum

Organisation som ger kostnadsfri rådgivning för dig som vill bli
företagare. Finansieras av de lokala näringslivet. på webbplatsen kan
du göra din egen affärsplan och kolla checklistan.
Starta Eget
Eget företag? Här får du tips om hur du kan göra och vad du behöver
lära dig. Stor mängd artiklar och bra ordlista för den som vill bli
egenföretagare.
Ledarna
Ledarna Sveriges chefsorganisation. Ledarskap och organisa- tioner.
Artiklar och utbildning. Länkar.
Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljöfrågor är denna organisations uppgift. Stress,
utvecklingssamtal, mobbning, lagar och regler m.m Utbildningar i
arbetsmiljö.
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Libris/SAB:
Qbl Försäljningsorganisation. Marknadsföring
Qbm Reklam och PR (public relations)
(DC, DK 659)

Sveriges kommunikationsbyråer
Branschorganisation inom marknadsföring och reklam. Nyheter,
juridik och utbildningar. Guldäggsvinnarna presenteras.

Marknadsföring och reklam använder sig av påverkansmöjligheter
som finns med verksamheterna i områdena 7-9.

Marknadsföring

Marknadsföringslagen
Lagen i fulltext. Reklam, förpackningar, aggressiv marknadsföring etc.
Konsumentverket
Konsumentekonomi, komsumentlagar, din egen budget. Skolmaterial
att beställa och använda online
Råd och Rön
Konsumentverkets tidning om privatekonomi, miljö, mat och
konsumenträtt. Tester och prisjämförelser.
Konkurrensverket
Konkurrenslagen, domstolsavgöranden, företags- koncentration,
ingripanden, konkurrensbegränsningar, karteller m.m.
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets organisation för att
samera reklamen och arbeta för god marknadsföringsetik. Här finns
info om hur bedömda ärenden och motiveringar. Man kan anmäla
reklam som man anser intre håller måttet online.
marknadsakuten
Visst de marknadsför sig ganska bra. Företaget som vill sälja kurser

och konsultation. Med hjälp av gratismaterialet kpommer de ganska
långt. Läs om tips för marknadsföringsplaner och om hur man bygger
ett varumärke m.m.
Marknadsplan.com
Marknadsplan.com ger tips om marknadsföring, försäljning,
nyföretagande, chefsskap etc. Vill man så kan man prenumerera på
deras olika nyhetsbrev. men vill du veta mer...ja då kostar det.
Resumé
Tidning om medier och marknadskommunikation . Artiklar, trender,
kampanjanalyser, reklambyråregister.
Allmänna reklamationsnämnden
När man kan klaga på en vara eller tjänst och hur det går till.
Blanketter, beslut och statistik.
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Obunden konsumentorganisation fristående från både näringsliv och
partipolitik. Organisation för komsunentinflytande. Debatt och info.om
mat, EURO m.m. Tävlingar och skolmaterial online
Annonsörföreningen
Förening som annonsörernas intressen. Kampanj- tävlingar, historik,
medlemstjänster och länkar.
Marknadsforing.nu
Det mesta om marknadsföring på Internet. Domän- namn,
bannerannonsering,affiliate program, e-mail- reklam, nyhetsbrev,
besökstatistik och trafikanalys. Lite dåligt uppdaterad.

*66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt.
661 Kemikalier.
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen.
663 Drycker, njutningsmedel.
664 Livsmedel.
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax.
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong.
667 Färger.
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt.
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror.
672 Enkla metallvaror av järn o stål.
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn.
674 Trävaror .
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror .
677 Garn, tråd, textilier.
678 Plast- och gummivaror.
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror

68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt.
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik.
682 Maskiner.
683 Maskiner och apparater för värme,ventilation, sanitet och för el od
684 Möbler o d.
685 Skor,lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar.
688 Dekorationsartiklar, leksaker o d.
689 Transportmedel.

Libris/SAB:
P

Teknik, industri och kommunikationer
Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon
P:b Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d Teknisk teori och filosofi
P:k Allmän teknikhistoria (Undergrupper se 62)
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter
P.0 Allmänt särskilda aspekter,amatör- o hobbyverksamhet
Pa Teknisk fysik
Paa Teknisk akustik
Pab Teknisk optik
Pac Teknisk värmelära )
Pb Maskinteknik
Pc Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av
energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning

Pc.0
Pca
Pcb
Pcc
Pcf
Pcg
Pch
Pci
Pcj
Pd
Pe
Pf
Pg
Ph
Pi
Pj
Pk
Pl
Pm
Pn
Pna
Pnb
Pnd
Pni
Pny
Pnz
Po
Pp
Pr

Alllmänt: särskilda aspekter
Elektrisk kraftproduktion
Elektrisk kraftöverföring och distribution
Elektriska maskiner
Elektrisk ljusteknik
Elektrisk värmeteknik
Teknisk elektrokemi
Elektronik
Radio- och teleteknik
Bergsbruk
Metallbearbetning och metallindustri
Stenindustri
Glas, keramik, porslin
Träteknik och träindustri
Pappersindustri
Textil- och beklädnadsindustri
Läder- och pälsvaruindustri
Övriga produkter
Kemisk teknik och kemisk industri
Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 78)
Fotografi
Filmteknik, TV- och videofotografering
Vetenskaplig och teknisk fotografi
Fotokonst
Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering
Särskilda fotografer
Tryckeri och bokbinderi
Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
(tillv.till 69, drift till 644)
Transportmedel och kommunikationer (drift av
transporter till 656)

Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
Prd Luft- och rymdfarkostteknik
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt Transportväsen
Ps Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt
Patentbeskrivningar
Pu Datorer o databehandling (44 517)(användning datorer till 651)
(DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller varutillverkning)

skollink.se
Fordon
Delar som gäller fordons tillverkning och reparation o d ingår i område
68. Delar som gäller transportverksamheter ingår i område 657.
How Car Engines Work
Detaljerad beskrivnng av hur bilmotorn fungerar från HowStuffWorks.
Sveriges miljöbilsportal - Miljöfordon.se
Här kan du söka efter vilka bilar som är miljöklassade och läsa om
bränslen och deras miljöpåverkan och göra miljöjämförelser. På
webbplatsen finns också en mängd artiklar om grön bilism.
Car Body Design
Här kan man läsa massor om bildesign och designers och hur de gör
för att bilen ska bli just så. Artiklar, intervjuer och vidoe-filer om bilar
och bildesign. Massor av bilder förstås.
Aeroplane Magazine
Webb- tidning om flygplan från förr. Kolla på bilder av Hawker
Hurricane Mk IID tankbuster eller en Fairey Rotodyne och massa
andra plan och läs artiklar från tidigare nummer.
Fakta om Fartyg
Privatsida med massor av fartyg och fartygshistoria. Vart tog de vägen
båtarna? Jo det kan du se här. Korta beskrivningar av fartygens öden.
Ibland väldigt dramatiskt. Många fina bilder.

Järnväg.net
Vad är det som är 1435 mm brett? Just det. Normalbreda järnvägsspår.
Det och mycket, mycket mer ka man läsa om på webbplatsen. Sök
lokoch vagnar, tidtabeller, historia, bansträckning etc. Stort nyhetarkiv.
EcoDriving
Här kan man få lära sig om hur man kör ekologiskt eller energisnålt.
Körsätt, teknik och utbildningar.
Airliners.net
Webbplatsen för flygentusiasten! Tusentals flygbilder, prestanda för
flygplan och helikoptrar militarä och civila. Nyheter, artiklar och
forum.
G-kraft - Sveriges flygportal
G-kraft är en flygportal som drivs av företaget Airframe. Här kan du
läsa om olika flygplanstyper och flygbolag och dess historia, se bilder
från olika reguljärflyg, samt läsa artiklar om flygbranschen.
Skärgårdsbåtar.se
Sidan innehåller den mest kompletta databasen över Sveriges alla
dåtida och nutida skärgårdsbåtar. Här finner du information om när och
var fartygen byggdes, vilken dag de gick på grund och vad som hände
med de som försvann från kajerna. Sidorna är fullspäckade med bilder,
tekniska data samt flera års historik på fartygen.
Svenska Svävarklubben
Här kan du lära dig mer om farkosten svävare samt läsa mer om
svävarsporter, se bilder, samt hitta länkar till andra svävarsidor.
Kommandobryggan
Information om svensk sjöfart från ångfartyg till moderna snabbfärjor.

Stort index med bilder och presentation av svenska rederier.

Maskinteknik Även på 62

fartygsbevarande.se
Webbplats om äldre segelfartyg, ångbåtar, allmogebåtar, bogserbåtar,
fiskebåtar och yrkesfartyg och varför de inte har bättre kulturskydd.

Harrys Old Engine
Harry Matthews webbplats om antika maskiner av alla slag. Hans egna
kan man lyssna till och de verkar gå jämt och bra... Resurser för
restaurering, auktioner, forum för gamla maskiner och reservdelar.
Beskrivningar av hur maskinerna fungerar med skisser och text.

The Official World Championship of Custom Bike Building
De här motorcyklarna ser inte ut som andra. Självklart inte. De är helt
unika. Bilder i massor av customcyklar. Läs om tävlingen. Länkar.
VintageBike.co.uk
Behöver du ett oljefilter till en Triumph T140? Vill du se bilder av
äldra motorcyklar? Eller höra hur en 1957 Guzzi V8 låter? Då är detta
webbplatsen för dig. Video, bilder och ljudfiler.
AutoEducation.com
En hel del om hur bilar fungerar och hur man sköter om dem och lagar
när det beövs.
Svensk Flyghistorisk Förening
Hemsida för Sveriges största flyghistoriska organisation med mer än
5900 medlemmar - flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller
flygintresserade i största allmänhet. Här kan du läsa aktuella aktiviteter
och nyheter om flygningen i Sverige.
Hej Bilist
Här kan man lära sig om hur man lagar allt i bilen. Airbag, bromsar,
reflexer, hjul och däck, bilstereo etc. etc. Det är bara en sak. Ingenting
av det som sägs är på allvar. Vad man kan lära sig? Ingenting. Kul?
MonsterTrucks.net
Webbplatsen länkar ut till bilder och tävlingar för de riktigt stora
bilarna. Pulling, mud Racing och monster trucks

Animated Engines
På denna webbplats kan man se hur det ser ut inuti motorer när de är
igång. Förbränningsmotorer, ångmotorer och stirlingmotorer i
animeringar med bra förklaringar.
How Diesel Engines Work
Om dieselmotorer från HowStuffsWorks.
How Steam Engines Work
Om ångmotorer från HowStuffsWorks.
How Stirling Engines Work
Om stirlingmotorer från HowStuffsWorks.
RobotCafe.com
Webbplatsen för robotentusiaster. Här kan man läsa om de som bygger
egna robotar och dela med sig av sina egna idéer. Sidan domineras av
länkresurser inom robotområdet. Stort bildarkiv.
About Arrick Robotics
Allt om hemmabyggda robotar. Från först plan till rörlig hjälpreda.
Mycket initierat av entusiasten Roger Arrick.
Tändkulans Vänner
Här kan du lära dig mer om tändkulemotorn, olika tändsystem,
smörjmedel och se maskinregistret, bilgallerier och videoklipp om
tändkulemotorer.

Göteborgs Veteran-Motor-Samling
Intresserad av äldre tändkulemotorer, råoljemotorer, fotogenmotorer
och motorer med elektrisk tändning? Dateringslistor, beskrivningar
och felsökning. Länkar vidare till andra liknande resurser. Bilder.
Robotar
Faktabankens sida om robotar. Bilder och video.
Föreningen L Laurin i Lysekil
Sidan tillhör en förening som verkar för att bevara intresset för
Skandiaverkens tillverkning av bl.a. tändkulemotorer och spegla
företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Här kan man
bl.a. se bilder på motorer och lyssna på tändkuledunk.
Maskinskyddarna
En sida om stora maskiner och fordon. Här kan du bl.a. läsa om
maskinhistoria, månadens maskin, vrak och maskinträffar.
Hydraulic
Anomationer av olika hydrauliska motorer med beskrivningar.
Grundläggande om hydraulik. Svårläst design men med ett bra
innehåll.
Rubens Maskinhistoriska Samlingar
Sidan inehåller en omfattande samling gamla intressanta maskiner.
Samlingarna består till huvuddelen av kraftproducerande maskiner av
typen ångmaskiner eller explosionsmotorer av olika slag.
Veterantraktorer och olika vägmaskiner och en rad olika typer av
arbetsmaskiner och redskap.
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Delar som gäller tillverkning av följande:
P
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
P.08 Energiförsörjning
Pa Teknisk fysik
Pb Maskinteknik
Pc Elektroteknik
Pd-Pe Bergsbruk. Metall
Pf-Pg Sten. Glas, keramik, porslin
Ph-Pi Trä. Papper
Pj-Pk Textil. Läder, päls
Pm Kemisk teknik
Pn Fotografi och filmteknik
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
Pr Transportmedel och kommunikationer
Pra Landsvägsfordon och -trafik
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
Prd Luftfart och rymdfart
Prda Luftfart
Prde Rymdteknik och rymdfart
Ps Brandteknik
Pu Datorer
Puc Datanät, datakommunikation, internet

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
anläggningar.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
690 Allmänt.
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68).
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner.
Isoleringsarbeten.
Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.

Libris/SAB:
Pp

Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
(tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära
Pp.02Mätteknik och mätinstrument
Pp.03Maskiner och redskap
Pp.05Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe Byggnadslagstiftning
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter

Ppa Byggnadsteknik
Ppb Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba Projektering, produktion
Ppbb Byggnadsdelar
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål
Ppc Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca Väg- och gatubyggnad
Ppcb Järnvägsbyggnad
Ppcc Tunnelbyggnad
Ppcd Brobyggnad
Ppce Flygplatsbyggnad
Ppcf Vattenbyggnad
Ppcg Vattenkraftbyggnader
Ppch Torrläggning och bevattning
Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
(Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde Gatu- och vägbelysning
Ppdf Värmeförsörjning
(DC, DK 69 och delar av 62 som gäller byggande.)
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Byggteknik
Byggbeskrivningar
En sida med allt en hemmabyggare behöver. Byggbeskrivningar och
bygg-dvdfilmer finns på områdena bygglov och bygganmälan,
material, tillbehör, utomhussnickerier, om att bygga bod, staket,
inomhussnickerier, bygga bastu, lägga trägolv, innerväggar,
fönsterbyten och mycket, mycket mer.
TräGuiden
Här hittar du viktig kunskap om trä och träbyggande,
konstruktionsdetaljer och materialegenskaper. Allt givetvis uppdaterat
med de senaste forskningsresultaten.
Avloppsguiden
På avloppsguiden hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp,
från planering till inköp av produkter och tjänster. Avloppsteknik,
utbildningar, kretslopp för företag, myndigheter och husägare.
Byggvärlden
Närversionen av tidningen Byggvärlden. Branschtidning för allt inom
byggsektorn. Ekonomi, arbetsmarknad, näringsliv, byggprojekt och
milö. Många intressanta artiklar och analyser.
Materialguiden
Riksantikvarieämbetet informerar om byggmaterial och materialens
antikvariska egenskaper. Mycket utförligt om hundratals byggmaterial

och klokt kopplat till hantverkstekniker där materialet kan komma att
användas. Miljö, materialens historia etc.
Byggahus.se
Portal om husbyggnad. Arkitektur, värme, badrum, byggteknik, miljö,
materialval, inredning, etc. Bra heltäckande info som vänder sig till
husägaren men där flar kan lära sig mycket.
Dinbyggare.se
Mängder av tips för den som vill göra det själv. Arbetsteknik,
elektronik, felsökning och underhåll, husfakta och säkerhet, kakel och
murningsarbeten, mark och anläggningsarbeten, material, målning,
renovering och ombyggnad, tapetsering, trädgård, verktyg och redskap
och VVS. Produktguid.
ByggIgen
Stor databas för återvunnet byggmaterial av alla slag. Intressant för
renovering och desig- och materialhistoria.
Svenskt Vatten
Organisation för VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Fakta om
vatten, avlopp och processen att ge oss dricksvatten. Artiklar och
rapporter.
Skyscraperpage.com
Burj Khalifa är värdens högsta byggnad 828 m. Om Burj Khalifa och
de andra skyskraporna kan du hämta information här. Diagram för
jämförelser och tekniska uppgifter om byggnaderna.
Ritningar.com
Exempel på byggritningar för bygglovet. Fasad-, plan- och
sektionsritningar. Här finns också anvisningar och blanketter för

bygglov.
CBI Betonginstitutet
CBI är ett oberoende industriforskningsinstitut som bedriver forskning
inom betong- och bergmaterial. Repporter och artiklar. Tidningen CBInytt att ladda mer gratis.
Statens geotekniska institut
Skred och ras, forskning och utveckling, räddningstjänst m.m.
Hissar
Så fungerar hissar, bilder, olika hissar i Stockholm, hissar i övriga
landet, paternoster hissar, herserudhissen m.m.

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
Särskilda områden:
70 Allmänt om konst och kultur.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
72 Formgivning av byggnader och anläggningar,
arkitektur
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78 Musik ( konserter o d 792)
79

Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
verksamheter.Sport
7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård.
7952
7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957 Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796-799 Sport, idrott o d.

*70 Allmänt om konst och kultur.
Libris/SAB:
Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet
Bf- Allmänt: särskilda länder och områden
Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet
Bfk Allmän kulturell verksamhet
I
Konst, musik, teater och film (Del. Delar även på
72-78,7914,792)
Ia
Konst: allmänt
Ia:bf Konstinstitutioner
Ia:do Konstpsykologi
Ia:k Vetenskapshistoria
Ia:oa Konstsociologi
Iaa Konstteori och -estetik
Iab Stillära
Ib
Konsthistoria
Ib:bf Konsthistoriska organisationer och institutioner
Ib:k Vetenskapshistoria
Ib. Särskilda konsthistoriska perioder
Ib- Särskilda länder och områden
Ibh Otraditionella konstformer
Ibt Kyrklig konst
Ibu Folkkonst
Ibv Ikonografi
Ibz Särskilda konstnärer
Kt Allmän kulturhistoria (även till 70)
Kt. Särskilda historiska perioder
Kt- Särskilda länder och områden
(DC, DK 70. DK 7.01-7.09)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM
Delar om Konsthistoria

71 Övergripande planering av fysiska
miljöer. Klimatplanering.

skollink.se

Se även område 72

Miljö
Miljö från forskning.se.

Libris/SAB:
Odg
Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- Allmänt: särskilda länder och områden
Odgb Riksplanering
Odgc Regionplanering
Odgd
Kommunal planering
Odgl
Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för
övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
( DC, DK 71. DK 502, 504)

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent äe stiftelsen som vill göra Sverige till det renaste
landet i världen. Mycket bra sidor för skolan. Fortbildning och
omfattande material för undervisningen. Teman om klimat,
konsumtion, kretslopp, livsstil, hälsa, närmiljö och vattenresurser.
T.o.m. förslag på undervisningsmetodik...

Miljö

Miljöportalen
Sajten vänder sig främst till dig som går på gymnasiet men även till
alla andra som vill veta mer om aktuell forskning om miljö och hållbar
utveckling. Här kan du läsa om teman som berör forskning inom luft,
vatten, mark, energi, transport, växter och djur, boende och kemi m.m.
Miljömålsportalen
Miljömålsportalen ger information om de miljömål som Sveriges
riksdag beslutat om och arbetet för att nå dem. Luft, ozon, våtmarker,
vatten och grundvatten, skogar, växt- och djurliv. Kolla vem som ska
göra vad. Vad du kan göra själv och vad man kan göra i skolan.
Svensk GlasÅtervinning
Att återvinna glas är ingen ny idé. Redan på 1870-talet gjorde man det.
På webbplatsen kan man läsa om glasets egenskaper, statistik om
återvinning i Sverige och andra länder, hur återvinningen går till och
vilka produkter som kan tillverkas. Beställ gratismaterial online.

Miljömålsportalen
Miljömålsportalen samordnar myndigheternas arbete med miljömålen.
Arbetet med alla målen om klimat, luft, försurning, grundvatten m.fl.
redovisas och analyseras. Ibland är prognoserna nedslående ibland
finns där en glad gubbe... Tips om hur man kan arbeta med miljömålen
i skolan.
About.com miljö
About.coms sidor om miljöfrågor.
forskning.se miljö
Miljösidor från forskning.se
Välkommen till MiljöSverige
Kontakter med ansvariga, organisationer, myndigheter etc. Enkelt
sökordsregister.
Naturvårdsverket
Samhälle och miljömål,klimat,skogsbruk, föroreningar, lagar. Nyheter,
m.m.
WWF Naturväktarna
Skolaktiviteter i miljövård. Förslag till elevarbeten inom skog, sjö och
å, skog, kust och eko. Stipendier, kurser, projektredovisningar m.m.
Naturskyddsföreningen
Klimat, ekologi, energi, handla miljövänligt, jordbruk, klimat,
miljöekonomi, skog, trafik och vatten- kraft. Aktuellt och nyhetsbrev.
Världsnaturfonden WWF
Miljövård, ekologi, djur, naturfakta, kust och hav, jordbruks- landskap,

skogar, våtmarker och sjöar, utbildning m.m.
EPA US Enviromental Protection Agency
Klimatet, utsläppen, miljöpåverkan i USA. Lagar och förordningar.
Earthshots
Earthshots visar genom satellitbilder och animationer hur miljön
förändrats över tid. Många platser i världen och många artiklar. Tips börja med att gå igenom vad färgerna och kartsymbolerna betyder.
Environmental Defense Fund
Organisation som arbetar med miljöproblem. Växthuseffekten,
luftkvalitet och surt regn, artiklar, faktablad om utrotningshotade
djurarter, genmanipulerad mat, korallrev, övergödning,
luftföroreningar, klimatförändringar.
EnviroLink Network
Nätverk för miljöarbete. Mycket stort arkiv med artiklar om det mesta
inom ekologi, miljö och miljöarbete uppdelat i underrubriker.
Enviroment Canada
Ännu en sida från Kanada om väder och miljö. Vad är
klimatförändring? Vilka faktorer påverkar det globala klimatet? Vad är
växthusgaser och -effekten och hur ser klimattrenderna ut? Luft och
föroreningar. Naturen och ekosystemet. Vatten. Multimediasidorna
rekommenderas. Med fördjupningar.
The Pacific Institute
Forskningsinstitut som arbetar med miljöskydd, ekonomisk utveckling
och social jämlikhet. Artiklar om globalisering, resursfördelning,
vattenresurser etc.

Minplanet.se
Webbplats för som hoppsa att Sverige ska bli världens klimatsmartaste
land. Nyheter, mat, mode, prylar, resor etc. Massor av tips om hur vi
kan spara energi inom olika vardagsområden. Här kan du se hur din
livsstil påverkar klimatet.
Svenska Torvproducentföreningen
Här kan du lära dig mer om torv och dess olika användningsområden.
Sidan är uppdelad i tre huvudkategorier: Fakta om torv, Energitorv och
Växttorv.

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010

Biologi
Miljö och naturskydd

Samhällskunskap
Miljö och naturskydd

Nationella Nätverket för vindbruk
En organisation arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft. Syftet
med nätverket är att sprida kunskap och information om vindkraft och
stödja regionala initiativ av nationell betydelse.

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog

Radonguiden
Här kan du läsa om riskerna med radon, hur du upptäcker den och hur
du tar bort den. Sidan har även information om hur du söker bidrag för
radonbekämpning samt broschyrer med mer information.

U
NATURVETENSKAP
Uh Miljöfrågor och naturskydd

Svanen.se
Här kan du lära dig om varför du ska köpa miljömärkt.
Kristianstad Vattenrike
Biosfärområden är sidan som är ett nytt verktyg i det svenska
naturvårdsarbetet och omfattar större landskapsavsnitt med höga
naturvärden där man arbetar för att bevara och utveckla bl.a.
Kristianstads vattenrike. Turism, natur, miljö m.m.
Ekoparken
I Sveriges huvudstad Stockholm finns en nationalpark mitt i staden.
Den är världens första nationalstadspark och kallas Ekoparken. Här
kan du läsa om olika guidade turer, parken olika delar och natur,
historia, samt om hot mot parken.

Från Internet 20101211:

72 Formgivning av byggnader och
anläggningar, arkitektur.
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Arkitektur

Libris/SAB:
Ic
Arkitektur (Delar hör även till 71)
Ic:bf Arkitekturorganisationer och -institutioner
Ic:d Arkitekturteori och -psykologi
Ic:do Arkitekturpsykologi
Ic:k Vetenskapshistoria
Ic. Särskilda perioder
Ic- Särskilda länder och områden
Icd Byggnader för särskilda ändamål
Ict Stadsplanekonst
Icu Landskapsarkitektur
Icv Byggnadsvård
(DC, DK 72)

Architonic
Webbplatsen för arkitekter , inredare och designers med över 60,000
designprodukter och material. Läs om nyheter, trender och vad
arkitekterna håller på med eller har ritat. Vackra bilder i överflöd.
GreatBuildings
Stor databas med mer än 1000 av de mest berömda byggnaderna. Sök
alfabetiskt på byggander, arkitekter, platser eller byggnadstyp. Om
man laddar ner DesignWorkshop Lite får man 3D-modeller av
byggnaderna. Stort bildmaterial.
Hälsingegårdar
I verklighetern kan man besöka ett 50-tal av alla de gamla unika
hälsingegårdarna. Här kan du se vilka och läsa om dem. Byggnader,
förstukvistar, snickerier, väggmåleri, tapeter och textilier. Intressanta
artiklar och bilder.
Kulturmiljöbild
Riksantikvarieämbetet dokumenterar dokumenterar kulturmiljövården.
Tiotusentals bilder att söka efter. Byggnader, fornminnen, världsarv,
städer och förorter etc.
Asian Historical Archirecture
Ta en virtuell tur genom Asiens arkitektoniska kulturarv. 15000 bilder
på 800 platser i 21 länder. Texr och bild. Länkar vidare.

Alvar Aalto
Omfattande webbplats om den finländske arkitekten. Stort
bildmaterial, artiklar. Presentatoner av workshops för barn.
Dansk Arkitektur Center. DAC
Allt om danska arkitektur. Rundvandringar och projekt. Virtuella
projekt för skolan. Online utbildning. Länkar till dansk arkitektur. Tre
olika avdelningar för barn och ungdomar
Arksite
DAC För grundskolan från årskurs 6 Nätbaserat
undervisningsmaterial. Tema om arkitekter, byggnasdshistoria...
Arbetsmaterial och arbetsuppgifter.
Arksite +
DAC För gymnasiet och yrkesutbildningar. Nätbaserat
undervisningsmaterial. Tema om arkitekter, byggnasdshistoria...
Arbetsmaterial och arbetsuppgifter.
PLAYCE
Nätverk för arkitekturundervisning. Workshops, projekt och artiklar.
Arkitekturmuseet
Museets bildbank, samlingar, utställningar... Bra avdelning för skolan.
Webbutställningar.
Arcitecture Web Resources
Mycket omfattande portal för arkitektur, landskapsarkitektur,
byggnadshistoria, arkitekturarkiv, design, utbildningar, tävlingar etc.
Arkitekturbloggen.se
Intresserad av att läsa debattinlägg om arkitektur och byggande eller

bidra med egan kommentarer? Här kan du det. Bloggen känns väldigt
aktuell och intresset för arkitektur och rumskiga problem ärligt och
engagerat. Många länkar vidare till arkitekturprojekt idag, igår och i
förrgår.
International Architecture Database
27 000 byggda projekt och även de som aldrig blivit av. Sök på
arkitekter, länder eller byggnader och få info om byggnaderna och en
del bilder, ritningar och skisser. Professionell känsla och struktur.
About.com arkitektur
About.coms sidor om arkitektur.
World Architecture Community
Se banbrytande arkitektur från hela världen, utförliga reportage med
bilder om olika projekt från alla världens länder, nyheter m.m.
Kulturarv utan Gränser
En svensk enskild organisation som verkar i 1954 Haag-konventionens
anda om skydd för kulturegendom som hotas av krig, naturkatastrofer,
vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Sidan
innehåller reportage från det forna Jugoslavien.
Skogskyrkogården
Skogskyrkogården är känd över hela världen. Den finns med på
Unescos världsarvslista och lockar med sin arkitektur och natur
besökare från världens alla hörn. Välkommen att ta del av en unik
upplevelse.
Eiffeltornets hemsida
En sida med bilder, information och aktiviteter om Eiffeltornet.

Vitruvio.ch
En sida på italienska med mängder av bilder och fakta på intressanta
byggnader och arkitektur.
Movium
Om barns utemiljö. Artiklar, projekt, faktablad i PDF-format.
About.com Architecture
Byggnadshistoria, berömda byggnader, arkitakter, inredning,
utbildning, övningar för elever.
La Sagrada Familia
Webbplats om Antoni Gaudi och hans katedral i Barcelona La Sagrada
Familia. Bilder och text.
Skånska slott och herresäten
Isaac Cedercrantz började 1750, Carl Johan Wachtmeister fortsatte
1830 och då byggdas det som det ser ut idag. Rögle slott i Skåne alltså.
Om det och hundratalet andra kan man läsa på denna webbplats. Men
också om ekonomin och ägarna till slotten och herresätena.
I Ferdinand Bobergs fotspår
Arkitekten Ferdinand Boberg studerade andra byggnadsverk med
skissblocket och pennan. Här kan de se tusentals av hans teckningar av
byggnader han förmodligen inspirerades av. Stort bildmaterial.
Välkommen till förorten.
Historik om svenska storstäders förorter.
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73 Skulptur o d. Konstutställning. Museer .
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Libris/SAB:
Bg Allmänna museer
Bh Allmänna utställningar
Id
Skulptur
Id. Särskilda perioder
Id- Särskilda länder och områden
Idy Material, metoder, teknik
Ii
Konstsamlingar och -utställningar
Ky Historiska hjälpvetenskaper (även till 73)
Kya Diplomatik
Kyb Heraldik
Kyc Sfragistik (sigillkunskap)
Kyd Flaggor
Kye Emblematik
Kyf Rang- och titelväsen Del.
Kyg Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) Del.
Kyh Numismatik
Kyi Ordensväsen . Del.
(DC, DK 73, 069 )

Svenska museer
Ájtte
Svenskt Fjäll- och Samemuseum - den samiska kulturen, fjällregionens
natur och kultur och fjällinformation för turister. Växter i fjällen,
samerna, Laponia världsarvsområde
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Museijärnväg som informerar om tidtabeller, utflyktsmål och lite
järnvägshistoria
Aquaria Vattenmuseum
Information om museet, läs om regnskogar, Mangroveträsk,
försurning, övergödning och annat
Arkitekturmuseet
En mycket bra webbplats för arkitektur. Stadsplaner, inredning,
historik, spel, berömda stolar, klassicism, modernism och funkis. Stort
material för skolor indelat i åldersanpassade uppgifter.
Arbetets museum
Information om museet och deras utställningar. Lärarhandledningar i
PDF-format.
Armémuseum
Information om museet, presentation av utställningarna med korta
artiklar om allt från adel och kanoner till djur i krig. Åldersanpassat
elevmaterial. Digitalt museum med sökfunktion.

Arvika Fordonsmuseum
Tre teknikmuseer i ett Arvika Fordonsmuseum med fordon, MC
Veteranerna och Thermia med äldre spisar, värmeledningspannor med
radiatorer och varmvattenberedare m.m. travligt bildmaterial.

Centrum för bastabinne
Litet museum som fördjupar sig i och förvaltar kulturarvet att binda
bastföremål. Bilder, beskrivningar och några videofiler.

Bergianska Trädgården
Information om museet och aktuella evenemang samt en del av
kringverksamheten och samlingarna. Historia, Linné, herbarier m.m.

Dalarnas museum
Museiinformation, presentation av program och utställningar.
Arkeologi, byggnadsvård, dalmåleri, dräkt och textil, folkmusik, konst
och hantverk. Bilder i arkivet.

Bildmuseet, Umeå
Läs om deras utställningar, pedagogisk verksamhet, länkar. Tyvärr inte
så mycket bilder...

Dansmuseet
Information om museet, presentation av utställningar och
programmverksamhet. Bilder.

Bohusläns museum
Information och program, läs mer om kulturvård, skalbanksmuseet,
undervattensarkeologi. Båtar och sjöfart. Omfattande info på
Utgångspunkten som är museets webbutställning. Lärarmaterial för de
som besöker museet.

Etnografiska Museet - Tehuset
Information om museet, historia, utställningar och
undervisningsmaterial för olika åldrar, fördjupning om indianer i
Nordamerika, totempålen och tehuset, tecermonier, etnologiska
ordförklaringar m.m.

Bärnstensmuseet
Information om museet, utställningar, den kulturella betydelsen av
bärnsten, många fina bilder. Virtuell tur genom museet och arkeologi.

Fotevikens Museum
Information om museet, marinarkeologi, vikinga, medeltida koggar,
handskrifter, skånes historia m.m. Mycket bra material för skolan. En
sida som slår det mesta...

Beredskapsmuseet
Biotopia
Museum i Uppsala där man kan studera djur, växter, landskap och
evolution på Biotopias webbplats. Ladda ner PDF-filer inför besöket.
Lärarfortbildning.

Fotomuseet i Osby
Information om museet, kamerans historia, dageurreotypie och annan
fotohistoria och bilder. Skolmaterial i PDF - format.
Grenna Museum Andréexpeditionen,
Läs om André och hans färd till nordpolen i luftballong, lär dig bygga
en sallong och ballongflygningens historia

Gotlands Museum
Information och presentation av Fornsalen, Konstmuseet, naturmuseet
och Fenomenalen - ett sciencecenter. Aktuellt, nyheter, utställningar m.
m. Lärarhandledningar och skolprogram.
Gustavianum
Uppsala universitets museum. Information och aktuellt, utställningar
fasta och tillfälliga, Den anatomiska teatern, Augsburgska konstskåpet,
myntkabinettet, svensk forntid och medeltid m. m.
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Museets utställningar visar både den svenska djurvärlden och djur från
världens alla hörn. Vår jords byggnad och livets historia, livet i havet,
olika miljöproblem, människan som biologisk varelse och ekologins
grundbegrepp är andra teman bland basutställningarna.
Halmens hus
Information och presentation av museet som är det enda museet för
halmslöjd, läs om halm och halmens historia.
Historiska museet
Utmärkt webbplats för stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid.
Många av museets miljontals föremål att se på bild och att läsa om.
Bra skolmaterial. Webb-TV m.m.
Höganäs museum och konsthall
Keramikmuseum med blandat innehåll, information och utställningar.
Keramikhistoria.
Jussi Björlingmuseet
Information och presentation av museet, biografi, diskografi, ljudfiler

och videoklipp, aktuellt kring Jussi Björling
Kalmar läns museum
Information, utställningar, fördjupning om regalskeppet Kronan och de
arkeologiska fynden, presentation av de pedagogiska verksamheterna
m. m.
Kulturhuset , Stockholm
Information av Kulturhuset och presentation av aktuella utställningar
och aktiviteter. Det är mycket på gång på Kulturhuset men då måste
man gå dit...
Kungliga Myntkabinettet
Presentation och information om utställningar, Sveriges mynt- och
ekonomisk historia. Lättläst info för skolan. Bilder. Sedalar, skatter,
poletter, medaljer och sparbössor i galleriet.
Kringla
På sidan kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar.
En gigantisk databas med fornlämningar, dokument, byggnadsminnen,
kyrkor, föremål och fotografier. Hämtar information från
Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet
och Riksantikvarieämbetet.
Leksaksmuseet
Information och utställningar, barnteater och auktioner. Kategoribilder.
Livrustkammaren
Information och presentation, aktuellt, utställningar, läs om
Kristinaprojektet och ladda ner info inför klassens besök.
Stormaktstiden, dräkter, vapen m.m. läs vad konervatorn gör.

Länsmuseet Gävleborg
Kulturhistoria, konst, byggnadsvård, vård av kulturlandskapet,
arkeologi - presentation av verksamheten, information, utställningar

Moderna Museet Stockholm
Aktuellt, information, utställningar. Mycket generöst material för
skolan. 50-bilder för konst i undervisningen.

Länsmuseet Varberg
Fasta utställningar om Hallands kulturhistoria och tillfälliga
utställningar med konst- och kulturhistoria. Allt från Bockstensmannen
till Cykelmuseet - information, aktuellt, utställningar. Sök!

Musikmuseet
Presentation, information om museet, aktuellt, virtuell utställning av
museets samlingar, sök efter instrument. Bra webb om ballader med
ljud, texter och tävling. Mycket skolmaterial.

Länsmuseum för Norrbottens län
Information om museet och verksamheten, program, utställningar.
Arkeologi, arkiv och foto, bebyggelse och byggnadsvård, bildarkiv,
etnologi, konst, kulturturism, utbildningar, skolverksamhet.

Munktellmuseet
Webbplatsen presenterar innehållet på Munktellmuseet. Stort bildarkiv
på älder motorer, anläggnings- och verkstadsmaskiner och traktorer
yt.ex. Munktells 20-24 från 1917.

Murberget Länsmuseet Västernorrland
Härnösand. Information om och presentation av museets utställningar.
Lärarresurser och frågelåda.

Nationalmuseum
Presentation och information om museet, utställningarna, samlingarna.
Pedagogiska resurser med exempel. Designhistoria med text och bild.
Fortbildning för lärare.

Marinmuseum
Marinmuseum i Karskrona bjuder på information, guidad visning online, samlingarna och en hel del annat bl.a skolprojekt.
Medelhavsmuseet
Presentation av museet och samlingarna, besöksinformation, program
och projekt. Månadens föremål. Egypten, Främre Orienten, Grekland
och Rom, Guldrummet, Islam och Cypernsamlingen.
Millesgården
Information om museet och byggnaden, biografi övder Carl Milles och
utställningar. Info om skolbesök.

Naturhistoriska museet, Göteborg
Presentation av museet, samlingarna, historik, utställningarna, on-line
utställningar om djur, livet i haven, livet och jordens historia, ekologi
m.m. Undervisningsmaterial att ladda ner.
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Information, aktuellt, utställningarna, mängder av information om
djur, växter, mineral, fossil, miljö, astronomi. Se trailers från
Cosmonovas filmer. Generöst och välorganiserat för skolan. Info och
rrågelåda för många områden, dinosaurier, ekosystem, djur, rymden
etc. Mycket bra.

Nordiskamuseet
Nordiska akvarellmuseet
Museet presenterar sin veksamhet. Unte så mycket att se om man inte
åker dit.
Nationell ArkivDatabas
Här kan man söka information om arkiv i Sverige för personer, orter,
arkivinstitutioner. NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt
arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över
arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för
topografisk indelning och förvaltningshistorik.
Observatoriemuseet
Presentation och information av museet, dess skolverksamhet och
samlingar. Astronomi och historia.
Östergötlands Länsmuseum
Intressant för undervisningen om båtyxegraven, högtider och folktro,
Köningsmarckska, konstsamlingen och Stångebro.
Postmuseum
Presentation och information om verksamhet och utställningar. Brev,
frimärken och kul tips på Barnens Postmuseum. Sökdatabas.

Riksutställningar
Riksutställningar förmedlar vandringsutställningar och förmedlar
kunskap om utställningsmediet. Presentation av utställningar och
omfattande pedagogisk verksamhet.
Rödbergsfortet
Sidan handlar om ett av Sveriges mest påkostade försvarshemligheter
genom tiderna. Den topphemliga fästningen har tjänstgjort som ett
försvarssystem under två världskrig och det kalla kriget men är
numera ett museum.
Repslagarmuseet
Näst efter elden och hjulet kanske repet är en av människans viktigaste
innovationer. Museet berättar lite om historien och tekniker men det
skulle kunna vara betydligt bättre...
Radiomuseet
Radiohistoriska Föreningens i Västsverige i museum. Sök i databasen
eller klick dig runt i museet. Bilder. Kanske skulle några ljudfiler vara
på sin plats...
Silvermuseet Arjeplog
Information och aktuellt, utställningar och virtuell rundvandring.
Silver, nybyggare, samer och människans förhållande till naturen.

Polismuseet
Riksidrottsmuseet
Presentation och information om verksamhet och utställningar.
Skolverksamhet inom hälsa, design, media och historia. Viss
fortbildning.

Sjöhistoriska museet
Besöksinformation, utställningar, aktuellt. Handelssjöfart,
skeppsbyggeri och sjöförsvar. Väl genomarbetad verksamhet för
skolan. Kurser, seglarskola m.m. Mycket bra bildmaterial från
samlingarna on-line.

Stockholms medeltidsmuseum
Stockholms medeltid. Info om utställningar, stadsvandringar,
örtagården och studiematerial i case-form för gymnasiet.

Tändsticksmuseet
Besöksinformation, aktuellt, rundtur i utställningen, historia, etiketter
och frågelåda

Stockholms stadsmuseum
Information om museet och verksamheten, utställningarna. Mycket
generöst för skolan. Det är bara att ösa ur samlingarna on-line! Stort
bildmaterial. Pedagogiskrt om byggnadshistoria och byggnadsvård.
Riktigt bra och informativt.

Vasamuseet
Allt om regalskeppet Vasas korta historia. Samlingar med bra korta
texter och bilder, konservering, pedagogik, spel on-line, mycket
generöst material för skolor. Så bra det kan bli.

Strindbergsmuseet
Information, aktuellt, biografi över August Strindberg och hans verk,
utställningarna, bildarkiv, lästips och lite skolmaterial.
Sveriges Järnvägsmuseum
Presentation och information, historia, program och bilder
Stockholms läns museum
Skansen

Viktor Rydergmuseet
Information, presentation av utställningarna, biografi och bibliografi
Vin & Sprithistoriska Museet
Information, utställningarna och fakta om alkoholhaltiga drycker,
snapsvisor och ljudfiler, liten rundvandring. Inget för skolan vilket
kanske är förståeligt...
Västergötlands museum
Information, presentation av de fasta utställningarna om Skara i
medeltid, Bronssköldarna och Agnes de Frumerie. Något skolmaterial
i PDF - format.

Smålands Museum, Sveriges Glasmuseum
Sidenväverimuseet
Läs om sidenmuseets historia, se mönster och om du åker dit kanske
du kan få se Sonja Enbuske väva på en jaquardvävstol.

Världskulturmuseet
Museum med inriktning på tredje världen och dess möjligheter och
problem. Kolonialism, trafficking, woudo m.m. Lärarhandledningar
inför besöket.

Teknikens Hus Luleå
Utställningar om rymden, fordon, järn och stål, berg och malm,
järnväg, sjöfart m.m. Skolprogram.

Vitlycke museum
Ett museum med utställningar om bl.a. biologisk mångfald,
hällristningar, arkeologi och bronsåldern i Västra Götaland.

Zornmuseet
Zornmuseet, Zorngården, Zorns gammelgård, biografi över
konstnären, aktuellt, information om verksamheten. Inget för skolan
och väldigt få bilder...
Örebro läns museum
Information och presentation av museet och dess verksamhet,
utställningar och evenemang. Inget skolmatrerial.
Östasiatiska Museet
Information, utställningarna presenteras, aktuellt och historia om Kina,
Indien och Sydostasien. Bildmaterial och skolprogram.

Utländska museer
bauhaus-archiv museum
Culture24
Stor brittisk webbplats med länkar till gallerier och museer.
Webbplatsen täcker in det mesta av brittisk kultur och historia.
European Association of Mayanists museums
Länkar till museer som har objekt fråm mayafolket i sina permanenta
samlingar.
Finska statens konstmuseum
Fine Arts Museums of San Francisco
Historic Route 66 museums
Om du vill utforska den klassiska vägen Route -66 mellan Chicago
och Santa Monica och stanna vid museer under resan. Här är
webbplatsen...
International Museumlinks
Länkar till museer i många länder alfabetisk i ordning. Allt från
Bermuda Aquarium Museum till Guggenheim i Bilbao.
Japan links museums
Blandning av japanska museer i bokstavsordning. De flesta har
engelsk text.
Kaisma
Konstmuseet i Bergen
Louisiana Museum of Modern Art

Louvren
Museums with Egyptian Collections
Museer som har samlingar som visar föremål från Egyptens
fornhistoria.
Museums in the United States
Ett urval av länkar till konstmuseer i USA.
Museumserver International Museums
Holländsk webbplats med hundratals länkar till museer världen över.
Museibyrån på Åland
En sida om bl.a. arkeologi och museer på Åland med publikationer och
kulturminnesplatser m.m.
Museo Nacional del Prado
National Army Museum
Engelsk militärhistoria från 1066 till idag. Klicka på "more
Exhibitions" för att läsa om alt från engelska inbördeskrigen till krigen
mot Napoleon och världskrigen.
Rijksmuseum Amsterdam
The Viking Ship Museum in Roskilde
Danmarks museum om skepp, sjöfart och båttillverkning under det
vikingatiden.
Tate
The Museum of Modern Art New York
UNC-TV Museums
Hundratals små museer i USA.

Washingtonpost.com Museum Links
Washington Posts länkar till betydande museer i USA och i övriga
världen.
Ålands kulturdelegation
En förteckning över museer, konst, film litteratur m.m. på Åland.
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KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM
Delar om antikviteter och konstsamlingar
Ih Konsthantverk och antikviteter
Ii Konstsamlingar
K
HISTORIA
Delar om Historiska hjälpvetenskaper (utom Historisk kronologi)
HISTORISKA HJÄLPVETENSKAPER
-- Heraldik
-- Flaggor
-- Emblematik
-- Numismatik

Ky Historiska hjälpvetenskaper
B
ALLMÄNT OCH BLANDAT
Bg Allmänna museer [Museiteknik]
Bh Allmänna utställningar

74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål. Inredning.

skollink.se
Design

Libris/SAB:
Ig
Teckningskonst
Ig. Särskilda perioder
Ig- Särskilda länder och områden
Igy Material, metoder, teknik
Ih
Konsthantverk
Ih. Allmänt: särskilda perioder
Ih- Allmänt: Särskilda länder och områden
Iha Ornamentik
Ihb Industriell formgivning
Ihc Textil konst
Ihd Konsthantverk i trä
Ihe Konsthantverk i metall
Ihf Keramik och glas
Ihh Inredning
Ihk Dräkthistoria
Ihq Reklamkonst
Ihö Övrigt konsthantverk
(DC, DK 74 )

Designprocessen
Danskt undervisningamaterial om designprocessen. Från idé till
användning med exempel på hur designers kan hämta inspiration från
en t.ex. en myra och göra en stol. Vad är design? Kolla här. Mycket bra
och generös webbplats.
Kunstindustrimuseet
Museet presenterar sina utställningar och öppnar sina arkiv där du kan
söka på tusentals föremål. Möbler, keramik, textil och andra
bruksföremål. Undervisningamaterial och länkar.
Aviary
Aviary är en sida där man kan göra alla typer av olika kreationer med
hjälp av olika enkla program. Allt från bildredigering och vektorgrafik
till ljudprogram med egna låtar och effekter. En unik sida i sitt slag!
Brands of the World
Tusentals logotyper och märken från hela världen. En sida som där alla
företag, föreningar och organisationer i världen kan visa upp sina
symboler. Sortera efter datum, kategori eller länder.
Samlaren.org
En sida där det finns bilder på olika samlingar och objekt. Allt från
filmaffischer, bryggerietiketter och idrottsbilder till mobiltelefoner,
medaljer och dalahästar. Den ultimata nostalgi och samlarsidan.

100%Design
Har du inte tid att gå på mässan i London? Här kan du se alla tusentals
inredningsföremålen på en av världens största mässor. Stolar, soffor,
lampor, byråar, speglar, textilier, assessoarer m.m.m. och kolla in de
senaste trenderna för hem och offentlig miljö. Länkar till utställarnas
webbplatser.
Londons designmuseum
Museum som generöst visar sina samlingar på Internet. Många
intressanta texter och bilder. Utställningar efter årtionde ger en bra
designhistorisk överblick. Avdelning för skolan och mycket bra arkiv
och sök.
Tribu Design
Den finns i nästan överallt Michael Thonets caféstol och det har den
gjort sedan 1859. Sen kan du följa designhistorien fram till idag eller
sök på designer, objektstyp, land eller producent. Intressant
allmänhistoria bredvid objekten.
Stiftelsen för svcensk industridesign SVID
Stiftelsen SVID vill öka medvetenheten om designens betydelse som
konkurensmedel och om desinmetodik. För studerande finns en kort
presentation av designprocessen och en diger designordlista, tävlingar,
stipendier och praktikplatser m.m.
About.com grafisk design
About.coms sidor om grafisk design.
Svensk Form
Utmärkt Svensk Form, nyhetsartiklar, möbler, inredning, grafisk form,
industriell design.

Scandinavian Design
Designföretag, designers, bildgallerier, museum, skolor, nyhetsartiklar,
böcker, tidningar.
DesignAddict
Designportal. Möbler, belysning, keramik... Lättanvänd sökning på
webbplatsen av objekt, tidsepoker och designers. Modernism,
postmodernism och samtida design.
Design Council
Designen roll och betydelse. Designprocessen. Många exempel
diskuteras trovärdigt och professionellt.
Cooper-Hewitt, National Design Museum
Cooper-Hewitt, National Design Museum
scandinaviandesign.com
Designföretag, designers, bildgallerier, museum, skolor, nyhetsartiklar,
böcker, tidningar.
DesktopPublishing.com
Omfattande länkplats för grafisk form. Mycket gratismaterial.
Lektioner och tips...
Webdeveloper.com design
Webbdesign, grafisk design, programering. Lektioner och tips.
Photoshop,3D, länkar, länkar...
Communication Art
Tidningsartiklar för designers, design, utställningar.

Wallpaper
Magasinet Wallpapers webbversion. Arlitektur, inredning, video,
konst, design, mode... Arkiv.
MoCo Loco
Webbtidning för samtida design och konst. Artiklar och bildmaterial.
McCannas.com
Tips och on-lineskolor för Photoshop, Coreldraw, Paintshop Pro,
HTML m.m. Webbgrafik
Modernity 20th Century Scandinavian Design
Antikhandlare av Skandinavisk Design och formgivning 1900-tal.
Framför allt bra länksamling till designers och designföretag.

Slöjd Textil
Hemslöjdsportalen
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund webbplats. Artiklar
organisationer, kurser, och släjdtekniker som halmslöjd, luffarslöjd,
pärlbroderi och skinnsömnad. Beskrivningar med skisser, historia och
tekniker. Bildmaterial.
Kunskapa med kläder
Online-läromedel från finska edu-nätet om kläder. Teman om färg,
situation, material och stil utifrån ett undersökande arbetssätt.

Konsthantverkscentrum
Stiftelse som organiserar svenska konsthantverkare. Info om mässor,
utställningar och mässor. Sök hantverkare inom olika genrer.

Fashion-era
Fashion-eras webbplats erbjuder en heltäckande genomgång av
klädmode, kvinnor och män, diskussion om sociala frågor och vad
mode är, olika klädesplaggs utveckling. Modehistoria från forntid till
nutida trender. Mängder av bilder ocg illustretioner. Kunde ha en
modernare utformning men den fungerar mycket bra ändå.

Danskkeramik
Webbplats för nutida och klassisk dansk keramik. Konstnärer och verk
presenteras i text och bild.

Slöjdmagasinet
Innehållsrik sida om textilslöjd. Mönster, tekniker, hemslöjd och tips.
Bilder och instruktioner. Länkar vidare.

Grapic Designers Studio
Webbdesign, gratisbilder, tilläggsprogram, fonter, hemsidegrafik.

Pärlplatsen
Cloisonné, Faux Lampwork, Magnifica...jo! Pärlor förstås! Här hittar
man det mesta om dem. Pärlornas historia, broderier, tävlingar och allt
du inte trodde att man kunde veta om dem. Kul och intressant
webbplats.
Garnstudios virkskola
Aldrig virkat förut? Här kan du lära dig. Luftmaskor, smygmaskor,

fastmaskor och stolpar. sen är det bara att kolla in ett fint mönster och
sätta igång...

Brodera.Elevportfolio, Workshops, Slöjdläger, Textillärarlistan och
Lärarsidorna. En gammal webbplats som blivit mycket bättre.

Eva Wendicks Slöjdsida
Slöjd och IT? Visst. Webbplatsen visar hur det man kan göra.
Fotoscreentryck, rapportering med hjälp av PowerPoint,
maskinbroderi och beskrivning på en väska med Sergels torg som
förlaga.

About.com - Knitting
Stickskola och massor av mönster, diskussioner m.m.

Hälsinglands Linförening
Hälsinglands Linförening är entusiaster och de vet det mesta om lin
från planta och odling till hur man sköter och viker linprodukter.
Kulturen runt linet. När du kan det kan du fördjupa dig i hur de som
sådde skulle vara klädda bland sidans skrönor.
Sysidan
Webcommunity för dig som är intresserad av sömnad. Diskussion,
mönster, beskrivningar, artiklar, recensioner m.m. Bli medlam och få
del av allt och bygg ut med dina bilder och åsikter.
Mönsterarkivet
Här fins massor av mönster, bilder och beskrivningar som läsare har
lagt upp och om du vill kan du lägga in egna. Tips, idéer och
inspiration.
Knitting Universe
Innehåller det mesta man kan vilja veta om stickning. Beskrivningar,
mönster och en massa kreativa idéer.
Slojd.nu
Slöjdlexikon, Virka, Sticka, Tova, Sy, Sy fleece, Kvilta, Knopar,

Wool Works
Stickbeskrivningar, bilder och diskussion om stickning och
sticktekniker.
Handarbetets vänner
Skola för textilt hantverk. Om utbildningen. Elevportfolios kan vara
inspirerande att se.
Naturhistoriska riksmuseet - Den virtuella floran
Färgväxter - växter som kan användas till textilfärgning.
Woolmark Company
Allt du vill veta om ull. Mycket bra portal för det mesta som har med
ull och ulltillverkning att göra.
Crochet Partners
Virkning - framför allt mönster men även nyhetsgrupper, chat.
Skapligt enkelt
Här är en webbplats för pysslaren och då finns 700 pysseltips att välja
mellan. Julpyssel, haloween, påskpyssel, leksaker m.m.
Barnkläder under 1900-talet
Enkelt projekt som visar hur barn var klädda under 1900-talets
decennier. Bilder och text.

Brodera
Ptrecis som det låter. En webbplats om broderi. Olika sömnadstekniker
från blekingesöm och delsbosöm till stjälkstygn och tvistsöm.
Kännets knutlexikon
Kan du slå en pollarstek eller en engelsk säckknop? Inte? Gå in här
och lär dig ett 20-tal olika knopar att använda i alla väder.
Riksföreningen för Handvävning
Riksföreningen för Handvävning erbjuder info om sin verksamhet och
en del vävbeskrivningar i PDF-format att skriva ut.
Stickamera.se
Webbplats för stickning. Blogg, tipsa om utställningar, galleri och det
bästa...en många länkar till andra webbplatser med gratis
stickmönstrer.
Per Ljungsteds sida om sömnad
Här kan du lära dig att göra forntida plagg. Halshålar, måttagning för
klädsömnad, materiallära, bomull och lin. lär dig hur man syr en hätta
tabard, tunika, skjorta, särk, pösskjorta, byxa, poncho, basker eller
dekorationskrage.
Japanese kimono
Beskrivningar av kimono, historia, övriga plagg som zori och tabi.
Strumpor och sandaler alltså.
slojd.se
Monica Arnklints sida om slöjd som skolämne. Här kan du se
elevarbete och se hur datorn kan avändas i slöjdämnet.
Textile Dictionary
Uppslagsverk om textilier. Bomull, siden, konstfiber, ull etc.

Trä-och metall
WoodNet
Mycket bra om träslöjd.Tips, ritningar och verktyg. Diskussionsforum
för slöjdare. Länkar.
swedishcraft.nu
Sidan är en inspirationssida för lärare och elever. Tips och idéer.
Slöjdhistoria, materialkunskap för både trä- och textilslöjd,
kostnadsberäkningar m.m.
Scroll Saw Woodworking & Crafts
Tidskrift för lövsågning och intarsia. Flera tips och instruktioner om
tekniker, produkter och metoder. Många artiklar on-line.
Wood Carving Illustrated
Amerikanskt magasin för träarbeten fr.a. täljteknik. Artiklsar och stort
galleri att hämta uppslag från. Community med diskussion och forum.
About.com träslöjd
About.coms sidor om träslöjd.
Sveriges Möbelindustriförbund
Branschorganisation för tillverkare och marknadsförare av möbler.
Info för ungdomar, statistik, mässor, länkar till företag m.m.
Antracit
Här kan du läsa om smide, gjutning, ädla metaller. Du kan se vilken
färg järnet har vid olika grader. Bilder och videoinstruktioner. Lite tunt
innehåll.

Stiftelsen Träcentrum Nässjö
Stiftelse som bedriver utbildning, projekt och information om
träprodukter. Läs om och se olika lövtäslag. Kolla hårdhet, täthet och
seghet.
En sida om svarvning och fräsning.
Precis som det låter, en sida om svarvning och fräsning för nybörjaren
och amatören. Tips, bilder och massor med text. Lite avsomnad men
kanske användbar för den som har tid att kolla igenom webbplatsen.
Torbjörns hemsida om Träsvarvning
Torbjörn Sundström visar hur det går till att svarva och vad man kan
göra om man lär sig teknikerna. Mycket om trampsvarv, svegsvarv,
passigsvarv och konstsvarvning. Bilder och tips.
Svensk Knivförening
En kniv är inte bara ett bruksföremål. Det är konsthentverk också. På
webbplatsen kan du se massor av exempel på det. Annars lite magert
innehåll men du kan ju alltid anmäla dig till en tävling om du vill...
Välkommen till Trätäljarna
Förening för bevarandet av konsten att skära i trä dvs. tälja. Galleri däe
du kan se medlemmarnas saker. Länkar till andra intressanta
webbplatser.
En sajt om grönt trä
Grönt trä är inte grönt det är färskt. Här kan man få tips om hur det är
att arbeta i trä som inte har torkat. Beskrivningar till flera produkter att
göra själv. Bilder och beskrivningar.
Välkommen till slöjdsidan
Här kan man läsa om slöjdhistoria, materiallära, kostnadsberäkningar

etc. Elever lägger upp det de har gjort i databasen. Beskrivningar.
Forum.
Museum of Woodworking tools
Verktygsmuseum. Hyvlar, hammare, borrar, sågar m.m. Bilder med
kommentarer om användnig och tidespoken.
WoodZone.com
Verktyg, träslag: egenskaper och ytbehandlingar, tips och hjälp.
Mängder av artiklar och en engelsk ordbok.
Hur gör man en ringbrynja?
Detaljerad information om hur man tillverkar sin egen ringbrynja.

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010

Slöjd
•
Kläder och sömnad
•
Konsthantverk och design
•
Läder- och pälstillverkning
•
Materiallära
•
Metallbearbetning och metallindustri
•
Sten, glas, trä och papper
•
Textil- och klädestillverkning
•
Tryckeri och bokbinderi
•
Pyssel och småslöjd
•
Slöjd och hantverk
Slöjd : 11 träffar

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
I
KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM
Delar om konsthantverk
Ih Konsthantverk och antikviteter

75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt.
77 Foto.
Libris/SAB:
Ae Bokväsen
Aea Bokhistoria
Aeb Skrivredskap och skrivmaterial
Aec Boktryckerihistoria
Aed Bokbandshistoria
Aef Redigeringsteknik
Aet Bibliofili
Af Skrift
Afa Skrift- och alfabetshistoria
Afb Paleografi
Afc Kalligrafi
Afd Chiffer
Ie
Målarkonst
Ie. Särskilda perioder
Ie- Särskilda länder och områden
Ieb Bokmåleri
Iem Miniatyrmåleri
Ien Muralmåleri
Iet Teaterdekorationer
Iey Material, metoder, teknik
If
Grafisk konst
If. Särskilda perioder
If- Särskilda länder och områden
Ifq Bruksgrafik
Ifr Bokillustration

Ify Material, metoder, teknik
Pn Fotografi och filmteknik (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna Fotografi
Pnb Filmteknik, TV- och videofotografering
Pnd Vetenskaplig och teknisk fotografi
Pni Fotokonst
Pny Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz Särskilda fotografer
75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681).

skollink.se

Illustrerationer från the Metropolitan Museum of Arts samlingar. Sök
kronoligiskt, geografiskt och tematiskt. Läs tematiska essäer m.m.

Bild Allmänt

Purposegames Test Your Art Knowledge
Quiz om konst, design och arkitektur.

Mark Hardens Artchive
Omfattande konstarkiv. Konstnärer, konsthistoria, bildgallerier,
folkkonst, konstteori.
Designboom
En av de stora och viktiga webbplatserna för design, industriell design,
arkitektur och konst. Uppdateras alltid med det senaste. Tävlingar,
intervjuer och kurser. Bra sök och intressanta artiklar.
satirarkivet.se
Unik samling med politisk satir från hela världen. Här presenterar sig
över 200 bildskapare och sina bilder. Ett eldorado för den politiska
bilden. Sök alfabetiskt, geografiskt och tidsepoker.
reklamfabriken
Suverän och snygg webbkurs om reklam uppdelat i fyra avsnitt.
Analysera reklambilden, rollspel i reklamen, retoriken i reklamen och
könsroller i reklamen. Handledningar och övningar.
New York Public Library NYPL
New York Public Library har lagt ut sin samling av foton, affischer,
manuskript, kartor, grafin m.m. En nätt samling runt så där 700 000
objekt att söka på...
The Heilbrunn Timeline of Art History
Mycket omfattande konsthistoria från förhistorien till idag.

Daryl cagels Professional Cartoonists Index
Satir och politik i massor. Amerikansk sida med karikatyrer och
kommentarer till politiska händelser i USA och världen. Sortering efter
ämnen, länder och tecknare. Lektionsförslag.
Illustratörcentrum
Illustratörcentrum är Sveriges största förmedlare av illustratörer och
grafiska formgivare. På sidan finns information om olika illustratörer
och beställare, upphovsrätt, utställningar och en stor databas där man
kan söka på olika illustrationer.
Classroom Clipart
Nästan 60 000 clipart och bilder i över 1000 kategorier att använda i
undervisningen. Sök under kategorier.
Graphic Witness
Graphic Witness har en stor samling av politiska teckningar,
fotomontage och posters från 1800-talet till våra dagar. Biografier över
konstnärer och naturligtvis mängder av bilder.
Tankens bilder
Tankens bilder visar illustrationer i tryck från 1500-talet till idag.
Olika teman som växter och djur, krig och maktspråk, världen och
kosmos etc. Kopparstick, träsnitt, xylografi, litografi m.fl. tekniker.

Färg och Seende
Färg och Seende är ett Internetläromedel om ögat, ljuset, hjärnan och
bilden. Ambisiöst projekt i skärningsåpunkten mellan konst och
naturvetenskap. handledning och många interaktiva övningar.
Lascaux
En virtuell upptäcktsfärd genom den tidigaste konsten i
Lascauxgrottan.
Art Image for College Teaching
Art Image for College Teaching erbjuder konsthistoria i högupplösta
bilder från antiken, medeltid, renässans och barock, 1800-tal till nutid.
World Wide Arts Resources
Omfattande länkplats för konst, konsthistoria, arkitektur, hantverk,
utbildning...
Tankens bilder
Kunskapsbildens historia i temaområden, bild som språk. Omfattande
och välgjord.
Louvren i Paris
Äldre kulturers konst; egyptisk, grekisk, etruskisk, islam, m.m.
Louvrens samlingar.
ArtBin
Kulturtidning. Konst, konstnärer, måleri, skulptur, foto, litteratur,
musik.
Absolut art
Omfattande länkplats. Nyheter, artiklar, konst, museer, gallerier.

Uppdateras dagligen.
Figure Drawing
Figurteckning, människans proportioner, konturteckning, skuggning,
förkortningar m.m.
Art Studio Chalkboard
Teknik och teori kring perspektivritning, skuggning, kompositon, färg,
oljemåleri, akryl, äggtempera, materiallära.
Artsafari
Interaktivt konstäventyr för barn och vuxna. Skapa egna bilder och
berättelser.
Art History Resourses
Omfattande länkplats, konsthistoria, museer, gallerier, foto och grafik.
Art cyclopedia
Mycket omfattande webbplats som är lätt att använda. Måleri, grafik,
arkitektur, stilar, fotografi m.m. Sök på namn, ämne, nationalitet,
medium och kvinnor i konsten. Dagligen uppdsaterad med nyheter
inom konstvärlden.
ArtsJournal
Konst- och kulturartiklar från hela den engelsktalande världen.
Uppdateras dagligen.
Barnens ateneum
Konstnärer och konstteman för barn.
Art education
Lektionsplaner för bild, materiallära, olika nivåer. Delar av

webbplatsen är gratis, andra kräver prenumeration.
Kamats Potpourri
Indisk konst och kultur. Hinduisk konst, folkkonst, arkitektur, måleri,
skulptur ...
Barnens ateneum Helsingfors
Konstteman, bild och text med länkar vidare. Finländsk konst.
Figure Drawing
Figurteckning, människans proportioner, konturteckning, skuggning,
förkortningar m.m.
Art Studio Chalkboard
Teknik och teori kring perspektivritning, skuggning, kompositon, färg,
oljemåleri, akryl, äggtempera, materiallära.
Artsafari
Interaktivt konstäventyr för barn och vuxna. Skapa egna bilder och
berättelser.
Art History Resourses
Omfattande länkplats, konsthistoria, museer, gallerier, foto och grafik.
Art cyclopedia
Mycket omfattande webbplats som är lätt att använda. Måleri, grafik,
arkitektur, stilar, fotografi m.m. Sök på namn, ämne, nationalitet,
medium och kvinnor i konsten. Dagligen uppdsaterad med nyheter
inom konstvärlden.
ArtsJournal
Konst- och kulturartiklar från hela den engelsktalande världen.
Uppdateras dagligen.

Barnens ateneum
Konstnärer och konstteman för barn.
Art education
Lektionsplaner för bild, materiallära, olika nivåer. Delar av
webbplatsen är gratis, andra kräver prenumeration.
Kamats Potpourri
Indisk konst och kultur. Hinduisk konst, folkkonst, arkitektur, måleri,
skulptur ...
Barnens ateneum Helsingfors
Konstteman, bild och text med länkar vidare. Finländsk konst.
Östasiatiska museet
Presentation av museet. Tillfälliga och permanenta utställningar.
Indien, Kina, Japan, Korea

Konst
Konstlistan.se
Det mesta om svensk konst, museer, gallerier, konstnärer, mässor och
skolor. Bra om färglära, tekniker, material och konsthistoria med
konstriktningar. Konstordlista och många länkar.
Web Gallery of Art
Databas med 24000 bilder och ibland konstnärsbiografier. Romansk,
gotisk, renässans, barock, neoklassisism och romantik. Konst från
1000 till 1850. Guidade turer efter olika teman.
On-line Picasso Project
Kataloger med Pablo Picassos verk. Målningar, skisser, teckningar,
texter och biografi. Mycket omfattande samling i sökbar databas.
Konstskolan
Från Stockholms stad kommer Konstskolan. Historik, tips, övningar,
material och teknik till konsttekniker. Olja, gouache, kol, akryl, blyerts
och akvarell.
Svenska konstnärer
Svenska konstnärer visar sin konst på webbplatsen. Man kan få en bra
bild över vad samtidskonsten i Sverige ägnar sig åt. Måleri, video och
grafik.
Konsten
Konsten är en webbtidning för samtidskonst helt på svenska. Artiklar,
recensioner, konstnärsporträtt och video lounge.
Vincent van Gogh Gallery
Vincent van Gogh Gallery är i det närmaste en heltäckande plats om

konstnären. Galleriet innehåller mängde av teckningar, målningar i
olja och akvarell och självporträtt att se i högupplösta bilder. Biografi
med kronologi och en vandring i van Goghs fotspår till de platser där
han verkade. Video.
Mark Jenkins
Kolla Mark Jenkins installationer. Ready made när det är som bäst.
Absurda och provocerande och rätt kul. Eller..?
gatukonst.se
Vad vill du kalla det? Gatukonst, graffiti eller klotter? På gatukonst.se
kan du se fotografier av gatukonsten och se video. Klart är att allt inte
är trista taggar utan att det finns en hel del kvalitet vid sidan om dem.
Artiklar i olika ämnen.
Art Crimes Writing on the Wall
En av de största graffitisidorna på Internet. Tusentals fotograferade
gatumålningar. På väggar, tåg och på papper. Konstnärer som Baboo,
Ope, Poem One och tusentals andra världen över. Videor.
Tate Kids, Films
Tate gallerys art sparks, 5 filmer om konst för barn.
the warhol - resources & lessons
Andy Warholmuseet i Pittsburg har producerat denna webbplats för
skolan. Tematiska studier med konstnären i centrum. Grafik och
målningar med kommentarer, artiklar och diskussion.
Pablo Picasso
Om Picasso och hans verk. Kronologi, diskussion om verken,
utställningar etc. Webbplatsen är designad oi picassostil och lite rörig.

Det finns mer än man anar på öppningssidan.
The Vincent van Gogh Gallery
van Goghs liv och verk. Komplet verklista att söka i alfabetiskt,
kronologiskt och efter tema. kommentarer, artiklar och analyser.
What is a print?
The Museum of Modern Art, MoMA, visar hur man gör träsnitt,
etsning, litografi och screentryck. Exempel på konstnärer och deras
verk. Anomationer i Flash.
Learning about the holocaust through Art
Webbplatsen är ett läromedel om konst och förintelsen. Här kan man
läsa om konstnärer i koncentrationsläger och se de bilder de målade.
Lärarhandledningar och förslag till elevuppgifter.
Art history resources on the web
Omfattande länkplats, konst i olika epoker, världsdelar, foto. Museer,
gallerier.
Artnet
Konstdatabas, konst, konstnärer, folkkonst, möbler m.m.
MOCA Online
Museum of contemporary art. Konst från 1940 fram till idag,
utställningar, projekt.
Absoluteart.com
Omfattande länkplats. Nyheter, artiklar, konst, museer, gallerier.
Uppdateras dagligen.
The Institute of International Visual Arts

Samtida konst och konstdebatt. Projekt med konstnärer, kuratorer,
producenter, skribenter och allmänheten.
Art cyclopedia
Bilddatabas. Konst från 1100-talet fram till idag. Folkkonst,
konstartiklar.
Art images for college teaching
Bilddatabas. Antiken, medeltiden, renässansen, folkkonst.
Intute - Visual art
Bilddatabas. Konst, konsthistoria, konstteori, design, arkitektur, media.
Art in Context
Museum, gallerier, konstnärer, epoker. Måleri, skulptur, foto, design,
installationer, textil, arkitektur...
Arken
Dansk, nordisk och internationell konst från 1945 och framåt.
Sökdatabas med konstnärer och konstverk.
Moderna museet
Konst, skulptur, grafik. Stor databas med över 62 000
verk.Skolverksamhet, fortbildning, lärarhandledningar.
konstlistan.se - din guide till konst på nätet
Ambisiös webbplats för konsten. Många olika avdelningar för bild och
konst.Konstnärslistan, Gallerier, Konsthallar,Museer, Konstmässor,
Konstskolan, Tekniker, Material, Färglära, Konsthistoria, Samtidskonst
och Konstordlista med korta artiklar och mängder med länkar.

About.com konsthistoria
About.coms sidor om konsthistoria.
Himalayan Art
Konst i massor från Nepal, Kashmir, Buthan, Mongoliet, Buryatien,
m.fl. Stort galleri och länksamling till denna konst. Mycket
djupgående om konsthistorian och den religiösa grunden för dem.
Lexikonett Amanda
Sidan är Sveriges största fria konstnärslexikon på nätet. Här kan du
söka fakta om svenska konstnärer, samt ett antal nordiska, från 1100talet och fram till idag.
WatercolorPainting.com
En sida om akvareller och vattenfärger. Här kan du lära dig hur man
målar akvareller i pedagogiska steg för steg övningar, se konstverk i
akvarell samt få tips om material och länkar.

okända konstnärer.
Konsthörnans interaktiva konst
Gör Caldermobiler, teckna som van Gogh, spela med Mondrian, skapa
konst som Keith Haring och många fler konstrelaterade övningar på
din skärm.
Drawing in the Middle Ages
The Metropolitian Museum of Arts sida om konsten på medeltiden.
Vilka var målarna, hur arbetade de och vilka alster av text och bild har
vi kvar idag. Onlineutställningar med många av bilder medeltiden.
Islamic art and architecture
Här kan du läsa om arkitektur, konst, myntprägling, vävning och
skönskrift med islamiska motiv och mönster. Mestadels text men även
en del bilder.

Codart
Länkplats för holländsk och flamländsk konst.

Kulturnär Sverige Konst/konstnärer
Sida med länkar till konstnärer inom grafik, illustration,installationer,
måleri, performance, skulptur och virtuell konst.

Myoats
Ett coolt program som körs direkt i browsern där du kan skapa dina
egna mönster och bilder och publicera dem direkt på sidan.

WebMuseum
Konsthistoria från 1200-t till 1900-t, konstnärer, Japansk konst och
arkitektur.

The National Cartoonists Society
En portal för amerikanska serietecknare. Här finns både historia och
nyheter om täckande bilder och serier, samt länkar och många exempel
på artister och deras alster.

Konstkalendern
Aktuella konstutställningar i Mellansverige. Register över konstnärer,
museer och gallerier.

Konstnären
Ett webbmagasin med olika artiklar och reportage med kända och

Kunstindeks Danmark
Databas över konst i Danmarks museer.

Kamats Potpourri
Indisk konst och kultur. Hinduisk konst, folkkonst, arkitektur, måleri,
skulptur ...
Statens Museum for Kunst, København
Konsthistoria, bildkonst
asianart.com
Webbplats med länkar till asiatisk konst. Gallerier, utställningar,
artiklar etc.
Ikonostasion
Ikonostasions webbplats presenterar mängder av ikonbilder. Flest i
världen skriver de. Ikoner från länder och i teman.
Mr. Picassohead
Ögon, öron, näsa, mun, hår, ögonbryn och hår. Dra ut dem till duken
och förändra dem. Picasso?
John Bauer
John Bauermuseet presenterar sagokonstnärens liv och verk.
Menil Collection
Konsthistoria, folkkonst, bysantinsk konst, modern konst.
Musei Vaticani
Måleri och skulptur i Vatikanmuseet.
Wordle
Ett onlineprogram som skapar ordmoln av texter som man själv
skriver in. Perfekt för dig som vill skapa en rörig bild av ord.

Foto
Fotosidan
Mötesplatsen för fotografer nummer 1. Grupper, fotografer, forum,
artiklar och inte minst ett gigantiskt bildgalleri. Här kan du publicera
dina egna bilder och få kritik av andra och träffa andra
fotointresserade.
Fotografiska museet
Fotografiska har inte haft öppet länge men på den tiden lyckas bygga
upp en mycket intressant verksamhet. Förutom att se en mängd
intressanta foton i världsklass kan man anmäla sig till kurser,
workshops och kolla galleriet.
New7Wonders
En sida där man kan lägga in förslag på vilka de nya sju underverken
ska bli. Fantastiska bilder i kategorier från naturplatser och kulturella
storverk till militärbaser och civilisationer.
Legends Onlie Archive
Virtuella guidade turer bland kända fotografers verk. Biografier och
intervjuer.
Masters of Photography
Läs om mästarna bakom kameran och i mörkrummen och kanske
framför datorn. Ett hundratal fotografer och deras verk presenteras.
Fotofinnaren.se
Fotofinnaren.se är en generös resurs för skolan och underevisningen.
Syftet med webbplatsen är att erbjuda gratis bildmaterial till skolor. Nu
finns här över 14 000 bilder i olika kategorier.Aktuellt, byggander,

växter, religioner, djur, historia m.m.m.
ImageBank
Hos ImageBank kan man hämta bilder som andra har lagt upp och
även bidra med egna. Sök i kategorier. För ickekommersiellt bruk.
Mycket omfattande.
Panoramio - Photos of the world
Kombination av satellitbild, karta och foto. Sök en plats i världen på
en karta eller satrellitbild. Där finns foton att klicka på som visar hur
det kan se ut just där.
About.com foto
About.coms sidor om fotografering.
National media museum
Omfattande och välgjord webbplats om foto, film,TV, IMAX och nya
medier. Sökdatabas.
photo.net
Foto, bildgallerier, kameror och utrustning, Diskussionsforum,
lektioner och tips.
freefoto.com
FreeFoto.com säger att de är den största fotodatabasen på Internet. 130
000 bilder. Sök i många kategorier. Stort är det och gratis för den som
inte är kommersiell.
Kamera & Bild
Det mesta om foto och fotoutrustning. Gallerier, tävlingar och tester.
Intressanta artiklar och kommentarer.

Åsas bildskola
Från multimediabyrån på Skolverket. Steg för steg i den digitala
bildvärlden. Mycket grundläggande för nybörjaren.
Fototips
Enkel länkplats för foto och bildkommunikation. Photoscop,
dokumentärfoto, fotojuridik, digitalkameran, retuschering. fotoskolor
och on-lineguider.
A History of Photography
Fotohistoria från början till 20-talet. Sök på de viktigaste fotograferna
och läs om deras teknik och metoder.
Photoshopskolan
Grundläggande tips om hur du kan använda Photoshop. Filter,
funktionsmakron, skuggningar, lagerhantering etc. Något
svårnavigerad.
Lennart Hanssons fototips
Mängder av praktiska tips för hur du fotograferar och komponerar en
bild.
Daguerreian Society
Entusiastisk förening med inriktning på historiska foton. Bra
bildgalleri.
Ung Media
Ung Media är intresseorganisationen för skol- och ungdomsmedia som
bevakar, uppmuntrar och bidrar till ökad medieproduktion bland unga i
hela landet. Medlemmarna är allt ifrån webbskoltidningar till
frilansande fotografer.

picsearch.se
Hitta bilder på internet. Sök bland fler än 3 000 000 000 bilder.
Myra
Myra som ett bildarkiv öppnades 1977 i augusti. Här uppdaterar
fotografer ständigt sidan med nya professionella bilder. Sidan
specialiserar sig på Fjärilar småkryp, insekter, fåglar, svenska
däggdjur, svampar, skogsbilder och andra naturmotiv.
American Museum of Photography
American Museum of Photography
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Bild
Film
Foto
Konst
Multimedia
Bild : 6 träffar

Teknik
Foto även77

78 Musik ( konserter o d 792)
Libris/SAB:
Ij
Musik
Ij:d Musikteori, -filosofi och -psykologi
Ij:k Musikforskningens historia
Ij:oa Musiksociologi
Ija Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga
delområden
Ijb Musikhistoria
Ijc Musikinstrument: allmänt
Ijd Tangentinstrument
Ije Stråkinstrument
Ijf Blåsinstrument
Ijg Knäppinstrument
Ijh Slagverk och strykidiofoner
Iji Elektriska musikinstrument
Ijj Mekaniska musikinstrument
Ijk Instrumentalmusik: kammarmusik
Ijl Instrumentalmusik: orkestrar
Ijm Instrumentalmusik: särskilda former
Ijn Vokalmusik: allmänt
Ijo Vokalmusik: solosång
Ijp Vokalmusik: körsång
Ijq Vokalmusik: särskilda former
Ijr Dramatisk och scenisk musik
Ijs Religiös musik
Ijt Skolmusik
Iju Västerländsk folkmusik
Ijv Icke-västerländska kulturers musik

Ijx
Ijy
Ijz
Ijä
Ijö
X
X(s)
Xa
Xb
Xc
Xd
Xe
Xf
Xg
Xh
Xi
Xj
Xk
Xl
Xm
Xn
Xo
Xp
Xq
Xr
Xs
Xu
Xv
Xx
Xy
Xä

Jazz, rock och populärmusik
Musikprogram
Särskilda tonkonstnärer
Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Övrig musik
Musikalier (noter)
Musikalier: Samlingar och studiepartitur
Musikteori
Musikhistoria
Soloverk: valfri besättning
Instrumentalmusik: tangentinstrument
Instrumentalmusik: stråkinstrument
Instrumentalmusik: blåsinstrument
Instrumentalmusik: knäppinstrument
Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Instrumentalensembler
Instrumentalmusik: orkestrar
Instrumentalmusik: särskilda former
Elektroakustisk musik och ljudkonst
Solosång
Körsång
Vokalmusik: särskilda former
Dramatisk och scenisk musik
Religiös musik
Västerländsk folkmusik
Icke-västerländska kulturers musik
Jazz, rock och populärmusik
texter till vokal och dramatisk musik
Parodier, signaler, ljudeffekter m m

Xö Övrigt
Y
Musikinspelningar
Y(s) Samlingar
Ya Musikteori
Yb Musikhistoria
Yc Soloverk: valfri besättning
Yd Instrumentalmusik: tangentinstrument
Ye Instrumentalmusik: stråkinstrument
Yf Instrumentalmusik: blåsinstrument
Yg Instrumentalmusik: knäppinstrument
Yh Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Yi Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Yj Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Yk Instrumentalensembler
Yl Instrumentalmusik: orkestrar
Ym Instrumentalmusik: särskilda former
Yn Elektroakustisk musik och ljudkonst
Yo Solosång
Yp Körsång
Yq Vokalmusik: särskilda former
Yr Dramatisk och scenisk musik
Ys Religiös musik
Yu Västerländsk folkmusik
Yv Icke-västerländska kulturers musik
Yx Jazz, rock och populärmusik
Yä Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Yö Övrigt
(DC, DK 78)

skollink.se
Musik Allmänt
Musikmuseet
Presentation, information om museet, aktuellt, virtuell utställning av
museets samlingar, sök efter instrument. Bra webb om ballader med
ljud, texter och tävling. Mycket skolmaterial.
Classics for Kids
Lektioner om klassisk musik. Instrument, kompositörer från A - Z,
spel m.m. Förslag till lektionsplaner. Mycket musik att lyssna på på
webbplatsen och de radiostationer de rekommenderar och länkar till.
LIRA
LIRA är en musiktidning för dig som är nere med jazz, klubb-, folk-,
roots-, världsmusik och andra mindre omskrivna genrer.
Papperstidning men utnyttjar webben väl. Det är där nyheterna
kommer dagligen. Reportag, recensioner, artiklar och mycket bra
musikguider som är bra när man är ute och reser.
Jamma.se Sveriges Musikcommunety
Jamma är stället där man samlar Sveriges oetablerade band och artister
på ett och samma ställe där de kan visa upp sig och sin musik gratis.
Här kan man få sina alster kritiserade, hitta bandmedlemmar,
replokaler, sälja eller köpa begagnade musikprylar, läsa om kommande
konserter, hitta intressanta musiklänkar m.m.
Al Segno
Webbplats för klassisk musik och opera. Läs artiklar om kompositörer,

harmonilära, personligheter och om hur du gör digital musik. Sök på
stycke eller kompositör och se video men fr.a. lyssna.
BBC Bitesize Music
Musikkurs från BBC Bitesize.
Musikakuten
Sidan är ett nytt sätt att hitta hjälp och råd när man ska börja spela pop
och rock i band. Nivån är från nybörjare till dig som är någorlunda
självgående. Grupper, sång, gitarr, bas, trummor, klaviatur och
inspelning m.m.
OnAir.nu
Sveriges största och mest besökta radiosajt. På sidan hittar du alltid de
senaste nyheterna om radio, frekvensguide, webbradio och mycket
mer. Här kan du bl.a. hitta alla radiostationer och lyssna på arkivljud.
United Stage
United Stage är i dag det största oberoende företaget inom Sveriges
nöjesindustri när det gäller att representera svenska artister. Här kan du
läsa om aktuella nyheter, artister, konserter, events m.m.
Poplåtar.se
Här kan du bl.a. ta del av nya låtar, mp3s, texter och ackord, artister,
texter om musiken. Ladda upp din egen musik och ladda ner andras
och lär dig spela.
Last.fm
Med verktyget på sidan kan du enkelt komma ihåg vad du lyssnar på i
alla spelare och hitta gamla låtar. Baserat på din smak får du
rekommendationer för mer musik och spelningar. Gratis medlemskap

och inloggning.
Irish Music
Portal för irländs musik. Kategorier ordnade efter instrument och
kategorier för band, festivaler etc. En bra utgångspunkt för den som
vill lära mer om och höra celtisk musik.
Donalds Encyclopedia of Popular Music
I Donalds Encyclopedia of Popular Music finns över 4000
kompositörer, producenter och skivmärken att söka på. Diskografier
och biografier.
Freesound
Webbplatsen Freesound håller inte på med musik men väl med ljud.
Massoe av ljudeffekter i olika kategorier. Lyssna på regnet i Dublin
t.ex. genom att söka platsen på satellitbild och klicka på ljudfilen. Hur
låter ljudet från en fredscermoni i Hiroshima?
Utbildningsradion musik
Utbildningsradions sidor om musik.
MusikNet
Ljudarkiv, MP3-guide, ABC om musik på nätet, musikmuseum, sånger
för barn med noter och texter, mediatek, pianoskola...
UK Music.co.uk
Brittiskt musikmagasin. Artister, intervjuer, nyheter, recensioner,
musiksök.
Music Resources
Sibeliusakademien - musiklänkar till kyrklig musik, kompositörer,

folk-/World music, instrument, jazz/blues, tidningar, utbildningar,
opera, orkestrar, musikteori, rock/pop...
WWW Music Database
Omfattande länksamling till musik på nätet. Tiotusentals album och
artister. De som gör webbplatsen ber om ursäkt för utseendet. OK...det
är ju insidan som räknas.
allmusic
det räcker inte med att sälja skivor...man måste ge något. Artiklar och
recensioner från det mesta inom musikvärlden i kategorier. Pop/rock,
jazz, R&B, Rap, Country, Blues, Elektronisk musik, Latin,
Raggae,World music och Klassiskt. Hundratals underavdelningar med
förklaringar till stilar. Bra artist/låt, album, låt och klassisktt sök.
World Music Network
World Music Network ger ut den världsledande Music Rough Guides
och ger ut olistade Riverboat Record. De har också gett ut musik i
samarbete med Amnesty International and Oxfam för att arbeta mot
fattigdom och för mänskliga rättigheter. Lyssna och se på video.
Music Directory Search Engine
Musiklänkar under rubrikerna band och artister, topplistor, forum,
komposition, andra länkplatser, instrument, texter, nyheter och media.
Musse-Lasses hemsida
Material för musiklärare - lektionstips, låtar med gitarrtabulaturer och
ackord, midi-skola och nyttiga länka
Folk Music Home Page
En webbplats med länkar till folkmusik främst från USA, Canada och

Storbrittanien. Artister, festivaler, kurser, texter, instrument m.m.
Mora Träsk
Mora Träsk lägger ut texten till sin låter. Ljudexempel och bilder.
The Asian Ear
Asiatisk musik - Kina, Japan, Indien och Malaysia - historik,
instrument, musikfiler, bilder, gör egen musik. En del trasiga länkar
drar ner betyget...
LetsSightIt
LetsSingIt är ett musikcommunity där man kan hitta musikrelaterad
information som sångtexter, albumlistor, nyheter om artister, biografier
och bilder m.m.
Konsertguiden
Sidan är en webbportal från Rikskonserter, en mötesplats för sveriges
musikintresserade där musikarrangörer från hela landet kan lägga ut
information om sina aktuella musikevenemang

Instrument
Taming The Saxophone
Saxen är ett instrument som behöver tämjas tycker webbplatsen och
gör allt för att detta ska bli möjligt. Saxofone lektioner, video, tips,
övriga resurser, historia och en massa information information.
Ljudeffekter och tonbildning, jazzteori och improvisation etc.
Musikinstrument
Sida från Musikmuseet med sökbar databas med över 5600 instrument.
OddMusic.com
En sida som demonstrerar nya och udda instrument från olika etniska
grupper och uppfinnare. Här kan du upptäcka slaginstrument, flöjter,
stränginstrument och andra instrument som inte ens går att klassificera.
gitarrkurser.net
Hur börjar man till hur spelar man den här låten? Generöst om
gitarrspel, tablaturer, skalor, ackord och tips och trix för nybörjaren
och den lite mer avancerade. Lektioner. Synd att det inte var länkade
ackord till Into the great wide open och de andra låtarna.
Guitar Player
Artiklar och nyheter från Guitar Player. Webbversionen innehåller en
hel del bra material och video. recentioner och tester av ny utrustning,
lektioner efter erfarenhet och kunskap och en hel del bra gitarrister
inom jazz, rock, blues etc.
trumskolan.se 2.0
Lira trumor med hjälp av Jan Jansson. Notlektioner men fr.a. 77 filmer
med lektioner från åttondelskomp till Ghost notes och sjutakt.

Instrument Encyclopedia
Slagverk-, sträng-,blås- och elektroniska instrument från hela världen.
Artiklar, historik och ljudexempel. Ordlista och länkar till
instrumentsidor.
Violin Making
Hur går det till att bygga en fiol? Träslag, design, sammanfogning och
lackning och en nhel del däremellan... Skötselråd och
stråkinstrumenthistoria. Och hur låter den och varför så?
Keyboard Player
Artiklar och nyheter från Keyboard Player. Webbversionen innehåller
en hel del bra material och video. Recentioner och tester av ny
utrustning, lektioner efter erfarenhet och kunskap och en hel del bra
pianister inom jazz, rock, blues etc.
Worldwide Internet Music Resources
Länkplats som ser ut att komma från 90-talets mitt. Det gör den också.
Skulle behöva en renovering men här hittar man fortfarande länkar till
massor av webbplatser för musikinstrument, kompositörer,
kompositionslära, m.m.m.
The World Violinist Links
Länkar till kända violinisters webbplatser.
The Strad
Artiklar om stråkinstrument. Tips om framförande, skötsel m.m.
Webbversionen av tidskriften är lite tunn men en del finns att hämta
t.ex. länkarna.

International Society of Bassists
För basisten. Artiklar om hur man flyger med sin bas och vilka
kroppsliga effekter det kan få spela kontrabas. Bäst äre länksamlingen.
Gå gärna dit.
The Mechanics of Music
Sida från webbplatsen the method behind the music. Grundläggande
om ljud och musikintrument. Trä- och bleckblås, stränginstrument och
slagverk. Midi-filer.
Trumskolan
En hemsida med filmer, bilder, noter och annat som är bra om man vill
lära sig spela trummor. Lektioner för nybörjare online.
Ukulelesolen
Marcus Roos har gjort en personlig ukulelesida. Här kan du lära dig
hur man stämmer en ukulele, läsa recensioner om instrumentet samt få
korta online-lektioner i hur man spelar det.
Stefan ukulele
En sida om hur du hanterar en ukulele av Stefan, Här kan du även
beställa instrumentet.

Kompositörer
Classical Net
Webbplats för klassisk musik. Sök artiklar om musik och tonsättare
efter historiska epoker medeltida musik, renässansen, barock,
klassisism, romantik, 1900-talsmusik och modern musik. Artiklar och
ljudfiler.
The Classical Composers Database
Från Saint Ambrose född 339 till Adam Bruce född 1993 och
däremellan tusentals kompositörer genom tiderna. Artiklar, opus-listor
och ibland MIDI-filer med musikexempel. Många länkar, korta artiklar
och kommentarer.
Famous Musicians, Composers, Vocalists and Singer/Songwriters
Berömda kompositörer från About.com. Verklistor och biografier. Sök
alfabetiskt eller efter genre.
Sällskapet Visans Vänner Mariestad
Visans Vänner i Mariestads webbplats har mycket bra länksidor till
svenska visartister som oftast är kompositörer och textförfattare också.
En avdelning med länkar till organisationer, sällskap och artister och
en med länkar till artister på MySpace där du kan lyssna.
Föreningen svenska tonsättare
Föreningen för svenska kompositörer presenterar sin verksamhet bl.a.
Skolprojektet där kompositörer samarbetar med musiklärare kring
konstmusik. Kalendarium och länkar till föreningens medlemmar,
kompositörernas webbplatser.
The Classical Music Navigator
Klassiska kompositörer i bokstavsordning, geografisk tillhörighet, stil

och typ av musikform.
Women Composers
Det finns många kvinnliga tonsättare. Här presenteras några av dem.
Har de egen webbplats länkas man dit.
Essentials of music
Lista med kompositörer i alfabetisk ordning. Biografier och verklistor.
Musikexempel i RealPlayer-format.
Opera Composers
Listor på kompositörer som skrivit för operan. Lista på de största med
länkar till info och libretton och historiska notiser om uppförande o.a.
För operaentusiasten eller kalenderbitaren.
Classical Guitar Composers List
Kompositörer som skrivit musik för gitarr. Sök kronologisk,
alfabetiskt eller nationalitet. Länkar vidare till artiklar och ljudfiler
men inte på alla. Behöver uppdateras.

Musikhistoria
Day in Rock - Rock History
Tusentals artiklar om rockens historia. Beatles, Hendrix, Roy Orbison,
Michael Jackson, Bon Jovi, Police.... Day in Rock är en rock historia
med kornologi för rock i alla former. Sök och läs.
Musical Periods
Barock, klassicism, romantik, impressionism och jazz för barn.
Kompositörer och föredrag i ljudfiler. Musikexempel.
Music History 101
Musikhistoria från About.com. Epoker från medeltid till våra dagar.
Tidslinjer och ordförklaringar länkade i artiklarna.
Folkmusikboken
Svenskt visarkiv har digitaliserat några kapitel ur Folkmusikboken.
Läs Jan Ling - Om folkmusikens historia och ideal, Birgit Kjellström Om folkliga instrument, Anna Johnson - Om fäbodarnas musik, Märta
Ramsten - Om folklig vissång, Gunnar Ternhag - Om folkmusikens
källor och Ville Roempke - Om spelmansrörelsen
Red Hot Jazz Archive
Webbplats om den tidiga jazzen som föddes i New Orleans. Läs om
band och bandmedlemmar. Louis Armstrong och Josephine Baker
förstås men även mindre kända som E.C. Cobb And His Corn Eaters.
Lyssna i RealPlayer.
The History of Rock and Roll
Musik och musiker från The Golden Decade 1955 - 1964. Rockens

rötter och influenser, skivbolag, kronologi, gitarrhjältar m.m. En lite
spretig sida som underhålls av en sann rockentusiast.
Tidig musik
Förening och tidning som vill främja intresset för musik från medeltid,
renässans och barock. Artiklar och en mycket omfattande länksamling.
A brief history of Popular Music before Rock Music
Boken A brief history of Popular Music before Rock Music av Piero
Scaruffi. Blues, country, cabaret, ragtime, filmmusik, soul, europeiskt,
latinsk, jamaicansk, afrikansk, arabisk och indisk musik. Korta kapitel
med länkar i texterna.
Music History Websites
Länkar till webbplatser med musikhistoria. Epoker, instrument, tidiga
instrument m.m. Leta...
Music History Timeline
Klicka dig fram i musikhistorien från antiken till våra dagar. Lite
bilder att se. Mest för kalenderbitaren.
Svenskt Rockarkiv
Webbplatsen vill dokumentera svensk rock. Listor på uppsatser som
inte går att läsa. Ett fåtal projekt. Det som har värde är samlingarna av
gamla tidningsomslag och en del andra bilder. Ser fram emot ett lyft...

Musikinstitutioner
Kungliga operan
Nationalscenen presenterar sin verksamhet. Bra artiklar om opera och
balett. Opera och operahusets historia. Video om scenkläder, info om
vad som händer bakom scenen, presentation av verken på reportoaren
och unga på Operan med förslag till aktiviteter för skolan.
Lärarmaterial innan besöket.
Kungliga filharmonikerna Stockholms konserthus
Filharmonikerna presenterar sig, sin reportoar och de aktiva
musikerna. Konserhusets historia och lokaler med bra bilder.
Skolbesök, visningar och piccolaklubben för barn.
Rikskonserter
Rikskonserter är en statlig stiftelse som årligen arrangerar runt 40
turnéer och 700 konserter, främst med konstmusik, jazz och folkmusik.
Läs artiklar om musiksverige och om kommande konserter. Läs om
verksamheten som kanske upphör 2011... Gigantisk länksamling!
Riksförbundet Unga Musikanter RUM
Organiserar ungdomar som spelar i åldrarna 7 - 25 år. De arrangerar
kurser, konserter, workshops och festivaler.
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd SMoK
Samarbetsorgan för Sveriges musik- och kulturskolor. Utbildning,
forskningsrapporter och adresser till kultur- och musikskolor i Sverige.
Kungl. Musikaliska Akademien
Kungl. Musikaliska Akademien presenterar sin verksamhet.
Utbildning, forskning och stipendier. Nyheter och historiska dokument
i arkivet.

Teatro alla Scala
Prestigefyllda La Scala i Milano presenterar reportoar, orkestern och
dess medlemmar. Historik och bilder. Interaktiv 3D-skiss över
byggnaden.
Svenska Jazzriksförbundet SJR
Ideell organisation som arbetar för jazzen som musikform. Särskilt
ungdomsarbete med skolkontakter. Arrangerar lärarträffar.
Evenemangskalendarium.
Sveriges körförbund
Förbundet organiserar svenska körer. Utbildning, tidnigen Körsång,
kalendarium, rapporter och nyheter från Körsverige.
Folkoperan
Folkoperan presenterar sig och sin verksamhet. Liten avdelning för
skolan med info om hur Folkoperan jobbar med elever, opera i
fickformat och en ordlista däe du kan få libretto, koloratursång och
melismer förklarade.
Svenskt visarkiv
Svenskt visarkiv (SVA) finns i Stockholm och har till uppgift att samla
in, bevara, vetenskapligt bearbeta och publicera material inom
områdena folkliga och andra äldre visor, instrumental folkmusik, äldre
populärmusik och svensk jazz.

Musikteori
all-guitar-chords
Kolla ackordet på greppbrädan eller skalan eller vilka ackord som
passar till skalan eller en bra ackordsprogression eller kolla in ett bra
lick eller... Stäm, ställ in metronomen och jamma på sidan. Men du
kanske behöver transponera först... Lektioner i massor.
Musical Mysteries
Musikteori om ljud, känslostämning, rytmer och orkestern i spelform
för mindre barn från BBC.
Musikteori.se
Enkelt framställt om musikteorins grunder, notvärden, taktarter,
durskalan, tonarter, transponering, mollskalor, andra skalor, form och
intervall. Gehörsövningar, läxor och test. Sidorna går att få i PDFformat för utskrift.
Ricci Adams Musictheory.net
Engelsk webbplats med svensk översättning om musikteorins grunder,
notvärden, taktarter, dur- och mollskalan, tonarter, intervall och bra om
ackord. Flash krävs. Det går utmärkt att skriva ut materialet.
Ackordsgenerator i den engelska delen.
The Method Behind the Music - Music Theory
Grundläggande om intervaller, notskrift, dur- och mollskalor. Stor
ordlista. På sidan kan man ladda ner en klaviatur och spela exemplen.
Tabulatur förklaras.
MusicArrangers.com
Från grundläöggande till mycket avancerat om noter och notvärden,

ackord och tempo. När man kan allt som webbplatsen beskriver är det
bara att börja arrangera musik. Inatrumentintevall och klangfärger.
Midi- filer till några exempel.
chord house
Välj ett ackord. Välj vilket gitarrljud du vill ha och lyssna i midiformat. Tydliga grepp och fingersättningar. Massor med ackord för
nybörjaren och den mer avancerade gitaristen eller pianisten.
A Passion for Jazz
En webbplats för jazz med en hel del tips om hur man spelar och
teorierna bakom. Vanliga jazzackord, turnarounds, ackordsprogression
etc. Och mycket mer om jazz... Saxofon spelas så här: Blås i det lilla
hålet och rör på fingrarna, säger man sidan.
Lihkören:Musiktermer
A cappella, marziale, recitando, eller soave? Här kan du kolla vad
musiktermerna betyder. Non pesante.
Komponera.se
En blogg om komposition och teori för musiklärare. Lyssna och lär av
ny musik, lär dig ackord, kolla in musikteori, studera notprogram, få
inspiration till sångtexter, musikhistoria m.m. Innehåller även ljudfiler
med exempel.
Musiklära
Text om tonernas namn, skalor, tonsteg, tonarter, kors-tonarter och btonarter och lite mer.

Noter & tabulatur
Cantorion, Sheet music
Webbplatsen erbjuder mängder av noter av många kända och mindra
kända kompositörer att ladda ner gratis. Sök efter kompositör,
instrument eller genre. PDF-format så de är enkla att skriva ut. Man
kan även lyssna på det man laddar ner.
International Music Score Library Project
Här kan du gratis ladda ner tiotusentals notskrifter.Sök på tonsättare,
tonsättarens levnadstid, verktyp/genre eller tillkomsttid. Projektet har
som mål att samla alla fria noter på Internet och att stimulera
diskussioner om musik.
Ultimate Guitar
det började i med tio artister -98. Nu är webbplatsen en av de största i
sin genre. Resensioner av utrustning och CD, musiknyheter, lektioner
och forum men fr.a. en otrolig massa tabulatur för giterr och bas.
Men...ibland får du betala om du vill ha allt.
guitar music tabs
Sida som gör ett anonymt intryck eller enkel om man vill. Men här
finns massor av ackord och tabulatur att söka efter. Artist eller ord i
låttiteln. Ibland kopplade till Youtube så att du kan se och hörea hur
det ska låta.
A - Z Guitar Tabs
Ackord och tabulatur för gitarr och bas. 200.000 stycken anger man på
sidan. Det är nog fler nu...
Country Tabs
Gillar du bluegrass och country? Här finns tabulatur och texter för dig.
Vill du ha allt sidan erbjuder krävs registrering.

Musopen
Musopen lägger ut noter som inte är upphovsskyddade. Många
kompositörer som Beethoven, Händel, Schubert m.fl finns att söka på
och kanske spela deras muisik. Sök även på instrument, form och
tidsperiod.
911tabs
En av de stora tabulatur-, text- och notportalerna. De länkar till andra
och är en bra utgångspunkt för letandet. Bra sök för band eller låt.
Gitarr, bas och piano.
Musik- och Teaterbiblioteket
Musik- och teaterbiblioteket är ett allmänt bibliotek. Här finns stora
samlingar och utlåning av noter i alla besättningar och genrer. Du
hittar också litteratur, tidskrifter och filmer om musik och teater.
SwedeTab
Svenska tabulatur och ackordsgrepp till olika låtar. Här kan du själv
uppdatera sidan, läsa om tips och råd i forumet samt lära dig de senast
uppdaterade låtarna.
The Mutopia Project
Noter av många kända och mindra kända kompositörer att ladda ner
gratis. Sök efter kompositör, instrument eller genre.
musicnotes.com
Om man är beredd att ladda ner musicnotes player kan man få
förstasidan av musikstycken på skärmen. Alla musikgenrer, hur
mycket musik som helst men....vill du se resten får du betala.
Find free sheet music
En webbplats med länkar till andra sidor där du kan hitta noter, ackord
och en del annat. Kräver tålamod.

Övrigt
DJ Portal
Sidan startades som en länksamling men nu hittar du även: DJ-skola,
köp och sälj plank, recensioner av utrustning och skivor, bildgallerier,
egna låtar att lyssna på, forum och väldigt många av Sveriges deejays!
Musipedia
Vet du ungefär hur mudsiken låter? Du kanske kan spela lite på piano
eller mynna eller vissla den. Då ha du möjlighet att hitta vad du söker.
Spele online-piano, använd mikrofon, tangentbord eller sök efter
rytmen som du knackar fram.
radio-locator
En portal för över 10 000 radiostationer i världen. Sök efter språk,
länder och musikstil. Allt finns.
MAIS arrangörshandbok
Arrangera en konsert? Mycket att tänka på. Här finns hjälpen i MAIS
arrangörshandbok. Steg för steg från idé till ekonomisk redovisning
och däremellan en lyckad konsert...
Vi Musiker
Mötesplatsen för svenska musiker proffs och amatör, gammal och ung.
Nyheter, forum, community, ackordsgenerator, demo-låtar kan laddas
upp om du är medlem vilket du kan bli gratis. Omfattande länksamling
där man kan söka genre, artist, evenemang, skolor m.m.
Rock-songs.com
Vikla är nu de 500 bästa rocklåtarna? Här har alla topplistor
sammansmälts till en 500-lista. Bästa riffen och bästa album. Tabulatur

till några. Biografier och video.
Musicals101.com
Den förre prodcenten och managern John Kenricks webbplats om
musicaler. Mycket initierat och omfattande om musicalproduktion från
strg ett till succé. Historia, scener, texter, film m.m. Teatrar på
Broadway förr och nu. Artiklar och vem-är-vem i branschen.
Official-Music Web Sites
Enkel sökning på artisters officiella webbplatser.
Lyrics
Enorma mängder sångtexter till pop, rock, R&B, Hip Hop och country.
Sök på artist, låt eller album.
Ishkurs Guide to Electronic Music
Kort guide till historien om elektromusik. Sen är det bara att lyssna på
exemplen med house, trance, techno, breakbeat, djungle, hardcore och
downbeat och alla underegrupper... Klicka lyssna och läs. Kul design
som funkar.
BusSongs
Webbplats med mycket omfattande samling barnsånger och ramsor på
engelska. Text, musik och video ibland.
Svenska folkmusiklänkar
Hundratals länkar till svensk folkmusik och svenska folkmusiker.
Instrumentbyggare, festivsaler, legendariska spelmän, dans, föreningar
m.m. tyvärr lite dåligt uppdaterad.
Jazz Clubs Worldwide
Om du inte kan vara utan jazzklubbar vart du är åker i världen är detta

webbplatsen för dig. Klicka runt och se vad de lirar i världen på
kubbarnas sidor. Ofta intressant läsning med historik, video, bilder och
ljud.
Svenska frekvensklubben
Här kan du nästan hitta allt om frekvenser, koder, satelliter, fax, polis,
brand, flyg, militärflyg, marinén, handelsfartyg, kustbevakning,
telefoni, amatörradio, kortvåg, rymdfärjan, och mycket mera.
Find Sounds
Ett verktyg som söker igenom internet efter olika ljudfiler. Ett praktiskt
verktyg om du vet vad du söker.
Musikal
Texter om kända musikaler. Hopplöst sök med försök till nydanande
design...

Skolverkets länkskafferi
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Från Internet 20101211:
I
KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM
Delar om
Ij Musik
Ijc Musikinstrument
Iju Folkmusik, världsmusik
Ijx Jazz, rock och populärmusik

Musik
•
Dans
•
Musik, ljud, noter och inspelningar
•
Ljud- och talbehandling
Musik : 10 träffar

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Musik
All Music Guide
Capella Musik
Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets
spelmansböcker
Gracenote
Svensk Mediedatabas - SLBA
Visregister (Kungl Musikhögsk)
Visregister (Musikhögsk Örebro)

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
verksamheter. Sport.
Särskilda områden:
79

Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter.
Sport

7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård.
7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957 Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796-799 Sport, idrott o d.
Libris/SAB:
Ku Allmän socialhistoria (även till 93-99)
Ku. Särskilda historiska perioder
Ku- särskilda länder och områden )
Oa Sociologi (även till 79)
Oa(x)Sociologiska lexikon (118)

Oa:bf Sociologiska institutioner
Oa:d Sociologisik teori, filosofi och metodlära
Oa:k Sociologins historia
Oaa Socialpsykologi
Oab Sociala strukturer
Oac Familjesociologi

*7911-7913 Seder och bruk.
Libris/SAB:
Bl Omstridda fenomen och företeelser
Blb Ockultism
Blc Spådomskonst (divination)
Bld Frenologi
Blf Kryptozoologi
Blg Ufo
M Etnografi, socialantropologi och etnologi
M(x) Etnografiska etc. lexikon
M:b Etnografisk etc. forskning. Institutioner
M:d Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära
M:k Etnografins etc historia
Ma Europa: allmänt
Mb Norden: allmänt
Mc Sverige
Md Övriga Norden
Me Brittiska öarna (Storbritannien)
Mf Mellaneuropa
Mg Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Mh Schweiz
Mi Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Mj Frankrike
Mk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Ml Portugal
Mm Östeuropa
Mn Balkanländerna
Mo Asien
Mp Afrika

Mq
Mr
Ms
Mu
Mv
Mx
My
Mz
Qcg

Amerika
Oceanien
Polarländerna
Bebyggelse och byggnader
Föremål
Näringsliv och arbetsliv
Samhälls- och familjeliv
Folktro och folkseder
Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga
förhållanden (Även 7911)
(DC, DK 39).

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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Biologi
Sex och samlevnad

Samhällskunskap
Minoriteter och folkkultur (socialantropologi, etnologi)
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Från Internet 20101211:
M
ETNOGRAFI, SOCIALANTROPOLOGI, ETNOLOGI
B
ALLMÄNT OCH BLANDAT
Bl Omstridda fenomen och företeelser [Ockultism, magi, andar,
spöken] [Spådomskonst, astrologi] [Frenologi} [Kryptozoologi]
[UFO]
O
SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP
Ohj Könsroller

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester
mm.

skollink.se
Se även Massmedia på område 90

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video,
radio od
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler.
Maskerader.
79161 Festmaltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader.
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer.
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller.
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar. 7919 Libris/SAB:
Bu Masskommunikation: radio och television
Bu- Särskilda länder och områden
Bua Radio
Bub Television och video
Im Film
Ima Film: allmänt
Imb Filmhistoria
(DC, DK 791).

Film
Ingmar Bergman face to face
Ingmar Bregman foundation presenterar demonregissören och hans
verk förnämligt och generöst på webbplatsen. Tidsaxel över verk och
privatliv. Innehållsrika texter av och om konstnären. Och som sig bör
finns en hel del videofiler att se.
independent.nu
Att knåpa ihop en film är inte det lättaste. Här får man hjälp.
Independent.nu erbjuder råd med filmmakeriet. Filmskola med
manusskrivande, bild och ljudbank.
Reel Classics
En sida om kända filmklassiker med trailers, filmstjärnor och
filmskapare. På sidan finns ett index över hundratals filmer från 40-,
50-, 60- och 70-talet med filmklipp och soundtracks.
BollywoodWorld.com
Nyheter, bilder, filmer, recensioner, intervjuer, musik, trailers, release
datum, allt det senaste från Indiens motsvarighet till Hollywood. En
perfekt sida för dig som vill bevaka världens snabbasts växande
filmindustri.
Filmpunkten
Tanken med Filmpunkten är att besökarna ska få filmtips på ett

effektivt och relevant sätt. Alla filmpremiärer, aktuella och kommande
och i arkivet, sorterade efter årtal, genre och titlar.
MovieZine
Svenska och utländska filmnyheter. Trailers, nyheter, intervjuer,
biotoppen, bloggywood, hemmabio, galapremiärer och övriga
filmklipp m.m.
Svenska Filminstitutet
Här kan man läsa allt om svensk film och se trailers. Filmkunskap,
arkiv, utmärkelser, kommande filmer, statistik och mycket mer.
Stockholms Filmfestival
Festivalens målsättning är att bredda det svenska filmutbudet med
nyskapande film av hög kvalitet. Här kan du se vilka filmer som visas,
läsa om filmerna samt se trailers.
Kritiker.se
Sidan samlar skiv-, film- och spelrecensioner från olika tidningar och
webbsajter. Recensioner indexeras dagligen och ett medelvärde räknas
fram automatiskt. Här kan du få tips om det senaste.
The Internet Movie Database
Allt man kan tänka sig inom film, TV, video, skådespelare, regissörer.
Se filmklipp.
Cinema.com
Filmer, skådespelare, nyheter, trailers. Läs de senaste nyheterna från
filmvärlden och kolla dina favoritskådespelare eller länka över till
deras webbplatser

Svenska filminstitutet
Det mesta om svensk film. Mycket skolmaterial med recensioner,
handledningar och nyheter. Stor databas att söka i.
Folkets bio
Förening som importerar film från hela världen som de visar på sina
biografer. Oberoende filmskapare. Stort index. Fortbildning och
skolmaterial. Lång- kort- och dokumentärfilm.
Voodoo Film
Artiklar om hur man gör film. Redigering, manus, filmteknik,
filmhistoria. Mycket gratismaterial. Filmordlista och filmforum.
Många länkar för filmskapare.
SimplyScripts
Här kan du läsa hundratals manus för film, TV, musikaler och radio.
Mest engelska men även på andra språk.
FilmCentrum
Organisation och mötesplats för film och filmare. Uthyrning av film till
skolan men också utrustning som kameror, ljud och ljus. Omfattande
pedagogisk verksamhet med seminarier, lektionsplaner och kurser.
filmpedagogik.nu
Ideell förenoing som vill ge film- och mediapedagogiken ett lyft.
Handledningar, artiklar och lektionsförslag. Bra länkar och många
länkar.
Drews Script-O-Rama
Texterna bakom filmer och TV-serier. Manus till mängder av
engelskspråkiga filmer.

SimplyScripts
Mängder av manuskript, transcripts från TV, film, musikaler, drama
och radio. Samling av Oscarsnominerade manus m.m.
CinemaSpot.com,
Filmer från hela världen indelade geografiskt och i gener. Länkar till
film, skådespelare, manus, on-linefilm, m.m.
Reklamfilmens fantastiska värld
Bra undervisningsmaterial om reklam från Konsumentverket och
Multimediabyrån. Arbetsmaterial för skolan med filmexempel och
analyser.
The Academy of Motion Pictures and Arts and Sciences
Alltså de som delar ut Oscars. Läs om akademin, vinnare senast och
historiskt. Priset går dock till undervisningsresurserna, Teachers Guide
Series. Omfattande lärarmaterial i olika områden. Anomation, kostym
och makeup, visuella effekter, klippning etc.
AllMovie
Databas med över 220,000 filmer och många med synopsis och
biografier. Sök direkt eller i genre. Drama, komedi, skräck, triller, scifi, etc.
Filmskolan
EN välstruktureraded webbplats om filmanalys, film och litteratur,
genrer, typer och stereotyper, filmskapare, film från olika länder, teman
och filmtips. Ljudfiler och PDF-filer. Var är filmklippen?
Backspegeln
Svensk filmhistoria från 1910-talet. Tekniken och människorna bakom.
Intressant bildmaterial.

Filmsite
Entusiast tar dig till Hollywood. Artiklar och recensioner om film och
filmhistoria. Allt i 100 bästa/värsta-tema. Scener, monologer, citat,
katastrofer etc.
tellusfilm.com
Recensioner av film, video och DVD. Sök i databasen och läs artiklar
om vad som händer och har hänt i filmvärlden.
MRQE - Movie Review Query Engine
Databas med främst amerikansk film. TV, DVD och Blue-ray. Artiklar,
recensioner och topplistor.
dvoted
Webbplats för unga nordiska filmare. Läs frågor och svar om film,
manusförfattande, klippning, festivaler, upphovsrätt etc. Om du vill ha
tillgång till allt webbplatsen erbjuder måste du registrera dig.
The History of the Descovery of the Cinematography
En sida som visar historien om hur filmprojektorn uppfanns från
antiken till 1800-talet. Uppdelat i kronologisk ordning med utförliga
bilder och texter.
Film Sound Sweden
En förening som har till syfte att främja utvecklingen av filmljud såväl
tekniskt som konstnärligt och att verka för en ökad medvetenhet om
ljudets betydelse inom filmkonsten. Forum artiklar, tips och länkar.
MovieWeb
En sida med allt om de senaste actionfilmerna från Hollywood med
trailers och recensioner.

Garbosällskapet
1942 spelade Greta Gustafsson in sin sista film. Men den gudomliga
behöll stjärnglansen hela livet. På webbplatsen får man veta en hel del
om denna mytomspunna aktris. Förslag till läsning, filmografi och
artiklar.

Skolverkets länkskafferi

Alfred Hitchcock
Rebecca, Notorius, Psyko och de andra 51 filmerna av Alfred
Hitchkock kan man läsa om på webbplatsen. Biografier över den
Oscarslöse mästaren, se bilder från filmerna men tyvärr inga videofiler.

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog

Filmsound.org
Filmsound drivs av den svenska medieläraren Sven E Carlsson och är
en sida för de som brinner för ljudeffekter till film. Mycket teori och
en del ljudeffekter.
Bio.nu
Nyheter, reklamtrailers och topplistor.
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Film

Från Internet 20101211:
I
KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM
Delar om Im Film
B
ALLMÄNT OCH BLANDAT
Bs-Bu Masskommunikation [Bt Publicistik] [Bu Radio och television]
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Film
All Movie Guide
Internet Movie Database
Flaggor och symboler
Flags of the World
Symbols.com

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer.
Konstdans.

skollink.se
Drama

Libris/SAB:
Ik
Teater
Ika Teater: allmänt
Ikb Teaterhistoria och -kritik
Ike Teaterprogram
Iks Gruppteater
Ikt Pantomim- och marionetteater
Iku Barnteater
Ikv Amatörteater
Ikx Radio- och TV-teater
Iky Konstnärlig dans
Ikz Särskilda sceniska konstnärer
Ikö Övrig scenisk konst och offentliga nöjen
(DC, DK 792)

DramaDrama direkt
Svensk dramatik. Stort arkiv med svensk dramatik. Sökbar pjäsbank
och sök efter dramatiker.
Svenska teaterlänken
Länkar till det mesta inom svenska scenkonst. Teatrar, teatergrupper,
organisationer, revyer, utbildningar etc. Teaterkursen "Online".
Riksteatern
Presentation av den aktuella repertoaren och teatrarna.
Playwriting
Så här gör man en bra pjär eller ett bra filmmanus...mycket noggrant
om dramatik. Detaljerat och innehållsrikt.
Teatertidningen teaterlänkar
Teatertidningen länkar till organisationer och teatrar i Sverige, Norden,
Europa och USA.
About.com drama
About.coms sidor om dramatik.
Creative Drama Lesson Plans
Förslag till dramalektioner för olika åldrar. Pantomim, improvisation,
rollspel etc.

Teaterlistan
Skulle du vilja spela inför tomma salonger? Nej, just det. det vill inte
någon teater. Om det skulle bli en stor avbokning behöver de dig som
stödpublik. Du kan också gå på genrep. Anmäl här. Teatrar i
Stockholm och Götebog.
Centrum för dramatik
Centrum för dramatik förmedlar dramatiker för olika projekt. De
beskriver med vad och hur de kan bidra med ett manus eller utveckla
en idé för film eller teater.
SVT Drama
Presentation av den aktuella repertoaren och nya satsningar under
produktion. Arkiv att söka i
Svart på vitt
Om Ingmer Bergman. Biografi, filmer, teatrar, bilder, texter och
ljudfiler. Manus i fulltext.
Artsjournal theatre
Nyheter från teatervärlden. Debatter och krönikor.
Se även område 78 Musik

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
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KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM
Delar om Ik Teater och dans

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

skollink.se

Libris/SAB:
Rc Danslekar och dans
Rbo Friluftsliv (Även 796/799)
(DC, DK 793)

Dans
Får jag lov
Spelplaner, skivrecensioner, dansguiden över Sveriges danslokaler,
idolkort m.m.
The Dance Store
Lär dig dansa ballroom, hustle ,swing, tango, vals, salsa, rumba cha
cha, foxtrot, merengue, bachat och Texas two step på Learning Center.
Bar video, beskrivningar och historik.
Dance.com
Amerikansk sida med mycket information online. Gener som ballet,
stepp, jazz, modern, hip hop och ballroom. Bloggar och en stor
samling video.
About.com dans
About.coms sidor om dans.
International DanceSport Federation, IDSF
Organisation för ett 90-tal dansfererationen över världen. OM IDSF
och danssport, regler och uppförandekoder, tävlingskalendarium,
rankinglistor och några video- och bildfiler.
Learntodance.com
Har du aldrig prövat argentinsk tango, ballroom, breakdance, cha-cha,
disco, flamenco, foxtrot, jive, lambada, lindy-hop, mambo, merengue,
paso-doble, quickstep, rumba, salsa, samba, slowfox eller vals så ka du

ta de första stapplande stegen här. Korta videolektioner. Fastnar du för
dessa danser vill de att du köper DVD. Förklaringar till dansarterna
och musikexempel.
Dansportalen
Dans kan vara mycket. Här är det främst balett eller scenisk dans som
presenteras, på vad som ska vara Nordens största mötesplats för dans.
Artiklar finns att söka på och man får info om vad balett är,
danstrermer, kalendarium och danstävlingar. Länkar att gå vidare med.
Folkdans.se
Hambo, mazurka, polka/snoa, polska, schottis, tango/foxtrot och vals.
Alltså folkdans. Webbplatsen är en länkplats för folkdans och lite mer.
Skulle behöva en uppdatering för att bli riktigt användbar. Entusiastisk
amatörsida.
Dansglädje
Bor du i Stockholm och gillar gammeldans eller är nyfiken? Här är
platsen för dig. Danskalendarium, kurser och kommenterade
instruktioner till dansarterna och deras undergrupper schottis zigzag 1
t.ex.
The US Swing Dance Server
Portal för swing. Teknik, lektioner online, videoklipp och musik m.m.
Svenska danssportförbundet
Förbundsinfo. Ranking, tävlingskalender och information om
utbildningar. Rock´n´Roll, Jitterbug, Lindy Hop, Bugg, Boogie
Woogie. Förbundsinfo, utbildningar, tävlingar. Bilder.
Svenska Folkdansringen
Info om förbundet. Tidningen "Hembygden". Kalender över aktiviteter

och kurser.
Ballroom Dancing Worldwide
Danslänkar till webbplatser i hela världen.
Kalender för danser
Lista över dansevenemang för i huvudsak Stockholm och Uppsala med
omnejd
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*794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri.
Lotto. Tips

skollink.se

Libris/SAB:
Rd Spel och tidsfördriv
Re Lotteri, vadhållning, tips
(DC 794-795, DK 794)

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog

Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Från Internet 20101211:
Rd-Re Spel och tidsfördriv. Lotterier, vadhållning, tips

*795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.
Särskilda områden
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård.
7952-7956 Sociala miljöer och sociala verksamheter i fysiska
miljöer.
7957 Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer och sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer och verksamheter i allmänna grupper o d.
7952-7956 omfattar:
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska forntidsmiljöer
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer (ca 300-1400).
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
7955 Olika sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning
till offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård.
7956 Sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning till
död, begravning och religion. Se även 20/29. (Här bl a religiösa
terrorister)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

*7951 Sociologi. Socialvård.
Libris/SAB:
Oa Sociologi (även till 7951)
Oa(x)Sociologiska lexikon
Oa:bf Sociologiska institutioner
Oa:d Sociologisik teori, filosofi och metodlära
Oa:k Sociologins historia
Oaa Socialpsykologi
Oab Sociala strukturer
Oac Familjesociologi
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (delar
till 32)
Obr Röda korset (och likvärdiga organisationer) (delar till 32)
Oh Sociala frågor o socialpolitik (politiska krav t 36-39)
Oh:oeAllmänt: sociallagstiftning
Oh- Allmänt: särskilda länder och områden
Oha Arbete och arbetsmarknad (Även 658)
Ohc Bostäder
Ohd Emigration och immigration (Även 7952/7956 och 7958)
Ohe Minoriteter
Ohf Social omsorg
Ohg Frivillig hjälpverksamhet
Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor
Ohj Könsrollsfrågor
Ohk Fritidsverksamhet
Ohm Allmänna samlingslokaler
(DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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Samhällskunskap
Sociala frågor
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O
SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP
Oh Sociala frågor
Ohf Social omsorg

*7952-7956 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i fysiska miljöer
Olika sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning
till byggda miljöer enligt 722-726:
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala

byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga

byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o

d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:

72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

skollink.se

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)

Jämställ.nu
Portal om jömställdhet och jämställdhetsarbete. Exempel, databas och
verktugslåda med metoder, modeller och interaktiva övningar.
Statistik, rapporter, hansbäcker m.m. Webb-TV.

Libris/SAB:
Ohd Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )

Jämställdhet

KvinnSam
Databaser med avhandlingar, forskare, handskrifter, tidskrifter i PDFformat, bilder... Allt om genus och kvinnohistoria. Mycket omfattande
och lättanvänd sökfunktion.
Kvinnofridsportalen
Kvinnofridsportalen ger fakta om trafficking, våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld, könsstympning m.m. Läs om verksamhet mot
kvinnovåld och titta på ststistiken relaterat till dessa frågor.
Barnperspektivet
Sidan är en projekt av BRIS som vill lyfta barnens perspektiv, sprida
och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja föräldrar
och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om
barn far illa.
Rena Kläder
Rena Kläder är ett nätverk som arbetar för bättre arbetsvillkor för de
som tillverkar våra kläder, skor och textilier.
SwedMatch - Research for sustainable business
Sida som granskar svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra
till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa olika ansvar,
rapporter och uppdrag från olika länder, branscher och företag.

ROKS - Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Adresser till kvinnojourer. Våld mot kvinnor, sexuella övergrepp,
kvinnor från olika kulturer m.m.Tidningen Kvinnotryck
Feminist.com
Mycket omfattande portal med länkar till kvinno- relaterade
webbplatser. Könsroller, kultur, arbetsliv...
The BlackStump - women
Kvinnor och konst, litteratur, affärsliv, historia, barn, datorer etc.
Berömda kvinnor, feminism m.m
Stiftelsen Kvinnoforum
Kvinnor och missbruk, unga kvinnor, kvinnor och IT etc. Artiklar i
aktuella jämställdhetsfrågor. Böcker.
Feminist Majority Foundation
Feministisk organisation. Webbplats med stor spänn- vidd. Nätverk,
forskning, kvinnohistoria, karriär etc.s
Nationella sekretariatet för genusforskning
Bevakar genusforskningens ställning och utveckling i Sverige.
Artiklar, rapporter och avhandlingar.
S.C.U.M. Manifesto
Valerie Solanas feministiska manifest.

Lag och rätt
Delar som gäller lagar, domstolar o d hör till 34. Delar som gäller
brott polis, kriminalvård o d hör till 7952-7956.
BRÅ - Brottsförebyggande rådet
Om BRÅ:s verksamhet. Statistik, brott, projekt, brottsförebyggning.
Brottsrummet för ungdomar. Mycket användbart material för skolan.
Info Torg Juridik
Omfattande portal för juridik och jurister. Nyheter med analyser,
sökbart arkiv och mitt i juridiken. Avdelningar för civilrätt, offentlig
rätt, skatterätt, EU-rätt, processrätt, straffrätt och migrationsrätt.
Videomaterial.
Brottsrummet
En sida för skolan om brott, brottslighet, lag och rätt, statistik,
brottsprevension, brottsoffer, mobbing m.m. Lektionsförslag och
filmer.
Lagen.nu
Syftet med sidan är att samla information om innehållet i gällande
svensk rätt, och att presentera denna på ett så enkelt och begripligt sätt
som möjligt. Här kan du läsa om allt från familjerätt och arbetsrätt till
straffrätt och internationell privaträtt.

Manscentrum
Organisation som hjälper män i kris. Våldsamhet och aggressivitet,
orsaker och behandling.

Brottsportalen
Här kan du göra efterlysningar på nätet, se brottsstatistik över olika
områden, läsa om uppklarade fall, sidan samlar även information om
stöldgods för att motverka häleri, virtuell grannsamverkan m.m.

Diskrimineringsombudsmannen
Åtgärder mot diskriminering på grund av hudfärg, ursprung eller
trosbekännelse. Exempel. Lite skolmaterial

Brottsoffermyndigheten
Brottsoffrens rättigheter. Brottskadeersättning, brottsofferfonden,
blanketter och broschyrer.

European Court of Human Rights
EU:s domstol för mänskliga rättigheter. Sidan innehåller allt från
information om hur domstolen arbetar till exempelfall och rapporter.
Sidan innehåller information om själva byggnaden och dess historia.
Serious Fraud Office SFO
Här kan man läsa om hur man arbetar mot bedrägerier och korruption i
Storbritannien. Läs om hur man kan upptäcka brotten och pågående
och avslutade fall.
Crimes of War Projekt
Crimes of War Projekt vill öka medvetenheten om vad som är
krigsförbrytelser och vilka internationella lagar som gäller utifrån
internationella konventioner och avtal. Aktuella konflikter och
historiska analyseras. Begrepp inom området förklaras i en omfattande
ordlista.
International legal search engine on human rights and humanitarian
law
Sökportal för konvensioner och avtal om mänskliga rättigheter. Över
250 olika avtal att söka bland. Område, ämne och land men även efter
konvensionens namn. Bra förklaring av de juridiska termerna och av
hur avtalen kommer till m.m.
the International Freedom of Expression eXchange
Hur står det till med yttrandefriheten i världen? Här kan man orientera
sig. Webbplats för ett internationellt nätverk som kämpar för och
försvarar yttrandefriheten. Sök på länder och världsdelar. Råd till den
som vill engagera sig.
Konkurrensverket Konkurranslagen, domstolsavgöranden, företagskoncentration, ingripanden, konkurrensbegränsningar, karteller m.m.

Kriminalvården
Häkte, fängelse, frivård, transporttjänst, statistik, definitioner och
begrepp. Barnsida för barn med föräldrar i fängelse.
Sveriges Domstolar
Rättshjälp, notarier, blanketter, organisation, domstolar m.m. Sidor för
vittne, brottsoffer, åtalad. Hur man överklagar och besvärar sig.
Notisum
Det senaste om svenskjuridik med bl.a. juridiska ord och begrepp,
regeringsrättsdomar, nya författningar m.m.
Interpol
Det internationella polissammarbetet i världen. Medlemsländer,
Wanted, maffia, droger, betalkort m.m.
Lagrummet.se
Författningar i fulltext. Lagar och förordningar, beslut, propositioner
och skrivelser, grundlagarna, europadomstolen. Uppdateras jämt.
Rättsinfo från regeringen, riksdagen, högre domstolar, statliga
myndigheter
EUR-Lex
Fördrag, internationella avtal, gällande lagstiftning inom EU.
Europadomstolen
Mänskliga rättigheter i Europa. Databas med rättsfall.
Financial Scandals
Engelsk sida om finansskandaler i modern tid. Korruption, skalbolag,
maffia, hur och vad man kan göra åt det.
Brotten
Brott mot liv och hälsa, ärekränkning, sexualbrott, stöld och rån, allt
från skadegörelse till landsföräderi.

Famous Trials
Berömda rättegångar i artikelform med bilder. Från Sokrates och Jesus
till Simpson och Clinton.
Unga Boj
Unga Boj. Unga brottsofferjouren. Brott ur ungdomars perspektiv.
Kort om brott, rättegång, reaktioner hos brottsoffer, stöd och hjälp.
Unga brottsoffer berättar. Video.
Justitieombudsmannen
Justitieombudsmännen väljs av riksdagen för att kontrollera att
myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra
författningar i sin verksamhet. Här finns information om anmälningar,
beslut, ämbetsberättelser m.m.
Mia
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor. Regler för bl.a.
adoption, barnens bästa, socialtjänstlagen
Konsumenternas.se
Opartisk information och vägledning om bank och försäkring. Här kan
du läsa om bl.a. tolkar olika villkor, jämför bank- och
försäkringsprodukter, går vidare om du är missnöjd med ett beslut,
finansiella tjänster, lagar och regler på området och
omprövningsmöjligheter.
Copyswede
Mycket om upphovsrätt i allmännhet och i skolan. Avtal och
blanketter.
Seriemödarlistan
Makaber läsning om seriemördare. Skillnaden mellan en seriemördare
och en massmördare.

7957 Undervisning o d.
Libris/SAB:
E
Uppfostran och undervisning
E:b Uppfostran och undervisning: forskning
E:bf Organisationer och institutioner
E:d Uppfostran och undervisning: teori och filosofi
E:k Uppfostran och undervisning: historia
E:oa Uppfostran och undervisning: sociologi
Ea Pedagogik
Eh Uppfostran i hemmiljö
Em Undervisningsväsen (ej högskolor)
Ep Högskolor
Et Ungdomsvårdsskolor
Eu Elever med särskilda behov
Ev Folkbildning
Ex Yrkesval
(DC, DK 37)

skollink.se
Pedagogik/metodik
Lektion.se
Skaffa konto gratis och få tillgång till lektionsplaneringar från svenska
lärare.
Mimers Brunn - skolarbeten
Tusentals elevarbeten i olika kategorier.
PBS - Problembaserad skolutveckling
Här är starten för ett bra utvecklingsarbete i skolan. Närverket för PBS
- Problembaserad skolutveckling.
John Dewey Society
John Dewey Society arbetar vidare i den demokratiska, pragmatistiska
traditionen och förvaltar arvet efter en av de största pedagogiska
tänkarna. Här redovisar deras arbete och du kan länka vidaree eller
läsa publikationer.
Gratis i Skolan
Ingenting är ju gratis, brukar man säga. Det är det inte heller. Någon
betalar, men här gör inte skolan det. Gratis i Skolan är en webbplats
där man kan beställa material utan att det kostar skolan något.
PRIM-gruppen
PRIM-gruppen är en forskningsgrupp vars främsta fokus är
bedömning av kunskap och kompetens och började arbeta med att
utarbeta centrala prov och standardprov i matematik. På webbplatsen

ka du hämta diagnostiskt material, äldre prov och statistik över
resultat.

olika ämnen från bl.a. Youtube, förslag på diskussioner, fortbildning
etc.

Nationellt Centrum för Matematikutbildning NCM
Nationellt Centrum för Matematikutbildning har till uppgift att stödja
matematikutbildning. På webbplatsen presenteras fortbildning,
rapporter och matematik ur alla många pedagogiska och didaktiska
utgångspunkter. En mycketr bra resurs för mattelärare.

Freinetrörelsen i Sverige
Freinetrörelsen i Sverige. Om Célestin Freinets grundtankar, hans 30
konstanter och arbetets pedagogik m.m. Adresser till freinetskolor,
fördjupad läsning och länkar vidare.

Uppsatser.se
Här kan du läsa 70000 examensuppsatser från svenska högskolor och
universitet. Bra sök och guide till hur man skriver en akademisk
uppsats. Klicka på "Avhandlingar" så kan du läsa 33000 färdiga
doktors- och licentiatavhandlingar också. Mång i fulltext.
Välkommen till BIBO
Är det så att eleverna lär sig i en viss ordning? En generell stegring?
Absolut om man får tro Birgitta Allard och Bo Sundblad. Här
informerar det om sina utvecklingscheman LUS, MUS, RUS, SUS och
DUS. Föreläsningar, OH-material, artiklar m.m. generöst publicerat på
sidan.
Makete-metoden
Makete-metoden är en metod för att öka glädjen i skrivandet och få
berättandet att lossna. På webbplatsen finns det tips och material om
hur man kan jobba enligt metoden. Dramatisering. Fortbildning.
Filmpedagogerna
Webbplatsen diskuterar och visar hur filmen kan användas i
undervisningen. Här finns undervisningsresursen Film i klassrummet.
Materialet är mycket användbart med hundratals utvalda filmer för

Reggio Emilia-institutet
I den lilla italienska staden Reggio Emilia utvecklades en pedagogik
som fått världsrykte. Den bygger på en uppfattning om barns
inneboende möjligheter att i humanistisk anda utvecklas genom
utforskande och delaktighet.
Storyline.se
Lärare och barn bygger kunskap tillsammans i klassrummet.
Konstruktivistisk metod med bla. Lev Vygotskijs teorier. Här kan man
lära om metoden och få fördjupande artilkar video och resurser för
denna metodik/pedagogik.
Föreningen och Stiftelsen Datorn i Utbildningen
Datorn i Utbildningen är en stiftelse som arbetar för att öka den
digitala koompetensen i skolan och för strategier föratt integrera IT i
lärandet. Stort artikelsök under ämneskategorier. Konferenser,
studietips och kurser.
Dyslexi.info
Bra webbplats för den som arbetar med dyslektiker och de som har
dyslexi. Vad svårighetern innebär, hjälpmedel, rättigheter och tips för
elever och lärare. Även om dyskalkyki.

Educational Freeware
Educational Freeware har specialiserat sig på att länka gratis
undervisningsresurser på Internet. Såväl online som nedladdning.

Särnät - särskolans nätverk i Sverige
PÅ Särnäts webbplats finns allt för särskolan. Undervisningsmaterial,
konferenser, fortbildning, forskning m.m.m.

Fylleri.se Gratis mallar, listor och formulär
Fylleri.se erbjuder en salig blandning mallar för planering, bröllop,
svenska, tipspromenader etc. PDF-format så vill du ändra dem måste
du kopiera in dem i annat dokument.

Läsa & skriva
Sammarbete mellan Mittunmiversitetet och den numera nedlagda
Myndigheten för Skolutveckling. Teorier om läs- och språkutveckling,
diagnistisering och modeller för undervisningen.

Hjärngympa
Är det så att man blir dyslektiker eller får andra svårigheter om man
inte kryper som liten? Webbplatsen hävdar det och där kan du läsa om
metoder för att komma avhjälpa problemen.

Slöjdforum
Tidningen Slöjdforums nätupplaga. Klicka och läs tidningen.

Jämställd förskola och skola
Webbplats som vänder sig till pedagoger och skolledare som vill se
exempel på hur man kan arbeta med jämställdhet och likabehandling.
Kolla källan från Skolverket
En webbplats om källkritik, upphovsrätt, sökning och säkerhet på
Internet. Forskningsrapporter och nyheter.
Skolbibliotek.se
Webbplats för Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar. Nyheter,
kurser och fortbildning etc.
Smart klubben
Är du intresserad av att använda Smartboard i undervisningen eller gör
du det redan. Här är den officiella webbplatsen för dig. Du får skaffa
ett konto och delge andra dina erfarenheter och själv få tips om hur du
utvecklar användningen.

PRIM-gruppen
PRIM-gruppen, Forskningagruppen för bedömning av kunskap och
kompetens vid Stockholms universitet. Forskning, seminarier,
nationella provbanker m.m.
Medierådet
Medierådet är ett kunskapscentrum under Kulturdepartementet som ha
till uppgift att minska riskerna för skadlig mediepåverkan. De ska
också undersöka och sprida kunskap om barn och ungas aktiviteter på
Internet. Mycket material att ladda ner.
Nobelpriskampen
Delta i ett interaktivt spel om någon prisbelönt upptäckt. Tävlingen är
öppen för högstadieelever.
Internetkunskap
Att använda Internet kräver försiktighet, kritiskt tänkande och
omdöme. Webbplatsen erbjuder utbildning för högstadie- och
gymnasieelever. Microbloggar och andra sociala medier.
Videoföreläsningar.

studera.nu
På studera.nu hittar du allt om hur högskolestudier fungerar. Du hittar
kurser och program hos Sveriges universitet och högskolor och får
information om behörighet och antagning. Det är också här du anmäler
dig.
Nationellt Centrum för Matematikutbildning
NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i
förskola, skola och vuxenutbildning. Kompetensutveckling,
publikationer, bibliotek, matematikverkstad, familjematematik,
läromedelsutställning, små barns matematik, vuxnas lärande m.m.
Surfa Lugnt
Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005
och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa
Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella
organisationer i samverkan.
Vetenskapens hus
Vetenskapens Hus är en mötesplats främst för elever och lärare från
grundskola, gymnasium och högskola. Här kan elever under lärares
ledning laborera inom astronomi, bioteknik, kemi, fysik och
matematik. Fortbildning för lärare.
Jean Piaget
Webbplats om den store pedagogen Jean Piaget. Biografi, verk och
arkiv.
Film i klassrummet
Filmpedagogik och filmat material i olika skolämnen. Nyhetsvärdering
tisp om egen filmproduktion etc.

Finn upp
Ingenjörssamfundets tävling för skolan. Info för lärare ovh elever.
Känguru
Syftet med sidan är att ge lärare, studerande och elever förståelse för
informationsteknik och datorutrustning, färdigheter inom media och
informationssökning, samt handlingsmodeller och planering av
lärprocesser inom IT.
Förbundet Unga Forskare
Naturvetenslkap och teknik för skolan. Organisation stödd av
Teknikdelegationen. Unga Forskare finns för att utveckla intresset
bland unga för naturvetenskap och teknik, i skolan och på fritiden.
Sommarskola och en avdelning för lärare med förslag på
arbetsmetodik i forskaranda.
Global Conflicts Portal
Ett interaktivt läromedel för lärare och elever som belyser exempel på
olika globala konflikter, checkpoints i israel, barnsoldater, militära
operationer, sweatshops gäng i Latinamerika m.m.
Initiativ.org
Gratis läromedel om värderingar och demokrati. Syftet med läromedlet
är att hjälpa gymnasieungdomar att reflektera över samhällsfrågor och
värderingar. Fem temarubriker. Vad är viktigt?, Projektarbete,
Företagande, Globalt fokus och Agera tillsammans.
Kemilärarnas Resurscentrum
Här kan du hitta material för din kemiundervisning och det som inte
finns på sidan kan man skicka frågor om.

Kunskapstester.se
Sidan är utvecklad i ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen i
Stockholms Stad och Your Voice Network AB. Här kan alla som vill
testa sina kunskaper i engelska och matematik.
Skolbiblioteket.se
Här hittar du ditt skolbibliotek och söka i skolans mediesamling, för
att se vilka böcker och andra registrerade media skolan har. Eller
varför inte klicka på rubriken Topp10 och få fram de 10 mest lånade
böckerna.
Manotek
Manotek innehåller läroresurser som du kan använda i din
undervisning. Inriktningen är främst åk 6-9 och matte, no och teknik.
Medierådet
Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med
barns och ungas mediesituation, med syfte att minska riskerna för
skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas
kreativitet och aktiviteter på internet. Uppdraget gäller alla rörliga
bildmedier, exempelvis internet, film, tv, dvd och dataspel.

mötesplats och kunskapskälla för alla som är nyfikna på världen
utanför Sverige.
Nationellt nätverk för Problembaserat Lärande
Nätverkets huvudsakliga syfte är att främja samverkan och
erfarenhetsutbyte för utveckling av problembaserat lärande inom det
högre utbildningsområdet.
SkolAstro
SkolAstro är ett projekt som drivs av fyra astronomer vid Stockholms
Observatorium. Projektets huvudsyfte är att öka intresset för
naturvetenskap och teknik i allmänhet och fysik i synnerhet.
Snilleblixtarna
Snilleblixtarna är en genialisk arbetsmodell som ökar de ungas intresse
för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Sidan handlar främst
om att väcka barns intresse uppfinningar och idéer på samma gång
som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras.
Studera.com
Här är webbplatsen för dig som vill lära dig mer om hur du kan
använda datorn för att göra dina studier roligare och effektivare. Träna
NO, SO, svenska, engelska, tyska, franska och spanska med olika
pedagogiska datorprogram.

Skogsreflexen.net
Föreningen för Skogskulturs främsta syfte är att inom svenskbygden i
Finland verka för ett allsidigt befrämjande av skogsbruket och speciellt
skogskulturverksamheten. Med skogskultur avses sådd eller plantering
av skog.

Teknat
Teknisk-naturvetenskaplig sida som innehåller en förteckning över
olika utbildnings- och forskningsområde. Här kan man läsa om bl.a.
biologisk mångfald, bioteknik, energi, informationsteknologi,
materialvetenskap och genomik.

MyTellus
Sidan är till för dig som vill ut, är eller varit ute i världen. Här hittar du
allt om arbets-, utbytes- och studiemöjligheter utomlands. Detta är en

Teknikspanarna
Teknikspanarna är Teknikföretagens satsning för elever och lärare i
skolår 4-6. Teknikspanarna har de senaste åren erbjudit kostnadsfritt

inspirationsmaterial om vardagsteknik och teknikföretag att använda i
teknikundervisningen.
Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars
syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett
engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet.
Temasajten.se
Tanken med sidan är att samla bra resurser för grund- och
gymnasieskolan och att varje temasida ska inspirera, motivera samt
stödja elever och lärare i skolarbetet. Sidan ger förslag på
infallsvinklar, länkar och boktips med mera, samtidigt som användarna
själva bidrar med det samma.
Värdegrunden
Värdegrunden är en religiöst och politiskt obunden webbplats som ger
skolan möjlighet att fritt välja bland pedagogiskt material inom
värdegrundsfrågor. Med hjälp av innehållet kan man skapa en röd tråd
i arbetet med livskunskap, mentorskap, projekt- och
temafördjupningar, barnrättsdagen, FN-dagen och arbetet mot
fördomar samt trakasserier.
TLE Nytt
Tomas Larsson är musiker, gitarrlärare och webbdesigner. På hans sida
kan du lära dig mer om musik, elektronik och internet.
Vetgirig.nu
Frågesport, allmänbildning och tävling. En sida där du kan göra
frågesporter och inom olika områden och presenterar egna tävlingar.
B. Wahlströms
Bokförlag som ger ut barn- och ungdomsböcker med ambitionen att
inspirera barn i alla åldrar att upptäcka glädjen med att läsa. Här kan
man hitta boktips och recensioner från förlagets egna böcker.

WebExibits
WebExhibits är ett interaktiv onlinemuseum med vetenskap humaniora
och kultur som syftar till att förbättra möjligheterna inom lärande,
lektionsplanering och pedagogik med hjälp av multimedia och
internet.
Upplevelsebaserat lärande
Skaffa gratis konto hos Upplevelsebaserat lärande från Göteborg.
Metodiken kommer från spelpedagogik och bygger på deltagarnas
aktivitet. Om du vill ha ett komplement till traditionell
katederundervisning så hittar du det här. Mycket intressant och
generöst.
Improbable Research
Nej, inte nobelpriset men väl det omvända. Kalkonforskning i
världsklass alltså eller vad sägs om forskning som visat att man halkar
mindre om man har strumpor utanpå skorna när det är halt eller beviset
att olja och vatten inte blandare sig. Skratta och tänk är deras devis.
Eller sucka och gråt... Mycket användbar webbplats för käll- och
forskningskritik.
Learning Theories
Mycket bra webbplats om epistomologi. Behaviorism, Kognitivism,
konstruktivism, designbaserad och humanism. Artiklar om teorierna.
Företrädare för de olika paradigmer presenteras och det finns länkar
till fler resurser som webbplatse, tidskrifter, böcker m.m.
Skolporten.com
Mycket omfattande portal för skolfrågor. Nyheter, fortbildning,
skolforskning, nyhetsbrev att prenumerera gratis på. Här kan man söka
personal och jobb inom utbildningssektorn. Avsikten är att täcka det
mesta inom utbildning och skola och de lyckas bra. Håll koll på 360
Framsteg. Ett magasin om lyckade utvecklingsprojekt i skolan.

TV/Video för utbildning
Annenberg Media Learner.org
Denna amerikanska webbplats erbjuder undervisningsvideo inom
konst, språk, litteratur, matematik, naturvetenskap, samhällskunskaper
och historia. Sök ämnesvis och för åldersgrupper.
Ted.com
Dunkelt tänk, dunkelt sagt...? det gäller inte hos Ted.com. Webbplats
med videofilmer där man kan se och höra mängder av intressanta
föredrag av lika intressanta föredragshållare. Flera ämnesområden och
några är textade på svenska.
UR Play
Utbildningsradions program. Sök på ämnesord eller alfabetiskt.
Science Videos Search Engine
Videofilmer som är granskade av vetenskaplig expertis inom
naturvetenskap, matematik och psykologi.
ResearchChannel
Forskare och akademiker vid amerikanska universitet samarbetar på
denna webbplats för att göra forskningsresultat, insikter och upptäckter
tillgängliga för allmänheten. Videofilmer om konst, kultur, ekonomi,
IT, medicin, pedagogik och undervisning, naturvetenskap och sociala
och politiska samhällsfrågor.
MIT Audio/Video Courses
Massachusettes Institute of Technology. Video- och audioföreläsningar
i de flesta akademiska områdena. RealAudio-filer.

Terra The Nature of Our World
Webbplatsen erbjudet omkring 200 videofilmer om naturvetenskap.
Ekologi, vilda djur, klimat, vildmarker, hav etc.
Robot Clips
Ska du bygga en egen robot? Låt dig inspireras av dessa videoklipp.
Enbart roboter i olika situationer och av olika konstruktioner.
AthenaWeb
AthenaWeb är en omfattande videoportal för vetenskap och lärande
stödd av Europakommisionen. Videofiler inom många vetenskapliga
dicipliner som hälsa och medicin, ekonomi, IT, miljö, biologi, fysik
etc.
LearnersTV
En utmärkt resurs för den som vill ha föreläsningar, kurser på video,
naturvetenskapliga animationer, föreläsningsanteckningar, tester m.m.
Mycket stort utbud av videofilmer inom ett stort antal områden som
fysik, biologi, matematik, kemi, historia, språk, psykologi,
management etc.
LabCAST - The MIT Media Lab Video Podcast
Är det här framtidens teknologi skapas? Se vodeofilmer om deras
verksamhet i Medialabbet.
webcast.berkeley
Vad var det de sa egentligen? Inga problem om du inte kommer ihåg.
Föreläsningarna är filmade. Se igen. Föreläsningar från Berkeley i allt
från antropoloigi och anatomi till psykologi och statistik.
Teacher Tube
Youtube för lärare. En växande resurs med dokument, ljudfiler, bilder

och filmer indelat i alla tänkbara ämneskategorier för skolan.

Skolverkets länkskafferi

Videoarcive.eu
Video Actives övergripande mål är att ge tillgång till tv-arkiv över hela
Europa. Hittills har dessa arkiv i stort sett varit stängda, men genom att
låsa upp dem blir materialet tillgängligt för lärande och forskning.
Detta möjliggör en interaktiv upptäcktsfärd i det kulturarv som
televisionen utgör.
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Topdocumentaryfilms.com
Precis som det låter. Toppdokumentärer inom ett stort antal
ämnesområden från artister och konst över filosofi, media, psykologi
och sport till teknomogi och vetenskap. Prenumerera på nyheter.
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Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Moderna språk
Modersmål
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teckenspråk
Teknik
Övriga ämnen

Samhällskunskap
Skola, utbildning och arbete

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
E
UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING
Välj ämne här
Pedagogik
-- Pedagogisk metodik
Undervisningsväsen
-- Förskolan
-- Studerandeekonomi
Högskolor
Läs- och skrivsvårigheter
Folkbildning
Se även Internetkataloger för skolan

B
ALLMÄNT OCH BLANDAT
Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet [Stiftelser och fonder]

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Utbildning
Studera.nu
SyoGuiden

*7958 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i boendet
Det kan vara lämpligt att föra migration hit.

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog
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O
SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP
Ohd-Ohe Emigration, immigration, minoriteter

7959 Sociala miljöer o verksamheter i
allmänna grupper o d
Libris/SAB:
Bi Förenings- och mötesteknik
Bk Allmänna sällskap och föreningar
(DC, DK 06 utom 069)

skollink.se
Fackföreningar, arbetsgivarföreningar o d hör till område 658.
Andra fackorganisationer kan höra till respektive fack.
Myndigheter finns i område 6520-6524.
Övriga organisationer
ÅF Energi & Miljöfakta
Allmänhetens Pressombudsman - Pressens opinionsnämnd
ECPAT Sverige - mot barnsexhandel
Föreningen Svenska Läromedel
Föreningen För Lärare i Samhällskunskap
Fastighetsanställdas förbund
Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Friskolornas riksförbund
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Folkkampanjen
Fältbiologerna
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
folkhögskola.nu
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Företagarna
Föräldraalliansen Sverige
Handelsanställdas förbund
Hotell- och restaurangfacket

Hem och skola Riksförbundet
IF Metall
Institutionen för biologisk grundutbildning
IBG erbjuder ett av landets största utbud av kurser inom biologi,
molekylärbiologi, bioteknik och bioinformatik.
Institutet för Kvalitetsutveckling
Jägarförbundet
KK-stiftelsen
Kunskapscentrum för hälso - och sjukvård
Lärarnas riksförbund
Lärarforbundet
Landsorganisationen LO
Musiklärarnas Riksförening
Nobelprisetets officiella webbplats
Rädda barnen
Röda korset
Riddarhuset
RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Sveriges elevråds centralorganisation
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges elevråd - SVEA
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Svenska Musikerförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Seko - Facket för Service och Kommunikation
Svenska Transportarbetareförbundet
Svensklärarföreningen
Sveriges MatematikLärarförening, SMaL
Svenska PEN
Sveriges hantverksråd
Sveriges akritekter
Svenska djurskyddsföreningen
Svenska elstandard
Svenska FN-förbundet
Svenska Fysikersamfundet
Samfundets sida har som ändamål bland annat att främja fysikalisk
forskning och fysikens tillämpningar. Man vill också sprida
information om fysik och fysikutbildning och stimulera intresse för
naturvetenskap.
Småföretagarnas Arbetsgivarorganisation
Stålbyggnadsinstitutet
Skogsstyrelsen
Scouterna
Stockholms Marina Forskningscentrum
Sveriges Ornitologiska Förening
Sveriges Olympiska Kommitté
Svenska Spårvägssällskapet
Svenska Petroleum Institutet
Statens konstråd
Sveriges Stenidustriförbund
Svenska tonsättares internationella musikbyrå
Sveriges Mykologiska Förening

Svenska Djurparksföreningen
Svenska Turistföreningen
Svensk Standard
Sveriges MotorCyklister
Svenska Fotbollstränarföreningen
Sviv Föreningen Svenskar i Världen
Unga Allergiker Riksförbund
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ALLMÄNT OCH BLANDAT
Bfk Allmän kulturell verksamhet
Bi Förenings- och mötesteknik
Bk Allmänna sällskap och föreningar

796-799 Sport, idrott o d.
Libris/SAB:
R
Idrott, lek och spel (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner
Rb:doIdrottspsykologi
Rb:k Idrottsforskningens historia
Rb:oaIdrottssociologi
Rb- Särskilda länder och områden
Rba Allmän idrott. Friidrott
Rbb Boll- och kägelsport
Rbc Simning, simhopp, dykning m m
Rbd Sjösport. Båtsport
Rbe Djursport
Rbf Cykel-, motor- och flygsport
Rbg Vintersport
Rbh Rullskridskor, rullbräda, rullskidor
Rbi Budo (kampsporter)
Rbj Brottning
Rbk Boxning
Rbl Tyngdlyftning
Rbm Orienteringssport (inkl skidorientering)
Rbn Alpinism
Rbo Friluftsliv (Även 793)
Rbp Fäktning
Rbq Skytte
Rbr Handikappidrott
Rbv Olympiska spelen
Rbz Särskilda idrottsutövare
Ra Gymnastik
Rb Idrott och sport
Rh Scoutrörelsen
(DC, DK 796-799)

skollink.se
Idrott & hälsa Allmänt
Eurosport
Eurosport visar musklerna på nätet. Fullspäckat med färska
sportnyheter. Fotboll, ishockey, golf, snooker, motor, tennis... Resultet
och kommentarer. Många videofiler att söka efter.
SvenskaFans
Om aan gillar fotboll, hockey, bandy eller motorsport älskar man
denna webbplats. Här finns allt. Matcher, resultat, klubbar i Sverige
och internationellt och mycket mer...
Uppladdningen
Bra webbplats för den som inser kostens betydelse för
idrottsprestationer. Här finns massor med tips om hur man laddar upp
inför t.ex. en tävling men också under lättare träningaperioder.
Näringslära och recept. Självtest för ditt energibehov.
I FORM
Sidan visar vägen till hur du redan i dag kan få en sundare, gladare och
mer aktiv vardag och når dina personliga mål. Här kan du läsa om
träning, löpning, kost, välbefinnande, tester m.m.
Studentidrott.se
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är till för dig som studerar på
högskola, universitet eller folkhögskola och gillar idrott. Vi har en
bred verksamhet inom olika områden, och finns som resurs för såväl
våra medlemsföreningar som för enskilda studentidrottare.

Svenska skolidrottsförbundet
Här kan du läsa om barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de
på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken är att ge alla
barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk
aktivitet.
Friluftsframjandet
Det finns inget bättre klassrum än naturen om man får tro webbplatsen
från Friluftsfrämjandet. Här presenterar sig organisationen och sin
verksamhet. Cykling, vandring, klättring, paddling, skridskoåkning,
fjäll etc. I ur och skur är satsningen för skolan. Kolla aktivitetsguiden
om du blir sugen på att ge dig ut.
Coachen
Webbplats för svenska idrottsledare. Kurser, forum och artiklar om
mental träning, fysträning, sponsoring, kost och idrottsskador.
Idrottsledare från olika idrotter ger sin syn på löedarskap.
Idrottsledarpriset.
ESPN.com
E-tidning och portal med det mesta och bästa om sport. Tonvikt på
amerikansk sport. NHL, NBA, radio och TV.
Riksidrottsförbundet
Läs om arbetet mot doping, idrottsämnet i skolan, förslag i riksdagen,
pågående projekt och evenemang. Distriktsförbund, specialförbund
och idrottsföreningar.
svenskidrott.se
Förbundsinfo. Idrotter och idrottsklubbar i Sverige. Resultatbörser och
evenemang i hela världen.

Svenska Livräddningssällskapet
Simkunnighet, simmärken. Historik, artiklar, statistik och utbildning.
Barnens livräddningsskola.
American College of Sports Medicine
Artiklar och forskningsrapporter, litteratur och tidskrifter. Medlemmar
får nyhetsbrev, tidningar m.m.
Dopingjouren
Dopingjouren arbetar för att upptäcka, förebygga och beskriva doping
i Sverige. Fakta, preparat som anabola steroider och efedrin m.fl.
effekter och biverkningar. Lagar om doping, statistik och material att
ladda ner i PDF-format.
allFair
Förening som vill verka för ökad medvetenhet om etiska värden inom
idrottsrörelsen. De delar ut pris till dem som visat respekt för
motståndaren och som förstår att det är allvar men inte på liv och död.
Radio- och video-filer. Utbildningar och föredrag.
Aktivitetsbanken
Aktivitetsbanken är scoutrörelsens databas för olika aktiviteter att göra
med barn och unga. Sök, kolla kategori eller se alla 700 och växande
förslag till vad du kan göra nar du inte bara vill sitta still och hänga.
Lekarkivet
Inget att göra på klassens timme, idrotten och rasten? Vill ni leka
minutboll, slottstriden, livvakts brännboll, farfars byxor eller någon av
de andra 441 lekar som finns webbplatsen? Lekar efter situation och
kategori.

BBC Bitesize Physical Education
Kurs om idrott och hälsa från BBC Bitesize.
Purposegames Test Your Sports Knowledge
Quiz om sporter.
Idrott & Kunskap
En tidskrift om idrottskunskap som publicerar artiklar som PDF:er på
sidan. Läs om bl.a. fysiologi, utveckling, ledarskap, medicin och
idrottspsykologi.
idrottsforum.org
Sidan är en nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift som publicerar
vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning
och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och
humaniora.
Sportsidan.com
En sida där alla ungdomslag ska få möjlighet att ha en egen hemsida
med information om träningar, matcher, nyheter och lagmedlemmar
m.m. ska finnas lätt tillgängligt. Samt att lagledaren ska kunna
underhålla och uppdatera sidan utan förkunskaper.
Svenska idrottshistoriska föreningen
SVIF vänder sig till alla som är intresserade av idrottens historia i
vidaste mening. Här kan du lära dig hur viktigt det är att studera
idrottens yttringar och betydelse i den svenska samhällsutvecklingen.
Sportnik
Målet för oss är att hjälpa idrottsungdomar, föräldrar och ledare att på
ett enkelt och effektivt sätt kommunicera med varandra, samt skapa

förutsättningar till intäkter.
Everysport
E-tidning om de populäraste sporterna. Många resultatlistor.
Sportblogg. Kräver registrering för att användas fullt.
Korpen
Svenska motionsidrottsförbundet. Klubbar och tävlingar. Intressant
historik. Utbildning och kurskatalog.
Friluftswebben
Anders Jonsson gillar friluftsliv och kajaker och det mesta av
utrustningen kan man fixa själv. Mängder av instruktioner och tips på
sidan. Bygg din egen kajak, sy din mössa eller poncho eller kolla
några av de andra hundratals idéer som finns här. Bilder.
Sportstatistik
Resultatlistor och historik i siffror i några vanliga sporter.

Alpinism
MountainZone.com
Här kan du glida och klättra runt bland atiklar, video och bilder bland
världens berg och bergskedjor. Klättring, snowboardåkning,
skidåkning, vandring och mountainbike. Rapporter och
forskningsrapporter. Utrustnngslistor och goda råd inför bestigningen
eller vandringen.
Everest -97
Sida från mountainZone där du kan följa en expedition till Mount
Everest topp. Berättelser, bilder, video och kartor med vägen till
toppen. Läs om bärarna och vägvisarna ,sherpas, kultur och
levnadssätt.
Cyberclimber
Berg? Nej. Klättervägg? Nej. Dator? Ja. Testa din förmåga att klättra
på klättervägg med Cyberclimbers spel. Olika svårighetsgrader. Men
självklart massor om hur man gör det i verkligheten. Hur man bygger
och klättrar på väggar och vilken utrustning man behöver.
The International Mountaineering and Climbing Federation
UIAA organiserar klättrare i hela världen. Organisation, värdegrund,
tävlingar och avdelning för ungdomar. Tonvikt läggs vid miljö och
uppförandekoder. Deras verksamhet omfattar allt från stilla
promenader i naturen till Himalayaexpditioner och däremellan en
tävling i isklättring kanske...
Climbing High
Det kan vara fysiskt krävande att klättra i berg. Man kan dessutom
drabbas snöblidhet och andra sjukdomar och skador orsakade av

altitud (höjd) och kyla. Webbplatsen beskriver vad som kan hända och
hur man undviker eller lindrar åkommorna.
Climbing Online
Amerikansk klättertidning. Artiklar, reportage och ett hisnande bildoch videoarkiv. Teknik - och utrustningstips. Community, twitter etc
Altitude.org
Forskning om vad som händer med människan på höga höjder och vid
låga temperaturer. Höghöjdsträning, syreupptagningsförmåga, m.m.
Intressanta artiklar om fysiologi och höghöjd. Läs artikeln om
Armando Socarras Ramirez som åkte från Kuba i ett hjulhus på ett
flygplan...
About.com alpinism
About.coms sidor om alpinism.
8a
Klättring. Bouldering, artiklar, grader, rankinglistor och frågelåda.
Fina bilder.
All Knots Illustrated
Klättrare kan falla. Risken ökar om man inte kan rätt knopar och då är
denna sida platsen att kolla in. Knopar för fiskaren, skepparen och
klättraren.
Svenska Klätterförbundet
Förbundsinfo.Beskrivning av klätternormer vid utbildnig.
Tävlingskalender, säkerhet, greninformation och lista på klätterväggar.

Bollsport
Svenska fotbollsförbundet
Förbundsinfo. Cuper, serier och tabeller från barn- till landslag.
Historik, arkiv och krönikor. Klubbadresser.
National Basket Association
Nyheter, reportage, resultet, statistik och spelarindex. Radio online,
video och många bilder.
UEFA
Info om UEFA:s verksamhet, tävlingar, policy och projekt. Länkar till
alla medlemsländer. Bilde, videoklipp
Svenska rugbyförbundet
Här kan du läsa allt om svenska rugbyförbundet och dess verksamhet.
Förbundet, nyheter, landslagen, serier och resultat m.m.
Damfotboll.com
En nyhetssajt för svensk och internationell damfotboll som uppdateras
oftast flera gånger dagligen, även kvällar och helger i anslutning till
matcher och övriga händelser av nyhetskaraktär. Här kan du även läsa
om de olika lagen, cuper, träning och hälsa m.m.
FIFA.com
Om det är en religion är Zepp Blatter påven och FIFA Vatikanen. Här
hanmdlar allt naturligtvis om fotboll. Mängder av information om
FIFA och fotboll i textdokument, bilder och filmer.
FIBA.com
Basket, basket i hela världen. Internationell baskets webbplats. Lag,

tävlingar, serier, lag, tabeller, grunder och regler. Stort bildarkiv och
webb-TV. Allt om sporten...
Fotbollsnytt
Notiser, nyhetsarkiv, krönikor och spelarporträtt från ligorna i
England, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Holland, samt Sverige
och allsvenskan.
International Rugby Board
Kasta bakåt och rusa framåt. Rugbys internationella webbplays
erbjuder en presentation av organisation, regler, tävlingar och
utbildning. Nyheter och TV.
Offside.org
Tidningens egen hemsida. Här kan man läsa nyheter om fotboll.
Svenska Handbollförbundet
Förbundsinfo. Lag och spelare, resultat, utbildning,
ungdomssatsningar och böcker.
Svenska Basketbollförbundet
Nyheter, förbundsinformation, statistik och resultat, spelprogram m.m.
Svenska Innebandyförbundet
Innebandynyheter, förbundsinformation, statistik och resultat,
spelprogram, landslag m.m.
Svenska Volleybollförbundet
Förbundsinfo, spelprogram, klubbar, beachvollyboll. Bra om spelets
idé och regler. Klubbadresser.

Gothia Cup
Den gigantiska tävlingen för ungdom från hela världen. Historik,
spelprogram och evenemang kring tävlingen.
Svenska Basketbollförbundet
Förbundsinfo. Tävlingar, serier, spelprogram, utvecklingscenter, regler.
Tidningen 3Noll5.
Fotbollsallsvenskan
Siffror och tabeller frän allsvenskans start tills idag. Lagstatistik,
skytteligan och krönikor.

Cykel
About.com cykling
About.coms sidor om cykling.
Svenska Cykelförbundet
Här kan du läsa allt om svenska cykelförbundet och dess verksamhet.
Föreningar, tävlingar, elitnivå, banor, BMX Racing, cyclocross,
landsväg, mountainbike para-cykel m.m.
Cykelfrämjandet
Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig
cykelnation. Här arbetar man lokalt och på riksnivå med att främja
cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela
landet.
Cykelturism.com
Cykelturer från Balkan, Nordjylland, Alperna och Östergötland m.fl.
Tips om utrustning, färdvägar och mängder av bilder att lockas av.
Proffsklungan.nu
En sida om proffscykling med nyheter, artiklar, prylar,
tävlingskalender, diskussionsforum m.m.
Cykelfrämjandet
Trafiksäkerhet och cykeltips. Cykelleder i Sverige. Tidningen Cylking.
Motion och träning.
Mountain Bike Daily
Mountain Bike.Nyheter, produktnyheter och tester, tips, kalender.
Videoklipp och bilder.

Transworld RIDE BMX
BMX centrat på webben. Nyheter, chat, artiklar, produkter och prylar.

Friidrott

Tour de France
Allt on denna klassiska cykeltävling. Etappkartor, historik och
videoklipp.

Svenska friidrottsförbundet
Samlingsplatsen för svensk friidrott. Förbundsinfo. Regler, resultat,
tävlingskalender, ungdom, elit och motionär, kostråd, antidoping m.m.
Klubbadresser.

Tjejtrampet
Tävlingsinfo om världens största cykeltävling för tjejer Anmälan
online.

European Athletics
Tävlingskalender, nyheter, statistik och rekord där man kan klicka på
innehavaren och få en presentation med bild och biografi.

Cyclesport.se
Webbmagasin om cykelsport. Nyhetsarkiv och rankinglistor i landsväg
och MTB

Runners World
Magasinet Runners Worlds webbversion om allt om löpning från
100m till marathon och från nybörjare till elit. Träningstips, artiklar
om hur man förebygger skador, kost och motivationsträning. Fullt av
träningsinstruktioner på video.

cykl.se
Vill du diskutera cykling och träning med likasinnade? Här ka du
lägga ut dina träningsrundor i träningsdagboken online.

Introductions to Track and Field Events
Sida från About.com med grundläggande fakta om friidrottsgrenarna.
Länkar till idrottare, olympiska spel, regler och träning.
Svenska Gång -och Vandrarförbundet
En sida om sporten där det handlar om att gå så snabbt man kan utan
att bryta mot gångdefinitionen. Här kan du läsa om tävlingsgång,
ungdomsverksamhet, vandring, tjejgång, powerwalk, stavgång,
promenadståk och utbildningar m.m.
Marathon.se
Allt om löpning. Här kan du läsa om bl.a. träningstips och tävlingar, få
inspiration och motivation, lära dig mer och hälsa och utrustning samt
läsa om maratons antika historia.

Olympic.org
Den officiella sidan för olympiska spel. Lär om evenemang, olika
sporter, atleter och länder. Bilder filmer, intervjuer och reportage.
Svenska Styrkelyftförbundet
Här kan man läsa om tävlingar, träning, hur man börjar med styrkelyft,
tävlingar och resultat samt information om doping m.m.
Lapland Ultra
100 km löpning i midnattssol. Ultramarathon i Adak i Lappland.
Bilder och resultat.
http://www.hickoksports.com/history/olmtandf.shtml
1896 vann Thomas Burke, USA 100 m på tiden 12.0 sek. Läs om
honom och många andra olympiska guldmedaljörer fram till 2004.
Intressanta sporter som stenkastning, tvåhandsspjut och stillastående
höjdhopp finns också med. var är kvinnorna och de senaste
olympierna?
Talk-athletics.co.uk
Engelsk sida om friidrott. Artiklar om alla grenar som , kort- mellan och långdistanslöpning, stafett- och hinderlöpning, kula, diskus, spjut,
slägga, höjd- och längdhopp m.m. Blogg och forum.
Ultradistans.se
Kankse räcker inte 42 km till. Då behövs det ultramarathon på 50 eller
100 km. Man kan också springa på bana t.ex. 6 timmar. Om
ultratävlingar och tjusningen med sporten. Tävlingar och resultat.
The Throwers Page
Initierat om träning och teknik i slägga, spjut, diskus och kula. Länkar

vidare för ytterligare information. Lite bilder.
Friidrottssidan
Klubbadresser, svenska rekord och världsrekord genom tiderna.
Svenska Triathlonförbundet
En sida om en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och
löpning utförs i en följd. Här kan du lära dig mer om triathlon och läsa
om träningar, utbildningar, triathleter m.m.

Gymnastik
Svenska gymnastikförbundet
Förbundsinfo. Tävlingar, resultat. Motion, barn- och
ungdomssatsningar. Utbildning. Klubbar och distrikt.
International Gymnast Online
Gymnaster och gymnastik i mängder. Träningstips, artiklar och media.
Bra barngymnastsida.
Fitness Magazine
E-tidning om aerobics, spinning, work-out och gym. Hälso - och
träningstips. Recept, artiklar, video, bilder.
Fédération Internationale de Gymnastique
Internationella gymnastikförbundet - förbundsinfo. Tävlingskalender,
resultat, regler, Hall of Fame med bilder.
USA Gymnastics
Amerikanska gymnastikförbundet. Om organisationen,
tävlingskalender, resultat, hall of fame och presentation av de aktiva
gymnasterna. Stort video- och bildmaterial.
Gymnastics Zone
Många intressanta artiklar om säkerhet, motivation, för föräldrar etc.
Video-filer. Om du vill ha tillgång till allt sidan erbjuder behövs
registrering om är gratis.
About.com gymnastik
About.coms sidor om gymnastik.

Svenska Cheerleader Förbundet
Om organisationen, nyheter, bilder, förenignar och tävlingar.
Information om cheerleaderutbildning.
International Federation of Cheerleading IFC
Internationella cheerleadingförbundet. Om organisationen, regler,
tävlingar, nyheter och utbildning.
Rhythmic Gymnastics
Info om rytmisk gymnastik d.v.s. gymnastik med rep, tunnband, boll,
käglor och band. Tävlingar och presentationer av gymnaster. Bilder,
video och länkar.
Gymnastik.nu
Webbplats för aktiva gymnaster. Diskussionsforum, artiklar och
tävlingsstatistik. Gymnastikbilder.

Hästsport
Svenska Ridsportförbundet
Förbundsinfo. utbildning, ungdomsverksamhet, tävlingar och resultat.
Hästar miljö, artiklar och bilder.
Equiworld
Portal för hästar och hästsport. Skötsel, hästens hälsa, sporter som
hoppning, trav, kapplöpning, western, polo etc. Mängder av intressanta
artiklar.
HästNet
Sveriges största hästsida med allt om hästar, hästtillbehör och
hästföretag. Här kan du läsa om bl.a. ridsport, trav och körning, stall
och stängsel, foder och vård, transport och tjänster.
Hippson
I sidans artikelarkiv hittar du alla artiklar som har publicerats på
Hippson.se. Här finns fakta, intressanta reportage om hästar och ryttare
samt en mängd tips och ridövningar oavsett inriktning. Se även
bildspel, expertpanelen och filmklipp från Hippson-TV.
About.com hästsport
About.coms sidor om hästar och hästsport.
Allt om Hästar
Här finns information & kunskap om hästar generellt, och med ett
fokus på god hästhållning och förebyggande friskvårdsarbete för häst.
Dessutom information om bra hästprodukter, hästturism samt en massa
annan spännande läsning.

galoppsport.se
Svensk Galopp är en organisation med ett stort nätverk väl förankrat i
den svenska galoppvärlden. På den här sidan finns en bra introduktion
till Svensk Galopps roll och ansvar för sporten och lite av galoppens
historia.
Svensk Travsport
Svensk Travsport har till uppgift att leda, organisera och utveckla
verksamheten inom sporten.
Ung Galopp
En sida för galoppjuniorer med det senaste nytt. Här kan du läsa om
hur du börjar med galopp och tävlar, ponnygalopp, utbildningar och
bildgallerier.
Endurance.Net
Sidan för dig som vill rida långt. Uthållighetstävlingar i USA och
Europa. Tränings- och utbildningstips.
Western-Ridning.com
Det svenska forumet för westwrnridning. Artiklar om natural
horsemanship, utrustning, tävlingar, hästar och hästraser. Stort
bildmaterial.
International Vaultingclub
Gymnastik på hästryggen? Just det denna webbplats handlar om
voltige. Tävlingar, resultat, nyheter, reportage och bilder.
Islandic Horses
Det bästa om islandshästar. Om rasen, gångarter, uppfödning. Video,
bilder och animationer.

Sveriges Ridlägerarrangörers Riksförbund
Sök efter ridläger geografiskt eller efter kategori i Sverige. Tips inför
lägret. Brevvänner och klotterplank.
Nordic Natural Horsemanship Association
Föreningen som vill lära ut det naturliga sättet att träna hästar.
Medlemskap, kurser och bilder.
Svenska Galoppbilder
Bilder och korta texter från galopptävlingar.
Körning med häst i Sverige
Häst och vagn alltså, hästkörning. Tävlingar, resultat och reportage
med bilder.

Kampsport
AikiWeb
En aikidoportal med det mesta. Artiklar, sökmöjligheter, bilder,
videofiler, tekniker m.m.
Aikido FAQs
Det mesta om aikido. Artiklar, bilder, video och många intressanta
texter.
Judo Information Site
Historia, teknikinfo, tävlingar, humor och klubbar i hela världen.
International Judo Federation
Internationell judo på topp. Tävlingar, internationella träningsläger,
regler bilder och formalia.
Sumoweb.com
Vackert och tungt om sumobrottning. Initierade artiklar och historik.
Bra info om regler och traditioner.
Raffis wu shu
Startplatsen för den som veta det mesta om kinesiska kampsporter.
Bilder, videoklipp, artiklar m.m.
Aikido Journal Online
E-tidning om aikido. Nyheter artiklar och uppslagsverk. Bilder,
videoklipp senseis.
Svenska Budo och Kampsportsförbundet
Samlingsplatsen för svensk kampsport. Artiklar, klubbar,

tävlingskalendarium. Aikido, Brasiliansk Jiu-jitsu BJJ, Bujinkan,
Capoeira, Filippinska kamparter (FMA), Glima, Iaido, Jodo, Ju Jutsu,
Karate, Kendo, Kickboxning, Krav Maga, Kyokushin, Kyudo, Mixed
martial arts (MMA), Muay Thai - thaiboxning,
Naginata ,Shootfighting, Shorinjikempo,Submission Wrestling

kan du hitta armbrytningsklubbar i ditt område och tävlingar samt läsa
nyheter och hitta länkar på ämnet.
Boxing hall of fame
En hyllning till ringens riddare. Artiklar och historik. Bilder och
ljudfiler. Litteraturlista.

Svenska Judoförbundet
Tävlingar, resultat, historia och klubbadresser. Landslaget,
judogymnasiet, förebundsinformation. Video och bilder.

Svenska Taekwondoförbundet
Om förbundet, regler, tävlingar och resultat. Hapkido. Lite bilder.

Fighter Magazine
Den svenska budo- och kampsportstidningen. Info om budosporter,
klubbar och tävlingar. Forum. Artiklar och träningsdagböcker.

Taiji
Intressant om taiji, hälsa och träningsformer. Många bilder och
videoklipp. Onlinekurs att ladda ner.

About.com kampsport
About.coms sidor om kampsport.

The Meishin Kyudojo Homepage
Japanskt traditionellt bågskytte. Historik, filosofi, tekniker,
träningstips. Många bilder.

Fight News
Boxningsnyheter, resultat, artiklar, intervjuer, ranking...
Svenska boxningsförbundet
Allt om svensk boxning. Dam- och herrboxning, historia, regler,
kurser och adresser och tävlingskalender.
Svenska Ju-jutsuförbundet
Om förbundet, tävlingar, regler, klubbar och ett litet galleri. Bra är
också avsnittet om ju-jutsuns grund och grundtankar med koppling till
zen-buddhismen.
Svensk Armsport
En sida med information om och kring armbrytningen i Sverige. Här

Motor
Svenska bilsportförbundet.
Rallycross, rally, dragracing, bilorientering, folkrace, go-kart, racing...
Resultat och bra klubbregister.
Formula1.com
Formula 1 officiella webbplats. De snabbaste racen och de snabbaste
förarna och bilarna. Nyheter, reportage, historik, spel, videoklipp,
bilder och länkar.
Internationella motorcykelförbundet
Det mesta om motorcykeltävlingar och organisationerna runt dessa.
Road racing, motocross, trial, enduro och track racing.
Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet.
Förbundsinfo, utbildning, klubbar, miljö,tävlingskalender m.m.
Dragracing, enduro, motocross, roadracing, speedway, snöskoter och
trial. Klubbar, utbildning och tävlingar.
World Rally Championship
Webbplats med allt om rallysporten. Nyheter och arkiv. Förarprofiler,
teampresentationer, video- och bildarkiv, podcasts, radio, enkäter och
quiz m.m.
The Fédération Internationale de l Automobile
Internationella bilsportförbundet. Allt om tävlingar, klubbar, regler
inom det mesta av motorsport. F1, F2, GT1, GT2, GT3, WTCC etc.
etc. Stort sökbart arkiv.
Aerobatics
En sida om konstflygning och flygtävlingar. Innehåller flera intressanta
filmklipp och bilder om sporten.

Dakar
Dakarrallyts hemsida med all information om tävlingen och
bildgallerier och filmklipp från tävlingarna.
IndyCar
Program, nyheter, förare, team, teknologi, multimedia och filmklipp
från IndyCar-serien.
Bike
Tidningen Bikes hemsida med allt om motorcyklar. Här finns
reportage och bildgallerier om motorcyklar, garage, diskussionsforum,
videoklipp och mycket mer.
Bilsport.se
Tidningen späckad med artiklar, bil- och produkttester, bilder,
tävlingar, resultat och videofiler om det den heter - Bilsport. Bilvård.
Forza Motorsport
F1 · Förarnas alla varvtider sparas från och med år 2008 på Forza
Motorport och dessa kan ses från resultatsidorna. Senare ska
jämförelser och grafiska kurvor tas fram så man kan jämföra olika
förare.
Speedway.org
Allt om speedway i världen. Nyheter, förarepresentationer, tabeller och
tävlingsresultat, tävlingskalender, arrangörer, TV-program m.m.
Kungliga Svenska Aeroklubben
100 år av flygsport i Sverige. På sidan finns all information och
klubbar, tävlingar, serier, regler och aktiviteter man kan önska sig.
Offroad.se
Webbplats för de som kör med fyrhjulsdrift och inte behöver några
vägar att köra på. Offroad alltså. Bilder, tävlingsresultat, forum och
klubbadresser.

Svensk Dragracing
Här gäller knappast några hastighetsbegränsniongar...men vad ska man
annars med 1200 hästkrafter till. Dragracingens webbplats. Bilder,
tävlingar, resultat och regler.
STCC Swedish Touring Car Championship
Webbplatsen för racing i bilar som ser ut som vanliga bilar på utsidan.
Max 2 liters motor som får ha 8500 som maxvarv. Karossen skall vara
standard av plåt. Säkerheten är nog en helt annan än i
standardmodeller. Förare, kalendarium, reglementen och de tio
miljöbudorden...
Racing Sports Cars
Bättre förr? Nja, men denna webbplats erbjuder oss att se hur det såg
ut. Stort bildarkiv men tekniska data om äldre racing bilar i alla klasser
och förararkiv.
Motocross.com
Webbplatsen för motocrossfans. Bilder, video, reportage från tävlingar,
recensioner och tester av motorcyklar och tillbehör.
Speedway.nu
Vilka av elitlagen vinner i år? Dackarna, Elit Vetlanda, Indianerna,
Lejonen, Piraterna, Rospiggarna, Valsarna, Vargarna eller Västervik?
Här kan du följa elitlagen men också de andra serierna och läsa
matchresultat och kalendarium. Tabekkhistorik och forum.
Svenska motorcross- och endurosidan.
Hundratals bilder på motorcyklar.

Orientering
SOFT Svenska orienteringsförbundet
Förbundsinfo. O-Ringen, tiomila, kartbanken, tävlingskalender.
Anmälningsblanketter, tävlingar och resultat.Webb-TV, artiklar och
reportage.
Alternativet.nu
Portal för orientering som innehåller det mesta. Nyheter, debatt,
resultat, adresser och ol extreme.
International Orienteering Federation
Internationella orienteringsfederationens webbplats. Här finns
presentationer av organisationen, nyhetersarkiv, anti-dopingsida,
tävlingsprogram och resultat för vanlig orientering till fots, på
mountain bike, skidor och handikapporientering.
Skolorientering
Uppvuxna inom orienteringen och entusiaster. De vill sprida kunskap
och förbättra skolorienteringen. Resultatet se man här. Tips och
övningar för lärare och elever.
Orienteering
Sida med omfattande och initierad info om orientering. Historia,
banläggning, säkerhet m.m. En avdelning behandlar det man måste
kunna som orienterare dvs. kartkunskap, longitud och latitud, hur man
tolkar terrängen etc.
Trail Orienteering
Vanlig orientering fokuserar på skicklighet att navidera på land och
snabbhet. Här är snabbheten inte viktig. Webbplatsen informerar om

handikapporientering. Här finns information om hur man arrangerar
tävlingar, tävlingskalender och resultat.
Geocaching
Karta och kompass? Nej inte när det finns GPS. Geocaching är en ny
sport som går ut på att med hjälp av GPS hitta lådor med ett innehåll
som är en "skatt". Hur detta går till? Kolla.
International Rogaining Federation
Karta och kompass till fots i 24 timmar. Då håller man på med
rogaining, alltså en orienteringsvariant som innehåller stor del av
uthållighet. Läs om sporten och regelsystemet. Tävlingar, resultat och
artiklar.
Internationella Orienteringsförbundet
Info om IOF och om orientering till fots, på mountain bike, skidor
eller trail. Tävlingar och ranking.
o-ringen
5-dagars. Gigantisk tävling. Läs om historik och statistik. Anmälan online.
10-mila
Klassisk orienteringstävling. Statistik, resultat och startlistor.

Racketsport
ATP
Tennisorganisationen för proffs. Spelprogram, spelare, och snabb info
om planer, ranking och turneringar m.m.
World Squash
Squashens officiella sida. Om organisationen, sporterns historia,
rankinglistor, tävlingskalendarium och antidoping. Squashens regler i
PDF-format.
US Lacross
Racketsport? Landhockey? Fotboll? Basket? Ja en blandning. USAs
första sport som spelades av indianer redan tidigt. På webbplatsen
finns det mesta om denna snabbväxande sport. Träningatips, artiklar,
video och bilder. Sidan har en egen ungdomsdel med träningstips bl.a.
Sveriges Tennismuseum
Från Kronprins Gustaf 1878 till Birger Andersson, Ove Bengtsson,
Kjell Johansson, Stefan Edberg, Mats Wilander och Björn Borg.
Svenska tennisstjärnor på Sveriges Tennismuseum. Museet förvaltar
svensk tennishistoria med artiklar, intervjuer, rundvandringar och ett
arkiv med 29 000 bilder.
Tennisen.se
Hej och välkommen till tennisen.se som är en tennissite för dig som
gillar tennis. Här erbjuds tips, trix, ja lite allt möjligt inom tennis. Har
du frågor så kan du antingen fråga i forumet eller mejla.
Svenska bordtennisföbundet
Förbundsinfo, tävlingar, resultat, regler. Pingisiaden. Distrikts- och

klubbadresser.

Simning

A Brief History of Table Tennis/Ping-Pong
Bordtennis eller ping-pong spelades redan på 1100-talet. Hur det gick
sen kan man läsa på sidan från About.com. Kronologiskt uppbyggd.

Svenska simförbundet
Föreningsadresser. Simning, vattenpolo, simhopp och konstsim.
Förbundsinfo, regler, utbildning och nyheter.

Svenska tennisförbundet
Förbundsinfo, tävlingar, resultat, regler. Ungdomssatsning,
klubbadresser och utbildning.

FINA Internationella simförbundet
Tävlingskalendrar, nyheter. Ranking, resultat, rekord m.m. Simning,
vattenpolo, simhop, konstsim.

Svenska Badmintonförbundet
Förbundsinfo, tävlingar och resultat. Nyhetsbrev och länkar.

Svenska sportdykarförbundet
Förbundsinfo. sportdykning, fensim och fridykning. Marinbiologi och
marinarkeologi. Tidning och böcker.

Svenska Squashförbundet
Förbundsinfo, tävlingar och resultat. Online instruktion. Squashprofiler
och hallinfo.
Canupnet
Tusentals länkar till bordtennisen i världen.

dykarna.nu
21000 dykare kan inte ha fel. Det är kul med dykning och det är bra att
vara medlem på denna community. Här diskuteras allt inom dykning,
loggböcker, dykresor, dukplatser etc. Ja och när man inte dyker kan
man titta på över 200 000 dykbilder...
Apnea mania
Håll andan under vatten mer än 11 minuter och 35 sekunder så slår du
rekord. Apnes eller fridykning kallas sporten som naturligtvis innebär
en del risker. Hur du undviker dem och hur kroppen fungerar vid dessa
extrema förhållanden kan man läsa om på sidan. 250 meter djupt?! Jo
det är sant.
International Swimming Hall Of Fame
Gamla och nya simhjältar ryms på denna sida om simningens historia.
Mängder av bilder, video och artiklar.

About.com simning
About.coms sidor om simning.
Open water swimming
En simtur i havet? Visst. Varför ta färjan mellan Helsingör och
Helsingborg när man kan simma? På webbplatsen beskrivs tjusningen,
farorna och träningen. Open water swimming kallas sporten och är
energikrävande och tålamodsprövande. Läs och simma.
One Breath
Ja just det. Ett andetag sen dyk. Detta är en webbplats för fridykning
eller apnea. Sidan diskuterar värdert av att gå kurser som de
naturligtvis vill att du anmäler dig till.
Channel Swimming Association
Simma över engelska kanalen har man gjort mycket länge. Här kan
man läsa om historien, rekord och hur man förbereder sig inför denna
simtur. Stort bildgalleri.
Dyksällskapet el Rio
Boll kan man spela överallt. Ja till och med under vatten. Hur det går
till att spela undervattensrugby kan man läsa på sidan. Regler,
seriespel och nyheter.

Sjösport
Svenska racerbåtsfärbundet
Förbundsinfo. Tävlingar, resultat. Klassinfo, ungdomar,
Klubbadresser, historik och många bilder.
Svenska seglarförbundet
Förbundsinfo. Regattor, klubbar och utbildning. Nyhetsartiklar,
protokoll, regler m.m.
Internationella seglingsförbundet
Det senaste från seglarnas värld. Resultat, artiklar, klubbadresser i
världen.
Supersurfer
Den ultimata vindsurfingsidan. Se bilder, filmklipp och läs om de
senaste surfingnyheterna, resmål i världen där de bästa vågorna finns,
världens främsta surfingtjejer m.m.
Wakeboard.nu
Sveriges wakeboardportal. Läs om sporten, se bilder och filmer,
diskutera i communityt, läs om olika events, köp och sälj m.m.
Offshoreracing.se
Nättidning med reportage, bilder och tävlingskalendarium för de
snabba båtarna.
Svenska kanotförbundet
Om förbundet, alla grenar från racing och maraton över kanotslalom
och kanotpolo till havspaddling och rafting. Klubbadresser, uthyrare
och kanotleder.
Svenska Kryssarklubben
Världens största båtklubb. Här kan du lära dig mer om segling,
båtteknik, båtjuridik, farleder, utbildningar och mängder av andra

aktiviteter.

Vapensport

Svenska Vattenskidförbundet
Om sporten, tävlingar, Projekt, idéforum, bildgalleri, länkar,
förbundet, länkar m.m. Här kan du hitta information om vattenskidoroch wakeboardsporten.

Internationella sportskyttefederationen
Allmän info om federationen. Resultat, tävlingar, regler och rekord.
Nyheter, historik m.m.

WAKE.SE
Sveriges wakeboardresurs på nätet med all möjlig information om
sporterna wakeboard och wakeskate. Här finns information som kan
vara användbar för såväl nybörjare som elitsatsande landslagsåkare,
föreningar och tävlingsarrangörer.

United States Fencing Association
Bra info om sporten och sportens idé. Länkar till amerikanska
fäktningsorganisationer och försäljare.

Svenska vindsurfingforbundet
Förbundsinfo. Regattor, klubbar och utbildning. Nyhetsartiklar,
protokoll, regler m.m. Tjejsurfing.
Svenska roddförbundet
Tidningen Svensk Rodd, klubbar, återförsäljare. Nyheter, artiklar och
bilder.
Kanotleder i Sverige
Kanotleder, kanotbygge och böcker. Havspaddling. Enkelt och
överskådligt.
Forspaddling i Sverige
Forspaddling, kanotslalom, free-style, störtlopp. Klubbar,
kalendarium, resultat.
UBB Ungdomarnas Båtbygge
Båtbyggeri och seglarläger i Stockholmsområdet.
Seglarwebben
Besättning sökes för olika resmål. Diskussionsforum och många
seglingslänkar.

Svenska fäktförbundet
Förbundsinfo. Fäktskola, resultat, tävlingskalender, frågesport och
artiklar om fäktning. Klubbadresser.
Svenska Sportskytteförbundet
Förbundsinfo. gevär, pistol, viltmål och lerduveskytte.
Ungdomssatsning, skyttegymnasium.
National Fencing Museum
Intressant webbplats om fäktningens historia. Vackra bilder på
floretter, värjor, sablar och fäktutrustning. Presentationer av
fäktmästare och idrottare från 1600 talet till idag. Touché!
Fencing.se
Svenska fäktningsförbundets webbplats. Bra om fäktning med sabel,
florett och värja. Förbundsinfo, tävlingskalender, resultat, bilder och
filmer.
K-pistskytte i Sverige
K-pists, AK4. Nej inte bara i det militära. Det tävlas i skytte med dessa
vapen också. Ranking, tävlingar och reportage.

Svenska Bågskytteförbundet
Förbundsinfo. ungdomar, tävlingar, regler, debatt, utbildning, ranking,
resultat m.m.
Orienteringsskytte
Webbplatsen beskriver orienteringsskytte eller fälttävlan so det
kallades förut. Nyheter, lagpresentationer och verksamhet.
Svenska Dartförbundet SDF
Om förbundet, kalender, resultat, ranking m.m.
Traditional Archery Scandinavia
Länkplats för traditionellt bågskytte. Bågar, pilar, koger och delar att
skicka efter om man vill bygga själv.
DiGrassi: True art of defence
Klassisk text från 1594 om fäktning som självförsvar och konstart.

Vintersport
NHL.com
National Hockey Leauges hemsida med information om alla elitlagen,
scheman, spelare, lag och nyheter. Har även mängder med
spektakulära videoklipp och bildgallerier.
Svenska konståkningsförbundet
En sida om en idrott som på ett unikt sätt förenar prestation med
elegans, fantasi och charm. Tävlingar, elitlag och fakta om förbundet
och sporten konståkning.
Hockeyligan.se
En sida om den svenska elitserien i hockey. Aktuell information och
nyheter om klubbarna, tabeller, matcher och spelare. Har även en
avdelning för klubb-tv där alla lag får presentera sig med filmklipp.
Svenska Skridskoförbundet
Information om tävlingar, skolaktivitet och elitnivå inom
skridskosport. Statistisk, historia och rekord inom inline, short track
och långfärd.
International Skating Union ISU
Om organisationen International Skating Union ISU som samlar
skridskoåkare i världen och dess historia. Konståkning, paråkning,
isdans, banåkning och short track. Nyheter om beslut inom varje gren
och regelverk. Video och fotogalleri.
World Curling Federation
Allt om curling. Organisation, tävlingar, historia, regler m.m. Mängder
av videofiler där man bl.a. kan se det framgångsrika svenska

damlaget...

isseglings- och juniorverksamhet m.m.

Swehockey
Svenska hockeyförbundet. Lag, serier, hockeydatabas, snabba nyheter,
utbildning, historia, kalender, m.m. Livesändningar av matcher.

Svenska Bandyförbundet
En sida om bandy-Sverige med allt från anläggningar, lag och
tävlingsresultat till elitrapporter, landslaget och SM-finalerna.

Svenska skidförbundet
Förbundsinfo, presentation och nyheter om alla skidgrenar, tävlingar.
Alpint, längdåkning, freestyle, backhoppning, skicross,
skidorientering, snowboard, speedski, telemark och rullskidor.

Åka skidor
Sveriges ledande skidtidnings hemsida. Här finns information om bl.a.
snörapporter, res- och prylguider, klubbar och anläggningar.

Svenska skridskoförbundet
Förbundsinfo, skolsatsningar, tävlingar och resultat. Short track, inline,
långfärds -och banåkning.
The Alps
Skid- och Snowboardguide över hela världens skidorter. Väderutsikter,
skidorter, hotell, utrustning, bilder m.m.
Snowboarding.transworld.net
Artiklar, nyheter, chat, spel, utrustning, instruktioner,
snowboardinglexikon och mycket mer. Bilder, video, chatt..
The International home of bobsleight and skeleton sports
En sida om bob och skeleton som ger en introduktion med regler och
historik kring de båda grenarna. Innehåller även resultat och reportage
från olika tävlingar och evenemang med filmklipp.
Svenska Isseglarförbundet
Issegling är en gemensam benämning för skridskosegling och
isjaktsegling på sjö- och havsis. Nyheter, förbundet, tävlingar,

Snörapporten
En sida om vart det finns snö. Här kan du söka på olika snörapporter
genom kriterier och se resultat på en sverigekarta, samt se olika
områden via webbkamera. Innehåller även information om skidskolor,
barnområden, nysnö, skidpatruller m.m.
Vasaloppet
Vasaloppets hemsida. Här finns information om vasaloppsarenan,
loppen, träning och förberedelse, nyheter och reportage, partners,
resultat m.m.
Sweden Hockey Institute
Hockeyskola, träningsläger med inslag av individuell träning. Tips till
utespelare och målvakter.
Svenska Bandyförbundet
Förbundsinfo, matchprogram, utvecklingsprojekt och tidningen
"Bandymagasinet".
Svenska curlingförbundet
Förbundsinfo. Regler, resultat, tävlingskalender, frågesport och artiklar

om curling. Klubbadresser.

Övrig sport

Svenska konståkningsförbundet
Info. om förbundet och distrikten. Regler, historik, kalen- darium,
utbildning och ungdomslyftet

Utsidan.se
Störst inom äventyr och friluftsliv. Läs allt om klättring, vandring,
cykling, skidor, paddling, dykning, skridsko, fiske utrustning,
expeditioner och matlagning.

Federation of International bandy
Ryssland, Norge, Finland och Sverige har en sport gemensamt - bandy
och dessa länder bildade federationen. Tävlingskalender, umgdomsoch dambandy, regler och resultat.
Svenska bob och rodelförbundet
Kälke i maxfart...här är svenska bob och rodelförbundets sida. Om
organisationen. Historia om kälkåkning, stadgar och
kontaktinformation. Bob, rodel, skeleton, streetluge och kälke.
Skridskonätet
På skridskonätet finns aktuell information om observationer, plogade
banor och turer. Sidan drivs av en ideell förening vars syfte är att
underlätta spridningen av information rörande långfärdsskridsko
mellan medlemmarna i nätverkets klubbar.

Snooker.se
Här kan du hålla dig uppdaterad i snookervärlden. Läs om ranking,
regler, nationella och internationella tävlingar, svenska snookerbord
m.m.
Svenska Dragkampsförbundet
Här kan du lära dig mer om dragkamp. Läs nyheter, se bilder, hitta
föreningar i ditt distrikt, hitta länkar, samt följ landslaget och olika
tävlingar.
Golf.se
Golfguide, golfskola, golfresor, artiklar, matchmaking, m.m.m.
Golf.com
En amerikansk webbplats för golfare. Allt om tourer och spelare.
Artiklar, barngolf, tips för nybörjaren m.m.
skateboarding.transworld.net
Skate - nyheter, artiklar, bilder, video, trick tips, produkttester m.m.
REAL SKATE
E-tidning om skateboard. Artiklar, intervjuer, nyheter, tips, prylar och
ett bra bildgalleri.

OutdoorLife
Vildmark och äventyr. Klättring, skidor, paddling, vandring och cykel.
Spel, bilder, väder, artiklar m.m
Segelflyget
Att glida genom luften högt över marken alldeles ljudlöst kanske är en
dröm för många. Här finns de som förverkligar denna. På¨Svenska
Segelflygförbundets webbplats pesenteras deras verksamhet,
utbildning, klubbar,miljöpolicy och instruktioner om flygsäkerhet
inklusive haverirapporter.
Svenska Ballongfederationen
Bröderna Joseph och Etienne Montgolfier var flygpionjärer. De byggde
den första ballongen idag finns det nästan ett hundratal ballongpiloter
och dessto fler entusiastiska flygare. Här kan man lära sig om hur gasoch luftfarkoster fungerar, läsa tävlingsresultet, rekord m.m.
Svenska kennelklubben
Svenska kennelklubben är organisationen för alla hundintresserade.
Men det gäller förståss inte vilka byrackor som hälst utan renrasiga
utställningahundar. Uppfödning, utställningar, om organisationen och
tips för den som vill skaffa hund.
Svenska draghundsportförbundet
Världens hårdaste tävling? Att åka släde i Alaska? Visst. Om du är
nyfiken kan du börja här. Uttömmande om draghundssport, tävlingar,
regler, klubbar och en hel del länkar till andra liknade sidor.
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Amerikansk fotboll i Sverige. Regler, matchresultat, tabeller,
utrustning, infomanualer och en hel del artiklar i arkivet.

Tjejmilen
Tjejmilen startade 1984 och har inte kommit i mål ännu... Allt om
tävlingen den stora damtävlingen, träning och resultat på webbplatsen.
Bildspel och video-filer.
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Flygsportförbundet arbetar aktivt med frågor som bland annat
rör säkerhet och miljö. Vi är även en frivillig försvarsorganisation med
verksamhet i hela landet. Här kan du läsa om bl.a. fallskärmshoppning,
uppvisningar, tävlingar och olika klubbar.
dropzone.com
En sida med allt om skydiving och fallskärmshoppning, säkerhet,
träning och utrustning. Grymma dropzones över hela världen. Flera
häftiga videos och bilder med våghalsiga utövare.
flygsport.se
Flygsport är en upplevelsesport som ger en mångfald av upplevelser,
från stillsamma naturupplevelser till fartfyllda färder genom lufthavet.
Ballongflyg, fallskärm , hängflyg, konstflyg, modellflyg, motorflyg,
segelflyg, skärmflyg m.m.
Svenska Castingförbundet
Allt man behöver veta om kastsport. Historia, redskap och utrustning,
teknik, grenar m.m.
Svenska baseboll och softboll förbundet
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet har till uppgift att främja och
administrera idrotterna baseboll och softboll i Sverige. Tävling,
landslag, föreningar och distrikt m.m.

DYK -The Scandinavian dive Magazine
Ett skandinaviskt dykmagasin på internet. här kan du läsa artiklar om
utbildning, reportage, utrustning, resor, naturfotografi. Här kan du
även hitta information om olika center där du kan lära dig dyka.
Freeride
De presenterar sig som en webbplats för skidåkning men det är åkning
på fler sätt. Mountainbike, longboard, rollerblades och snowboard
m.m. Det är backarna som är det viktiga. Massor av nyheter, blogg,
foton och filmer och tips om utrustning och var i världen det går bäst
att åka nu.
Outdoor.se
En av Sveriges största och mest välbesökta äventyrsportaler. Här kan
du läsa om resor och äventyr, sportfiske, multisport och mycket mer.
Rackelhanen
Sidan är ett icke-kommersiellt webb-magasin som inte bara handlar
om själva fisket utan även om allt annat som är knutet till och omkring
flugfiske. Här kan du läsa om allt från flugbindning till fiskevatten.

allround och guts. Tävlingar, regler, organisationer och klubbar.
Världsrekordet i längd mäter 250 meter och det är en svensk som
innehar det.
Svenska Dartförbundet
Webbplatsen för svenska pilkastare. Klubbar, ranking, tävlingar,
landslag och info om sporten. Inte alldeles mitt i prick...
Svenska Krocketförbundet
Halvtrasiga klubbor, klot som fattas och tillknycklade bågar? Glöm
det. Här är det Association Croquet, Golf Croque och den krocket som
spelas mest i Sverige nämligen svensk krocket. Organisation, regler,
klubbar och resultat.
Svenska Golfförbundet
Förbundsinfo. tourer och tävlingar, resultat handikappgolf, utbilding
och ban- och klubbadresser. Kunskapsbank, baninfo, väder, m.m.
Svenska brottningsförbundet
Förbundsinfo. Tävlingskalender, resultat, nyhetsbrev och bilder.

Sveriges Bowlinghallars Förbund
SBHF är en branschorganisation där samtliga Sveriges bowlinghallar i
är välkomna att ingår. Här kan du hitta din närmaste bowlinghall.

Svenska Handikappidrottsförbundet
Förbundsinfo. handikappidrotterna med klassindelning och licenser.
Resultat och tävlingskalender. Adresser. Paralympics

International Softball Federation
Nästan som base ball men inte riktigt. Här kan kan du läsa om sporten,
organisationen, regler, tävlingar och sportens utveckling.

LW´s Sportfiskesida
Stor länkplats för sportfiske. Utrustning, böcker, fiskeklubbar,
vattenvård, väder m.m.

Svenska Frisbeesport Förbundet
Här presenteras frisbeesporten och dess grenar. Discgolf, ultimate,

Bangolfförbundet
Det mesta om minigolf i Sverige och världen. Tävlingar och resultat.

Instruktioner och baninfo.

Skolverkets länkskafferi

International Paralympic Committee
Tävlingar, de olika handikappgrenarna, info om IPC och
organisationens principer.
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Svenska bowlingförbundet
Förbundsinfo. Resultat och seriestatistik. Utbildning.
World Cup Scateboarding
Se bilder och resultat från världens bästa scatboardåkare. Här kan du
läsa biografier och bloggar, samt leta i arkiv och bland länkar.
Svenska bouleförbundet
Bouleregler och tävlingar. Landslagsverksamhet och resultat.
Bowlingkanalen
Här kan du lära dig spela bowling som ett proffs. Sidan är under
uppbyggnad.

Idrott och hälsa
•
Alkohol-Narkotika-Tobak
•
Dans 793
•
Friskvård
•
Funktionshinder
•
Idrott
•
Kost och hälsa
•
Lek och spel
Idrott och hälsa : 29 träffar

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
R
IDROTT, LEK OCH SPEL
Välj ämne här
Gymnastik
-- Styrketräning, bodybuilding
Friidrott
Boll- och kägelsport
Simning
Sjösport, Båtsport
Djursport
Cykel-, motor- och flygsport
Vintersport
Rullskridskor, rullbräda
Budo
-- Judo
Brottning
Boxning
Tyngdlyftning
Orientering
Alpinism
Friluftsliv
Fäktning
Skytte
Olympiska spelen
Dans
Spel och tidsfördriv
Lekar
Leksaker
Trollkonster
Lotterier, vadhållning, tips

Scoutrörelsen

Ra Gymnastik
Rba Allmän idrott, friidrott
Rbb Boll- och kägelsport
Rbc Simning
Rbd Sjösport, båtsport
Rbe Djursport
Rbf Cykel-, bil- och flygsport
Rbg Vintersport
Rbi-Rbl Kamp- och kraftsporter
Rc Danslekar och dans
Rd-Re Spel och tidsfördriv. Lotterier, vadhållning, tips
Dans ingår i oråde 793
Spel ingår i område 794

8 Språk. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.
Särskilda områden:
80
81

Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 82-89.
Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 82-89.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
889 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d

80 Språk. Språkliga verksamheter.
802-809 motsvarar 82-89.
Libris/SAB:
F
Språkvetenskap
F(x) Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga uppslagsverk
F:b Språkvetenskaplig forskning, organisationer och institutioner
F:d Språkteori och -filosofi
F:k Språkvetenskapens historia
F:oa Språksociologi
F:oi Språkstatistik
F:pu Datalingvistik
F:t Matematisk lingvistik
F.0 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter
Fb Indoeuropeiska språk: allmänt
Fc Svenska
Fd Övriga nordiska språk
Fe Engelska
Ff Tyska
Fg Nederländska
Fh Romanska språk: allmänt
Fi
Italienska
Fj
Franska
Fk Spanska
Fl
Portugisiska
Fm Slaviska och baltiska språk
Fn Keltiska språk
Fo Grekiska och latin
Fp Indo-ariska språk

Fq Iranska språk
Fr Övriga indoeuropeiska språk
Fs Semitiska språk
Ft
Hamitiska språk och tchadspråk
Fu Finsk-ugriska och altaiska språk
Fv Sino-tibetanska och austroasiatiska språk
Fx Övriga språk
Fy Konstgjorda språk
Få Teckenspråk
(DC 4. DK 80)

skollink.se
Svenska Allmänt
Utbildningsradion svenska
Utbildningsradions sidor i svenska.
Rikstermbanken
Språket utvecklas och förändras. Nya ord och begrepp kommer till.
Hos Rikstermbanken kan du söka på begrepp och termer och få
definitioner och exempel på hur begreppen används. Översättningar till
andra språk. Illustrationer.
Avigsidan
Ja det är inte lätt att översätta, skriva bruksanvisningar, särskriva eller
undvika svengelska . Avigsidan samlar på dessa språkgrodor andra till
varning och... nöje. Få stor hjälp att skriva betydelselöst med
floskelgeneratorn. Skicka in dina egna exempel.
Projektet svenska klassiker
Samarbete mellan folkbibliotek, skolbibliotek, IKT-mediapedagogen
och de två högstadieskolorna i Smedjebackens kommun för skapa
intresse för. svensk litteratur för eleverna i år 9. Resultatet av elevernas
arbeten är presentatrioner av et 25-tal svenska författare. Både en
arbetsmetod och intressant info om svenska klassiker.
aforism.nu-ett visdomsord för varje tillfälle
Samla på aforismer, eller one one liners, som de numer oftast kallas.
Ordspråk helt enkelt. Kolla dräpande kommentarer, elakheter och
kloka visdomsord. Sök på ämnen och upphovsman.

Våra svenska dialekter
Här kan du lyssna på våra dialekter i MP3 eller WAV-format. Sök
landskap eller klicka på karta. Du kan följa med genom att läsa
transkription eller utan dialekt. Förstår du älvdalsmål som talas av en
äldre man?
Elemäntär svensk grammatik
Svensk grammatik från Växjö universitet. Ordklasser och satsdelar.
Repetion och övningar med facit.
Ordtestet
Övningatester som bygger på ordtestet i högskoleprovet. Självrättande.
KPwebben
Första regeln på KPWebben. "Vi vill att du: Är mot andra så som du
vill att andra ska vara mot dig." Webbplatsen är Kamratpostens och de
har byggt en community för barn och ungdomar som ska vara
"Sveriges säkraste hemsida". Massor att göra men efter 30-dagar
kostar det att vara med.
Danska för svenskar
Danska för svenskar gör att du lättare tar dig över sundet och klarar
dig bättre. Ordlista, språkfällor, danskt uttal och tack och lov räkneord!
Tvärslå
Tvärslå ger dig sammanslagna ordböcker för att slå upp våra nordiska
grannars ord. Danska, engelska, färöiska, isländska, norska bokmål
och nunorsk.
Tintin
Tintin, Milou, kapten Haddock, Dupont och Dupond, Blanca

Castaflore och de andra av Herges figurer omsorgsfullt presenterade på
denna webbplats. Tintiniana. Översättningar, röster till filmer,
recensioner, utställnngar m.m.m. Lyssna när Blanca Castaflore,
näktergalen från Milano, sjunger en aria ur Faust.
Ordrum
Om kommunikation och retorik. Kroppsspråk, tala inför andra,
ljudfiler från berömda talare m.m.
TT -språket
Tidningarnas Telegrambyrå delar med sig generöst av sina skrivråd.
Förkortningar, datatermer, skilje- tecken, särskrivning, böjningar,
svengelska...
Språkrådet
Språkrådet,Sveriges officiella språkvårdsorgan, ger råd i språkfrågor.
Stor och välorganiserad frågelåda. Minoritetsspråk, nyord, onödig
engelska, lättläst m.m.

Livet.se Ordspråk
Den som inte kan det ena, kan det andra. Kenyanskt ordspråk som du
kan hitta bland de andra över hundratusen ordspråken på denna sida.
Man kan själv lägga till ordspråk man känne till. Därför blir några
liktydande. Sök på olika sätt. Alfabetiskt, kategori etc.
Leonis slanglexikon
Han joxa med trasan o fick dojjan så taskit att han träffan mitt i jacke.
Slang från förr och nu. Tjecka listan eller dra vidare.
Skånsk ordlista med ljudexempel
Svårt att förstå skånska. Inte alls. Här kan du lära dig dialektsord och
de skånska ljuden.
Svenska Dagbladets språkspalt
Artiklar om språkvård, språkriktighet, nya ord i svenskan, fonetik,
skrivhjälp och dialekter.

Svenska Akademiens ordbok, SAOB
Sök i databasen. Uppslagsord, etymologi eller fackområde.

Swedish for Travellers
Svenska för resenärer. Grundläggande ord och uttryck. Uttal med
ljudfiler.

Björn Engdahls Swedish Course
Kurs i svenska med testmöjlighet. 7 lektioner, grammatik, uttal med
ljud, uppgifter. På engelska, spanska och tyska

Inläsningstjänst
Texter till ljud. Online beställning. En mycket bra tjänst för
synskadade.

Lexikon för svenska synonymer
Stor och enkel synonymordlista för svenska. Bra när du tycker att du
vill nyansera dig eller när du tycker att du upprepar dig då du skriver
(avfattar) en text.

Presentationsteknik och talängslan
Webbplats som riktar sig till elever och lärare om presentationsteknik
och talängslan. Metoder och råd.
Odin - Skandinavisk Ordbok
Lexikon med cirka 10000 ord som skiljer mellan danska, norska och

svenska.
Bildteman i Lexin
32 vanliga temaområden med nyckelord och bilder.
Den stora rimordlistan
Rimlexikon med 46.000 ord (enl. uppg.) och 1500 orter.
Svengelska
Talar du svengelska? - undvik anglicismer! En genomgång av de
vanligaste felen som görs i svengelska och hur man bör tala och
skriva.
Ang. anv. av div. förk.
Hur ska man använda förkortningar egentligen?
Ordlistor med gamla svenska ord och dialekter
Länkplats med äldre ord och dialekter.
Svenska datatermgruppen
Rekommendationer om vilka svenska ord och uttryck som bör
användas inom dataområdet.
Magazinefactory
Ett verktyg för skolan där man enkelt kan bygga sin egen skoltidning
på nätet. Användaren kan själv lägga till både filmklipp, kartor, bilder
och nyhetslistor. Sidan bygger på ett samarbete mellan europeiska
skolor med har medlemmar över hela världen.
Ordnyckel.se
Irriterande att inte komma på det avgörande ordet när du löser

korsord? Ordnyckel kanske kan hjälpa dig. Hur många bokstäver? Hur
många har du? Klicka och få förslag till lösning...
Futurism
Liten webbplats som mycket kortfattat beskriver futurismen. Dikt av
Vladimir Majakovskij och namn på italienska konstnärer som stod
futurismen nära.
De, dem och dom
Dom som inte skiljer på de och dem Vilka är reglerna som styr
användningen av de, dem och dom?
Ordspråkslek
Gissa ordspråk. Fyll i bokstäver enligt "hängnings- metoden".

Skriva

Roliga exempel och knepiga fall.

Att läsa, skriva och kommunicera bättre
Grunderna i svenska språket, formlära - ordklasserna, satslära,
grundläggande ord och skriv - och skiljetecken. Grammatik med andra
ord. Tråkigt? Inte alls. Mycket överskådligt och bra på denna
webbplats. Efter detta skriver du mycket bättre om du är det minsta
osäker.

SkrivarSidan
Från början ett hobbyprojekt som växt till en webbplats för många
skrivintresserade. Läs texter som kortprosa, poesi, humor, noveller etc.
Novelltävlingar och tips för skrivandet.

TT-språket, språkvård för svensk nyhetsförmedling
Hur skriver man bra journalistik? Här kan du lära dig av proffsen på
TT. Allmänna skrivråd, välj rätt ord, versal eller gemen?, förklaringar,
förkortningar, sammanskrivning och särskrivning, skiljetecken,
svengelska m.m.
Lilla Journalistpriset
Om ni har en skoltidning på skolan kan ni ställa upp i tävlingen Lilla
Journalistpriset.På sidan får ni veta regler, tips om hur man skriver
kränikor, ledare etc. Man kan också läsa tidigare vinnarbidrag.
Kapitel 1
Här kan man skicka in sitt manus och tävla om en lektörsläsning med
kommerntarer av sitt material. Läs vad andra har skrivit och om du blir
medlem kan du kommentera texter du läst eller skrivit.

Kjells rimlexikon
Ska du skriva lyrik eller en låttext? Här kan du få hjälp av ett bra
rimlexikon. Rimma som en solstrimma?
Klarspråkstestet
Förstår man vad du menar när du skriver? Brev, beslut och rapporter
kan man testa här. Från Språkrådet. Förstår du?
Sockerdricka.nu
Sidan är ett litterärt forum där tusentals författare träffas och hjälper
varandra utveckla skrivandet genom att publicera texter och utbyta
kritik. Här kan du publicera egna texter, läsa andras och få skrivtips.
Författarcentrum Öst - Läs och skriv
Lasse Ekholm och Kalle Güttler ger dig tips om hur du kan förbättra
ditt skrivande.
chattordlista
Liten ordlista för chatten. btw cya irl gtg.

Skrivarskolan
Sidan har skapats för att hjälpa dig på traven om du vill börja skriva
journalistiskt. Här kan du lära dig vad man får skriva, hur man tolkar
olika källor, hur man skriver olika typer av texter m.m.

Stava svensk rättstavning
Med detta program kan du kontrollera stavningen på fil eller en URL.

skrivihop.nu
Här förs kampen mot särskrivningen med en god portion humor.

Anki Skrutts Formidabla värld
Anki skriver själv och gör denna webbplats. För att kunna skriva har

Novell.nu
Möjlighet att publicera sina noveller eller läsa andras.

hon en del tips. Klicka på prinsessan så får du dem och en del
övningar.

Tala - retorik

Skrivlyan
Skrivlyan är en sida där alla kan vara med och tävla med sin egen
berättelse. Har kan man få skrivtips, läsa andras berättelser och lägga
upp sina egna alster.

American Rhetoric
En komplett webbplats om retorik om det inte hade varit en slagsida åt
amerikanskt innehåll. Men...det mesta finns här. Retorikens grunder,
historia, berömda tal och talare på video- och ljudfiler.

DaLi-x Korsord på nätet
DaLi-X arbetar med alla svårighetsgrader å korsord, från rena
barnkryss upp till svåra kryss. Sedan en del år tillbaka finns de även
ute på internet med användarvänliga korsord att lösa direkt på
skärmen.

Retoriksidan
Talekonstens historia. Text, undertext och kroppsspråk. Muntlig
kommunikation för att övertyga kan indelas i inventio, dispositio,
elocutio, memoria och actio. Kolla och bli bättre på
presentationsteknik.

Barnens Polarbibliotek
Hit kan barn och ungdomar skicka in egna texter, både skriva helt fritt
men också göra bildberättelser som blir sajtens webb-böcker. Här finns
allt från skrivarskolor i dikter och noveller till boktips och möten med
författare.

Retorik.se
Systersida till Retoriksidan. Liten talarskola, fackjargong,
retoriktermer, ordsprack, grodor och slogans. Artiklar om tal och talare
i stort arkiv. Lyssna på stora tal ur historien.

skrivihop.se
Inte skriv i hop alltså utan skrivihop. En webbplats om en skum tomte,
kassa medarbetare och så lite extra pris. Kolla regler för särskrivning
så att de inte tror att du vill tala med Herr kalsong när du köper
underkläder...

Tal & retorik – hålla tal
En webbplats med praktiska tips för talaren, Tal vid olika tillfällen
t.ex. välkomsttal, doptal, och tacktal. När behövs en toastmaster?
Talets uppbyggnad och lite varningar om hur det ka bli fel. Exempel
på berömda tal.

Norrländs Kylskåpspoesi
Kommer du ihåg magneterna med ord att sätta på kylskåpet? Här kan
du göra det online.
Svenska skrivarklubben
Här kan du läsa vad andra som gillar att skriva har åstadkommit. Du
kan gå med och publicera det du skriver, dikter, prosa, drama eller vad
det nu kan vara. Diskutera med medlemmar. Tyvärr lite avsomnad

Svenska Retoriksällskapet
Vill du bli en bättre kommunikatör? Svenska Retoriksällskapet vill
hjälpa dig och det finns mycket att hämta på deras webbplats. Tal vid
middagar, brollop, Nobelpris eller fester av annat slag. Retorikens
grunder, exempel på bra tal och hur de är uppbyggda och motsatsen.
Pinsamheter att generas över.

Falkman Råd&Retorik
Hur ska man tala så att man får det ma vill? Här kan du få råd om hur
du ska bygga upp ditt tal. Webbplatsen ger generöst med tips och
retorikinformation. Retorik är inte en konst. Det är en teknik.
Övertygad?
Bengt Hemlin - om talängslan
Webbplatsen diskuterar talängslan och vad man kan göra för att
komma över den. Rampfeber är något som nästan alla får någon gång
men det finns sätt att komma över den.
Ordsprak.se
Kända ordspråk, roliga citat och julklappsrim. Här finns allt från bra
Svenska ordspråk och gamla latinska citat till de tankvärda Kinesiska.
Kolla vad kändisar sagt eller sök bland andra källor.
50 Incredible Historical speaches
En sida som har samlat några av historiens största och kändaste tal.
Här finns allt från John F. Kennedy och Martin Luther King till Adolf
Hitler och Winston Churchill.
The Forest of Rhetoric
En skog av retorik att gå vilse i eller en skog där allt är användbara
delar? Klassisk retorik från antiken till renässansen. Hundratals
retoriktermer, figurer att botanisera i.
A Glossary of Rhetorical Terms with Examples
Alliteration, klimax, metafor, eufemism, tautologi osv. Här kan du se
vad dessa, och många fler, retoriska termer betyder och exempel på
hur de användts.

Berömda tal ur historien
Tony Blair, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. och Tage
Danielsson har alla hållit berömda tal. Här kan du läsa dem och fler
retoriska fullträffar.
Retorikförlaget
Artiklar ur tidskriften Retorikmagasinet att ladda ner i PDF-format
liksom berömda tal.
Ciceros fempunktsplan
Pdf-fil att skriva ut med Ciceros mest grundläggande retorik.

Svenska som andraspråk
8 sidor - Dagens lättlästa nyheter
Nyheter som du kan läsa och lyssna på¨. Tips för lärare. Stort arkiv
text- och ljudarkiv. Här finns också info om länder, organisationer etc.
Mycket användbart. Men du måste prenumerera för att få tillgång till
allt material.
Klartext - sr.se
Sveriges radios program på lätt svenska. Läs och lyssna på dagsfärska
nyheter och äldre program. Nyheter på 18 språk.
Centrum för lättläst
Förlaget som anpassar information och gör den lättare att läsa.
Tidningar, böcker och samhällsinfo. Beställ material på webbplatsen.
Språkintegration
Språkintegration är ett community och en del av Lingofriends som
riktar sig till invandrare och andra som vill lära sig svenska. Du skapar
en egen profil och söker efter vänner du vill kontakta för att bli bättre i
svenska.
Lexin - bildteman
Välj tema av t.ex. livsmedel och mat, familj och släkt eller någon av
de andra 29 och få begrepp på lätt svenska i text och ljud. Enkel och
bra tjänst för nybörjarsvenska.
Lexin - animationstenan
Samma tanke som Lexins bildteman bildteman men med små videofiler som förklarar begrepp inom fritid, bostad, utbildning och arbete
m.fl. Enkel och bra tjänst för nybörjarsvenska.

Dialogteman
Samtal på arbetsplatsen, samtal inom sjukvård och samtal på fritiden.
Videofiler med text från Lexin.
Lexin - svenska ord
Slå upp ett svenskt ord och hör hur det uttalas. Från Lexin.
Det stora prepositionstestet!
På, över, i, under eller vad ska det vara? Heter det Strunta på det?
Prepositionerna i svenskan kan vara svåra. Kolla här hur mycket du
kan.
Svenska och arbetsliv för invandrare
En on-linekurs i svenska för invandrare som börjar från början med
alfabetet och sedan vardagliga situationer som affären, hälsningafraser
etc. Ljudfiler.
Webbstöd för språkläromedel Mål 1
Massor av övningar i svenska. De är anpassade till boken Mål 1 med
den behövs inte om du bara vill öva dig på grundläggande svenska.
Webbstöd för språkläromedel Mål 2
Massor av övningar i svenska. De är anpassade till boken Mål 2 med
den behövs inte om du bara vill öva dig på grundläggande svenska.
Tisus
Klarar du det här så kan du vara behörig att läsa på svenska
universitet. Tisus är ett behörighetsgivande prov i svenska språket för
dem som inte har svenskt gymnasium. Här kan man testa testet.
Digitala spåret
En sida av Botkyrka vuxenutbildning, Centrum för flexibelt lärande

och SFI med allt för de med svenska som andraspråk. Här kan du hitta
lexikon, portaler, tidningar, radio och TV m.m. på enkel svenska.
Tema Modersmål
En genomarbetad sida för modersmålsundervisning. Distanskurser,
flerspråkighet, nationella minoriteter, nyanlända,språkbedömning,
konferenser och m.m.m. Webbplatsen kan läsas på 36 olika språk.
Invandrar- och minoritetstidskrifter
Immigrantinstitutets samling av invandrar- och minoritetstidskrifter.
Sök efter språk, ämnen och organisationer. Tyvärr inte länkade till
webben. Kopiera adressen och klistra in i adressförnstret.
Massmedia om invandrare, flyktingar och rasism
Immigrantinstitutet kollar svensk press och länkar till artiklar som
skrivits om invandrare, flyktingar och rasism.

Språk Allmänt
Lexin
Myndigheten för skolutveckling byggde upp denna webbplats med
lexikon och ordböcker. Den omfattar 16 språk och bild- och
animationsteman.
Svenska teckenspråkslexika på nätet
Webbplats från Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.
Teckenspråk med bilder och video från 8 databaser. Svenskt
teckenspråkslexikon 2009, digital version av Svenskt teckenspråk,
tecken för svenska landskap och orter, kyrkliga tecken, tecken inom
området Bridge, tecken för sex och samlevnad, tecken för begrepp
inom Språkvetenskap, tecken för Matematiska begrepp och
siffertecken.
Free Dictionaries projekt
Portal för språkresurser. Ordböcker, ordspråk, övningar, grammatik,
bildlexikon etc. Resurserna omfattar ibland upp till 60 språk. Enkel
och omfattande och kräver en del tid att navigera i.
Thesaurus Lex
Portal för ordböcker på Internet. Enspråkiga ordböcker, tvåspråkiga
ordböcker, historiska ordböcker, etymologiska ordböcker,
synonymordböcker, rimlexikon, fackordböcker, termbanker,
encyklopedier, namnordböcker, uttalsordböcker,
förkortningsordböcker, dialektordböcker, slangordböcker,
orsordslexikon och teckenspråkslexikon. Bra uppdatering.
Google books
Google har för avsikt att scanna in miljontals böcker för att publicera

dem on-line. Detta fungerar utmärkt för böcker som inte längre säljs
av bokhandlare. Andra kan förhandsgranskas.
Ordboken.nu
På webbplatsen hittar man mängde av lexikon och ordböcker inom
olika specialområden från, aforismer, ordspråk och citat och astronomi
till teknik och uppslagsböcker. Mest på engelska men också svenska
och andra språk.
Stockholms stadsbiblioteks Internationella bibliotek
Stockholms stadsbiblioteks internationella bibliotek. Här finns
tidningar och tidskrifter cd och video. Språken på webbplatsen är
arabiska, kinesiska, persiska, ryska och spanska.
Your Dictionary
Omfattande länkplats för lexikon, språk, synonymer, uttal, grammatik
m.m.
Foreign Languages for Travelers
Språkskola online med turistinriktning, över 70 olika språk. Lyssna,
öva
Acapela Text to Speech Demo
Har du ingen lust att tala själv eller vet du inte hur det sägs? Skriv in
en text på ett språk, det finns många att välja på. Klicka hör hiur det
låter med syntetisk text.
Glosboken.se
Webbplatsen erbjuder ett webbverktug för att göra gloslistor att öva
på. Gratis konto. Elever och lärare kan göra och dela listor i de språk
de lär sig.

Macondo
Webbplatsen presenterar författare från Latinamerika, Asien,
Mellanöstern och Afrika och deras verk som finns i svensk
översättning. Enkelt sök.
Språkförsvaret
Har svenska språker ett egenvärde och fr.a. är det hotat? Ja det anser
närverket som kallar sig Språkförsvaret. Mängder av artiklar,
insändare och debattinlägg i frågan, bl.a. ett utkast till svensk språklag.
Go for it...ops!
Phonetics
Uttalsövningar på engelska, spanska och tyska. Ljud, bild och video.
Glosor.eu
Roligt att plugga glosor? Pröva webbplatsen där du kan hitta övningar
och spel. Lägg upp egna ord och låt din lärare lägga upp läxan så att
du kan nå den hemma. För olika nivåer och på flera språk.
Lär dig språk på internet...
Skriv ner ditt modersmål och öva 40 språk. Mycket omfattande
webbplats.
Woxikon
Woxikon är en ordbok online där man kan få översättnigar till tyska,
engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, nederländska och
svenska. Översättning, definition, synonymer och verbformer.
InterGlot.com
InterGlot.com är ett online-lexikon för översättnigar mellan svenska,
engelska, nederländska, franska, tyska och spanska. Man kan utgå från

vilket språk man vill av dessa och få översättnigar till vilket man vill.
Enkelt och snabbt.
Purposegames Test Your Linguistics Knowledge
Quiz om språk.
Gratis Ordbok
Välj ett ord från svenska, engelska, polska, ryska eller något annat av
de 22 språken som du kan översätta från. Välj målspråk från lika
många och översätt. Enkelt och snabbt men många japanska ord
saknas...
Wordreference
Översättningsverktyg mellan de stora språken, engelska, spanska,
franska, italienska, tyska och ryska och många andra mindre språk.
Dock ej svenska.
Ordkunskapstest från Goethe-verlag
Testa dina kunskaper i Arabiska, Bulgariska, Chinesiska, Croatiska,
Tjeckiska, Danska, Flamlänska, Engelska, Estniska, Finska, Franska,
Tyska, Grekiska, Ungerska, Indonesiska, Italienska, Japanska, Norska,
Polska, Portugisiska, Ryska, Serbiska, Spanska, Svenska och Turkiska.
DictCat.com
Lexikon för en mängd språk.
Swedish idioms in painfully literal translation
Hej på dig! Hello on you!?? Eller hur blir det. Ideomatiska uttryck är
inte lätt att direktöversätta. Läs här hur det kan bli om man gör det.
101languages.net
Gud straffade människorna med olika pråk efter att de hade förhävt sig

och försökt bygga Babels torn ända upp till himmelen. Här är
webbplatsen som försöker rätta till språkförbistringen. Länkar till
språkinlärning för massa språk. "i ni ce". Tack på bambara...
The Internet Picture Dictionary
På The Internet Picture Dictionary kan man få veta vad frukter,
människokroppens delar, verktyg, färger, köksredskap etc på engelska,
franska, tyska, spanska och italienska.
Latinska citat
Latinska citat låter dig imponera som talare med risken att ingen
förstår. Men tänk på att Abusus non tollis usum!
Yahoo! Babel Fish
Lexikon. Engelska, spanska, franska, tyska, italienska, ryska,
portugisiska, japanska, kinesiska... Skriv in ett meddelande och få det
översatt.
Rhetoric and Composition
Länkplats för retorik och komposition.
Ethnologue - Languages of the World
Världens alla språk. Etnologi
Skandinavisk ordbok
Skandinavisk ordbok; svenska, norska, danska. Skolprojekt,
kontaktgalleri. Dansk webbplats.
Language Tools
Engelskt lexikon med ämnesindelningar, rim, uttal m.m

Dictionary.com
Lexikon, översättning, korsord, ordlekar m.m.
OneLook
Lexikon. Engelska, tyska, franska, spanska, italienska.
Et les gros mots...n oubliez jamais!
De fula orden...glöm dem aldrig. För att göra det måste man ju lära sig
dem först. Här kan man göra det. Bra ord att inte använda på fel ställe.
Svenska invektiv
Fult att svära? Gör det på ett bildat sätt. Man får inte vara en hutlare
med invektiven. Då får glödehöken rätt. Invektiv för män, kvinnor,
neutrala, ålderdomliga, eller dialektala.
TERMIN-ordlistan
Samhällstermer på invandrarspråk. Serbokroatiska och turkiska.

Engelska
tyda.se
Svensk-engelskt lexikon. Uppdateras dagligen och är mycket
omfattande och lättanvänd. Forum för diskussion om ord och
översättningar.
Visual Dictionary Online
Man kan inte engelska innan man vet vad rivjärn heter. På Visual
Dictionary Online kan man råda bot på dessa brister. Bilder på de där
svåra engelska orden inom astronomi, människokroppen, hus,
trädgård, kläder, konst och arkitektur m.m. Ljudfiler för uttal.
"Penduncle"? Skaft på ett bär!
Utbildningsradion engelska
Utbildningsradions sidor i engelska.
About.com engelska som andraspråk
About.coms sidor i engelska som andraspråk.
BBC Bitesize english
Engelsk kurs från BBC.
Starfall
Enkla engelska texter med interaktiva inslag. Gjort för engelskspråkiga
barns läsinlärning men kan vara till nytta för engslskstudier i de lägre
åldrarna.
UsingEnglish
Stor webbplats för engelska som andraspråk. Grammatik, tester,
artiklar och material för urskrift. Det finns mycket att hämta även om

man som medlem får ännu mer.
British Library Online Gallery
Äldre tryck och handskrifter, bilder och några böcker med
bläddermöjlighet från British Liberary. Här kan man öva medeltida
engelska om man klarar att tyda den vackra pikturen...
Learn English - British Council
Med hjälp av denna sida från British Council kan du lära dig engelska
med hjälp av olika spel, berättelser, hörövningar och
grammatikövningar. Välordnad sida med massor av material.
Online Etymology Dictionary
Varifrån kommer orden i engelskan? Online Etymology Dictionary
kan du läsa förklaringat till varför just ett ord användes som det gjorde
för hundratals år sedan och hur betydelsen skiftat.
Visual Dictionary
Visual dictionary är ett stort bildlexicon med olika teman. Växter, djur,
mäniskokroppen, musik, transport och kläder.
Webbläromedel i engelska
Webbläromedel i engelska från finska EDU. Grundläggande engelska
med 20 spel och övningar. Hörförståelse, betoning, ordföljd, klockslag
m.m.
Visuworlds
Det gungar fram ordet du sökte på och nätverket av betydelser och
härledningar det är associerat till. Webbplatsen visar hur ett engelskt
ord kan användas i olika betydelser och vilka synonymer det har. Allt i
ett grafiskt nätverk.

Word Spy
Det har hänt en del med de engelska språket sedan Shakespeare dagar
och förändringen pågår dagligen. Här kan man läsa och lära nya
engelska ord. Vad betyder infoganda t.ex.?
The Internet Grammar of English
The English Department at University College London erbjuder
grammatikövningar på hög nivå. Listor på övningar, begrepp och
sökfunktion.
English Space
Webbplats i engelska som andraspråk. Grammatik, ordförståelse,
artiklar m.m. Webbplatsen kräver inloggning men tjänsten är helt
gratis.
Learning English
Gratistjänst från BBC. Allmän- och affärsengelska, uttal, grammatik
och ordförståelse. Många spel och korsord att roa sig med.
Interesting Things for ESL Students
Mängder av övningar i grammatik, uttal, ordförståelse, stavning etc för
de som studerar engelska som andraspråk. Spel och hörövningar i
java- och flashformat. Ordspråk och exempel på den engelska
humorn...
Directgov Kids
Engelska utifrån barnens vardag där elever får besöka konsthallen,
polisstationen, domstolen, sjukhuset etc. Interaktiva spel med
frågeställningar. Texten kan man få uppläst. Lärarhandledningar och
lektionsplaner.

Virtual Language Centre
Webbplatsen erbjuder gratisprogram som du kan ladda ner. Övningar i
grammatik, ordföråd, hörförståelse, konversation etc. Lexikon on-line.
EFL.NET
Öva engelska med audiostöd. Artiklar, böcker, idiomatiska uttryck etc.
YouTube med sånger och text. Grammatikövningar.
Teacher on demand
Svenskt projekt med videoinspelade instruktioner, här i engelska, inom
ett flertal områden. Lärare kan själva bidra med egna filmer som sen
läggs ut på webbplatsen.
OneLook Dictionary
16 miljoner ord att söka bland... Portal som länkar sökord vidare till
mängder av ordböcker och lexikon.
English-zone.com
English-zone.com är en heltäckande webbplats för studier i engelska.
Grammatik, uttalsövningar, idiomatiska uttryck, läsning etc. etc.
Övningar i olika svårighetsgrad. Moderniserad och uppdaterad skulle
den vara "the BEST english learners site on the net."
Lonely Planet England
Fakta om England. Geografi, kultur, ekonomi m.m.
Lonely Planet Scotland
Fakta om Scotland. Geografi, kultur, ekonomi m.m
Lonely Planet Irland
3 Fakta om Irland. Geografi, kultur, ekonomi m.m

Lonely Planet Wales
Fakta om Wales. Geografi, kultur, ekonomi m.m.
Merriam-Webster English Dictionary
Engelskt uppslagsverk på engelska, ordspel m.m.
The Wordsmyth Educational Dictionary-Thesaurus
Engelskt lexikon
Shakespeares samlade verk
Shakespeares samlade verk. komedier, poesi, tragik, historiska verk.
Cyber Listening Lab
Digitala hörövningar, lyssna och svara på flervalsfrågor. Olika
svårighetsgrader.
BBC - Educationservice
Nyhetsartiklar med ordförklaringar, tips för att lära sig engelska m.m
Lärarresurser.
comenius.com
Länkplats för engelska. Grammatik, kurser, lärarjobb som
engelsklärare m.m.
The EServer
The English Server Artiklar om samtida konst, litteratur,
samhällsfågor, politik, design m.m på engelska, länkar.
Kunskapstester.se
Självtest i engelsk ordkunskap, läsförståelse och grammatik. 100
uppgifter att besvara. Du får ett lösenord automatiskt och kan avbryta

när du vill och fortsätta längre fram.

webbplats. Slanguttryck.

Phrasal verbs
Engelska verb med ordförklaringar och exempel på hur de bör
användas.

Non Stop English
Mängder av online - övningar i engelsk grammatik, ordkunskap och
frågesport. Tidskrävande letande tyvärr.

Online English Grammar Resources
Omfattande engelsk grammatik.

Weekly Reader
Amerikanskt magasin för barn. Spel för att öva engelska.

Stories of Beatrix Potter
Läs eller lyssna på Beatrix Potters sagor på engelska.

FreeRice
Öva ordföråd på engelska. Ju bättre du svarar ju mer ris ges till fattiga
länder. United Nations World Food Program.

Childrens Storybooks Online
Böcker och sagor online för barn.
Childrens LiteratureWeb Guide
Litteratur online för barn och ungdomar.
Websters Revised Unabridged Dictionary
Websters Revised Unabridged Dictionary Uppslagsverk på engelska.
Picture Dictionary
Bildordbok som ger svensk-engelsk översättning till bilder inom ett
flertal områden.
London Slang
Vill du förstå vad de säger i London eller skriva som en londonbo? Här
finns mängder av slanguttryck att roa dig med.
Slangsite.com
Nästa gång du tjattar med en amerikan kan du behöva denna

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids. Webbplats för barn som lär engelska. Spel, sånger
och historier.
Common Errors in English Usage
Rödpennans önskedröm? Här kan man hitta hur många fel som helst.
Kolla de vanliga felen från A - Z i engelskan.
Alan Coopers Homonym List
Homonymer eller ord som betyder flera olika saker eller som i detta
fall låter lika men stavas olika. Hur stavas sälja och segel på engelska?
The alphabet - Teacher on Demand
Engelska alfabetet på engelska från Teacher on Demand.
Brain Candy Collections
Engelska förolämpningar, gåtor, skämt och humor. Vem sa "Her body
has gone to her head." till Marilyn Monroe t.ex.

The British Institute
På The British Institutes webbplats kan du få hjälp att testa din nivå i
engelska utifrån Europarådets nivåskala.
Språklänkportalen
En länksamling med massor av resurser för dig som vill lära dig bättre
engelska. Länkar till bl.a. Fackengelska, grammatik, hörförståelse,
kommunikationsövningar, lektionsplaneringar, läsförståelse,
skrivande, uttalsträning, vokabulärsidor m.m.
Confusing Words
En sida som syftar till att reda ut förvirrande ord i det engelska
språket. Här kan man se de vanligaste missuppfattningarna av över
3000 ord med en topplista på de svåraste orden.
A dictionary of slang
En enorm samling av engelska slanguttryck sorterade i
bokstavsordning. Uppdateras kontinuerligt med nya moderna ord och
fraser.
Aphorisms Galore
Aforismer på engelska ordnade i olika kategorier.

Tyska
About.com German Language
Tester, grammatikövningar, uttal, lexikon. Allt är indelat så att det
passar nybörjare till avancerad nivå. Ljudfiler. Info om tysk kultur.
Högtider, historia, berömda tyskar etc.
Utbildningsradion tyska
Utbildningsradions sidor i tyska.
BBC German
Tyska från BBC.
Schweden-Seite
Om portal om Sverige på tyska. Mycket omfattande material i frera
avdelningar. Aktuellt, geografi, litteratur, musik, ordböcker m.m.
Deutsch online
Kraftfull webbplats för tyskstudier på enbart tyska. Grammatik,
språkhistoria, fabler, bröderna Grimm m.m. Om man vill ha allt
mterial kostar det.
Online German course - learn German
Tyska grammatikövningar som omfattar det mesta. Välj typ av övning
alfabetriskt. Över 20 000 övningar.
Berlin.de
Staden Berlins officiella webbplats. Kultur, turism, sevärdheter,
historia, politik, arkitektur. Filmklipp från Berlin. Tyska, engelska,
italienska, ryska m.fl. språk

Goethe Institut
Webbsida för tysk kultur och tyska språket på engelska eller tyska.
Konst, litteratur, film, språkkurser m.m.
deutsch-online
Tysk språkskola, lucktext, grammatik, självtest, länkar.
Deutsch online
Stor språkwebbplats. Sagor, fabler, bröderna Grimm, Goethe.
Grammatik, språkriktighet etc.
Deutsch-Schwedisches Wörterbuch
Bra tysk-svensk, svensk-tysk ordbok. Grammatik och
översättningsfunktion.
LEO Dictionary
Tysk-engelskt, engelsk-tyskt lexikon.
Die Zeit im Internet
Länkplats på tyska. Kultur, media, politik, utbildning, nyhetsartiklar,
debatt m.m.
English - German, 200 Tests
Tester med facit att skriva ut.
Deutsche Welle online
Nyhetsartiklar på tyska.
BaZ: Basler Zeitung
Nyhetsartiklar på tyska.

Deutsch für Reisende
Språkskola på svenska med turistinriktning. Lexikon, övningar, länkar
AEIOU -Das österreichische Kulturinformationssystem
Österrikisk länkplats på tyska eller engelska. Lexikon, konst, design,
musik, Freud, bilder från Österrike.
Tysk grammatik
Tyskland.com har lagt ut tio grammatiktest. Kolla och rätta.
Deutsche Grammatik - schwedische Version
Webbplatsen är en grammatikbok i traditionell stil men elektronisk
förstås.
Forum Deutsch als Fremdsprache
Webbplats för tyska som andraspråk. Tyvärr bara på tyska men med
stora resurser för den som förstår att navigera på sidan. Grammatik,
forum och länkar till tyskspråkiga resurser.

Franska
About.com French Language
Tester, grammatikövningar, uttal, lexikon. Allt är indelat så att det
passar nybörjare till avancerad nivå. De varnar också för fallgropar
och speciella svårigheter i franskan. Ljudfiler. Många lektionstips för
lärare.
Franska hemsidan
Undervisningsportal för franska på svenska. Språkinlärning, om
Frankrike, litteratur, film, musik, traditioner etc. Mycket omfattande
och den tar lite tid att bekanta sig med. Bra uppdatering.
Utbildningsradion franska
Utbildningsradions sidor i franska.
BBC French
CATALOGUE DES COLLECTIONS DES MUSEES DE FRANCE
Franska kulturministeriet har samlat de franska museerna på denna
webbplats. Konst, design, arkeologi, etnologi, historia, vetenskap och
teknik. Här kan man ge sig in i de franska museernas samlingar. Sök
geografiskt eller efter ämnesområden.
Radio France
En portal för fransk radio och webbradiostationer.
Lexique FLE
Här kan nybörjaren träna ord i olika teman. Kroppen, klockan, siffror,
familjen, djur, alfabetet, kläder, Europas länder, etc. Några övningar i
grammatik som rättas on-line.

Le Dictionnaire Visuel
Le Dictionnaire Visuel är ett stort bildlexicon med olika teman. Växter,
djur, mäniskokroppen, musik, transport och kläder.
Bonjour de France
Öva franska på webbplatsen. Grammatik, ordföråd, spel m.m. Öva i
fyra olika svårighetsgrader och rättning. Ljudfiler.
Vocabulaire de corps
Öva franska ord i teman. Kroppen, huset, familjen, staden, klockan
etc. Övningar och ljudfiler.
Paris.fr
Paris officiella webbplats. Här finns det mesta om ljusets stad. Finns på
andra språk också.
Accord - Exercices autocorrectifs
Just det. Självrättande övningar i två nivåer och i fyra teman.
Agora
Omfattande canadensiskt uppslagsverk på franska. Kräver naturligtvis
goda kunskaper i franska.
Dictionnaire de l’Académie
Omfattande ordbok på franska. Mycket bra sök och förklarande texter.
Inget för nybörjaren.
france.com
Portal om Frankrike på engelska eller franska. Nyheter, kultur, resor,
ekonomi, länkar.

Premiers pas sur internet
Webbplats för barn på franska. Sagor, textsamlingar, lexikon, länkar
m.m.
Official websiteTourist Office
Fakta och turistinformation om Frankrike på engelska eller franska.
Geografi, kultur, sevärdheter.
Reance Diplomatie
Fakta om Frankrike och fransk politik. Geografi, historia, ekonomi,
samhällsfrågor, kultur, politik, vetenskap m.m. Franska, engelska,
spanska, arabiska, konesiska.
Fransk-svensk lexikon
Fransk-svenskt lexikon med 20 000 svenska uppslagsord. Virtuellt
tangentbord för franska tecken. Gratis användarkonto.
Français langue étrangère et langue seconde
Fransk länkplats med webbsidor i franska avsedda för ickefransktalande
Educorock
Lär dig franska verb genom musik.
Le Soir
Kvällstidningen Le Soire. Nyhetsartiklar, debatter, kultur...
Lär franska i Franskrike
Länklista över skolor där man kan läsa franska.
The International Dialects of English Archive
Hur låter engelskan då en svensk, en walsare, en skotte, en libanes

talar? Inte lika kan man konstatera på webbplatsen. Dialekter och
brytningar i ljudfiler från hela världen där någon talar engelska.
Civilisation française
Öva franska utifrån teman som mat och måltid, kulturarv, skola,
inredning m.m. Fylleriövningar och ljudfiler.
French Online Grammar Quiz
Engelsk webbplats där man kan öva grunderna i fransk grammatik.
Några ljudfiler.

Spanska

spanska på webben.

About.com Spanish Language
Tester, grammatikövningar, uttal, lexikon. Allt är indelat så att det
passar nybörjare till avancerad nivå. Ljudfiler. Info om spansk kultur.
Högtider, namn, etymologi etc.

Diccionarios.com
Uppslagsverk spanska-spanska, spanska-engelska, engelska-spanska.

Utbildningsradion spanska
Utbildningsradions sidor i spanska.
BBC Spanish
Spanska från BBC.
Todo Sobre Espana
Kanske inte allt men en hel del om Spanien. Info om regioner, städer,
kultur etc. Alfabetiskt sök.
El Diccionario Visual
El Diccionario Visual är ett stort bildlexicon med olika teman. Växter,
djur, mäniskokroppen, musik, transport och kläder.
Learn Spanish
Omfattande on-line skola på engelska. Ordkunskap, grammatik, realia,
uttal, övningar.
Todo Sobre España
Allt om Spanien på spanska eller engelska. Geografi, kultur, bildarkiv
m.m. Omfattande länkplats.
Learn Spanish
Ord och uttryck i ämnesindelningar. "Espanglish chat" - praktisera

Proyecto Sherezade
Korta berättelser, en del med ordförklaringar på spanska, övningar,
noveller.
Latin World
Portal för latinamerikanska länder på spanska, blandade ämnen.
El Mundo
Spansk nyhetstidning.
Mundo Latino
Latinamerikansk portal på spanska, blandade ämnesområden.
eSPANORAMA - Online spanskträning
Övningar i spanska som stöd till lektioner och självstudier.
Översättning, grammatik och uttal. Länkar ut tiill andra webbplatser
vilket gör den lite klumpig att använda.
CyberSpain
En resa genom Spaniens kultur, landskap och traditioner.
businessspanish.com
businessspanish.com är inte bara för affärsmän. Här kan alla lära
spansk grammatik, dialoger och vokabulär. Men visst ingår orden för
affärsresan. Ljudfiler.

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010

Svenska
•
Litteratur
•
Skrift
•
Språkvetenskap
•
Svenska
•
Teater och dramatik
Svenska : 113 träffar

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk : 35 träffar

Modersmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albanska
Amhariska
Arabiska
Bengali
Bosniska/Kroatiska/Serbiska
Bulgariska
Danska
Dari
Estniska
Finska
Franska
Georgiska
Grekiska
Hebreiska
Hindi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indonesiska
Isländska
Italienska
Japanska
Jiddisch
Kinesiska
Koreanska
Kurdiska
Lettiska
Litauiska
Makedonska
Meänkieli
Nederländska
Norska
Persiska (farsi)
Polska
Portugisiska
Romani
Rumänska
Ryska
Samiska
Slovakiska
Slovenska
Somaliska
Spanska
Swahili
Syriska
Tagalog (filippinska)
Thai
Tigrinja
Tjeckiska

•
•
•
•
•
•
•

Turkiska
Tyska
Ukrainska
Urdu
Ungerska
Vietnamesiska
Vitryska

Modersmål : 163 träffar
Engelska
•
Dialekter
•
Grammatik
•
Ordböcker och lexikon
•
Ordförråd
•
Skriva och tala
Engelska : 141 träffar

Moderna språk
•
Franska
•
Tyska
•
Spanska
Moderna språk : 103 träffar

Teckenspråk
•
Hörselskador
•
Öron, näsa, hals
Teckenspråk : 8 träffar

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
F
SPRÅKVETENSKAP
Välj ämne här
Ordböcker
Grammatik
Namn
Dialekter
Stilistik och textlingvistik
Ortografi, interpunktion, förkortningar
Nordiska språk
Runologi
Svenska
Norska
Isländska
Engelska
Tyska
Jiddisch
Italienska
Franska
Spanska
Portugusiska
Slaviska och baltiska språk
Keltiska språk
Grekiska och latin
Albanska
Arabiska
Finsk-ugriska och altaiska språk
Kinesiska
Baskiska
Japanska

Afrikanska språk
Amerikanska språk
Austronesiska språk
Esperanto
Teckenspråk

Fb-Fr Indoeuropeiska språk
Fs-Få Övriga språk

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Språk
Akademiens Ordbok
AskOxford
Cambridge Dictionaries
Ethnologue
IATE
Lexin lexikon
Norstedts engelska ord
Norstedts tyska, franska, spanska
Your Dictionary.com
Thesaurus Lex Svenska datatermgruppen

81 Litteraturvetenskap - historia.
812-819 motsvarar 82-89.
Libris/SAB:
G
Litteraturvetenskap
G(x) Litteraturvetenskapliga lexikon
G:b Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och
institutioner
G:dd Litteraturvetenskaplig metodlära
G:df Litteraturestetik
G:dg Litteraturkritik
G:do Litteraturpsykologi
G:k Litteraturvetenskapens historia
G:oa Litteratursociologi
G.0 Särskilda litterära genrer och motiv
G. Allmänt: särskilda litterära perioder
Gb Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän
Gc Svensk litteraturhistoria
Gd Övrig nordisk litteraturhistoria
Ge Engelsk litteraturhistoria
Gf Tysk litteraturhistoria
Gg Nederländsk litteraturhistoria
Gh Romansk litteraturhistoria: allmän
Gi Italiensk litteraturhistoria
Gj Fransk litteraturhistoria
Gk Spansk litteraturhistoria
Gl Portugisisk litteraturhistoria
Gm Slavisk och baltisk litteraturhistoria
Gn Keltisk litteraturhistoria

Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria
Gp Indo-arisk litteraturhistoria
Gq Iransk litteraturhistoria
Gr Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria
Gs Semitisk litteraturhistoria
Gt Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk
Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria
Gv Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Gx Övrig litteraturhistoria
Gz Särskilda utländska författare
(DC delar av 800-899. DK 81.)

skollink.se
Litteratur
Elib
Stadsbiblioteken lånar ut ljud och e-böcker online. Ladda ner det du
vill läsa eller lyssna på. Du behöver bara ett lånekort...
Barnens bibliotek
Barnens bibliotek är just det. Massor av boktips,
författarpresentetioner, animerade sagor, barnboksjuryn,
diskussionsforum etc. Kulturrådet finansierar. Ljud och video för
hörselskadade.
Bokpuffen
Lyssna på inledningen och funder på om denna bok är värd att läsas.
Nya böcker varje vecka. Nyutkommen, klassiker och barn- och
ungdomsbok.
Litteraturbanken
Litteraturbanken har till uppgift att bublicera svenska klassiker digitalt.
Faksimil och PDF-filer att skriva ut. Hundratals verk och
författarpresentationer. Bra sök.
Referensbiblioteket
Länkar till literaturhistoria från Referensbiblioteket.
Boktips.net
Boktips.net är ett samarbete mellan svenska bibliotek. Boktips för barn
och vuxna. Skriv in ett sökord och sen ka du se var du får tag på

boken som rekommenderas.
Projekt Runeberg
Klassisk nordisk skönlitteratur i fulltext. Krönikor, poesi, prosa och
annat.
Bokkanalen
En webbplats för bokälskare. Recensioner, betraktelser topplistor och
diskussionsforum
Eddan
Edda Sæmundar eller den poetiska eddan De nordiska guda- och
hjältesångerna i översättning från isländskan. Även isländsk version.
Författarcentrum Öst
Författare om sig själva, skriv- och lästips, poesi och prosa, barntexter,
skrivarverkstad för skolan...
Nobelpristagare i litteratur
Alla nobelpristagare i litteratur. Biografier, tal, föreläsningar och
länkar till sidor om författarna.
Boktipset
Vad läser dina vänner nu? Här kan du få tips, kommentera, blogga och
diskutera litteratur. Personliga listor för medlemmar. Gå med gratis
och berätta om vad du läser. Medlemmarna betygsätter och vad som de
tycker är bäst ser du i topplistan.
Barnboken
Barnböcker recenseras och du kan söka på titel och författare. På aktiv
story kan du läsa och fortsätta vad andra har skrivit. Topplistor och
länkar.

bokrecension.se
En sida med över 1 miljon bokrecensioner på svenska. Uppdelat
efterkategorierna barn och ungdom, databöcker, deckare, ekonomi och
affärer, filosofi och religion, geografi och geologi, hem och hushåll,
historia, hobby och fritid, kultur, medicin och hälsa, naturvetenskap,
psykologi och pedagogik, samhälle och politik, skönlitteratur, språk
och uppslagsverk och ordböcker.
Svenska Akademien
Här presenterar sig de aderton i Svenska akademin. Berättar om
organisationen, sin historia och sin verksamhet. Självklart presenteras
också nobelpristagarna.
Google Books
Här kan man söka på alla världens böcker efter titlar, recensioner,
författare och även innehåll. En del av böckerna finns även publicerade
på sidan.
Catahya.net
Catahya startade som en fantasycommunity och har på sju år, sedan 13
december 2002, växt till en förening för fantasy-, skräck- och science
fiction-intresserade. Här finns litteratur, film, musik, spel, noveller och
dikter.
Svenska Haiku Sällskapet
Här är webbplatsen för den som är intresserad av den japanska
kortdikten haiku. Kanske har ni redan prövat att skriva 5+7+5
stavelser om tillvaron och naturen? Då kan man utveckla sitt intresse
här.
Projektet Källtext
Fornsvenska texter Ett stort antal texter. Karlskrönikan,

Sturekrönikorna, Erikskrönikan m.fl.
Svenska Deckarakademin
Svenska Deckarakademin villk främja den svenska deckaren.
Recensioner, debutantpriser och årets bästa kriminalroman.
Författare i Sverige med utländsk bakgrund
Register från Immigrant-institutet över författare med utländsk
bakgrund. Alfabetiskt och efter land.
Svenska Spökhistorier
År 1938 inventerade Stockholms-Tidningen folkets spökhistorier. Här
kan man läsa historien om "Det hemska ansiktet", "Den huvudlöse
prästen", och ett åttiotal andra gamla rysare.
Pojken och trollen eller Äventyret
I Internets barndom fanns det s.k. interaktiva sagor som innebär att
man efter att ha läst ett stycke får valmöjligheter för att påverka
berättelsen. Enkel gammal nostalgi.

Svenska författare
Andersson, Bernt-Olov
Alfredson, Hans
Bengtsson, Frans G
Boye, Karin
Bergström, Gunilla
Bremer, Fredrika
Burén, Göran
Bergman Hjalmar
Beskow Elsa
C.M Bellman
Carlsson, Bengt
Curman, Peter
Dan Andersson
Dagerman, Stig
Dahlström, Sture
Danielsson, Tage
Drougge, Unni
Edelfeldt, Inger
Eggens, Magda
Ekelöf, Gunnar
Englund, Peter
Engström, Albert
Ellen Key
Falk, Bisse

Fredriksson, Marianne
Fridegård, Jan
Ferlin Nils
Fröding Gustaf
Gardell, Jonas
Genberg, Kjell E
Gripe, Maria
Guillou, Jan
Gullberg, Hjalmar
Gustafsson, Lars
Hellberg, Hans-Eric
Hermanson, Marie
Holm, Elvira Birgitta
Högberg, Olof
Höjer, Dan
Hörberg, Bengt
Ingelman, Göte
Jacobsson, Ritta
Jersild, P C
Jobs, Susanne
Johnson, Eyvind
Jansson Tove
Karlfeldt, Erik Axel
Knutsson, Gösta
Krog, Niklas

Lagerkvist, Pär
Lagerlöf, Selma
Linde, Gunnel
Lindgren, Astrid
Lindgren, Barbro
Lindström, Börje
Lo-Johansson, Ivar
Lundell, Ulf
Lundgren, Åke
Lundholm, Kent
Lundkvist, Artur
Lärn, Viveca
Mankell, Henning
Martinson, Harry
Mazetti, Katarina
Moberg, Vilhelm
Martinson Moa

Sjöwall Maj, Wahlöö, Per
Sandberg, Inger och Lasse
Sinclair, Susanne
Strindberg, August
Strömstedt, Margareta
Ståhlberg, Ulla
Söderberg, Hjalmar
Södergran, Edith
Sjöberg Birger
Tidholm, Thomas
Tranströmer, Tomas
Trenter, Laura
von Dalin, Olof
von Heidenstam Verner
von Krusenstjerna Agnes

Olsson, Sören Jacobsson, Anders

Wahl, Mats
Widerberg, Siv
Wilke, Carina
Wolde, Gunilla
Wägner, Elin

Pohl, Peter

Östergren, Klas

Nilsson Piraten, Fritiof
Nordqvist, Sven

Qvarnström, Emanuel
Rydberg, Viktor
Rådström, Niklas

Utländska författare
Adams, Douglas
Alexander, Lloyd
Andersen, Hans Christian
Asimov, Isaac
Atwood, Margaret
Auel, Jean M
Austen, Jane
Bach, Richard
Bear, Greg
Bennett, Cherie
Blake, William
Blixen, Karen.
Blume, Judy
Blyton, Enid
Boccaccio, Giovanni
Borges, Jorge Luis
Bradbury, Ray
Bradley, Marion Zimmer
Brecht, Bertolt
Beckett, Samuel
Bredsdorff, Bodil
Brontë, Charlotte
Brooks, Terry
Buck, Pearl S
Buffie, Margaret
Bukowski, Charles
Bulgakov, Michail
Bunting, Eve

Burroughs, William S
Byars, Betsy
Camus, Albert
Carroll, Lewis
Chandler, Raymond
Christie, Agatha
Conan Doyle, Sir Arthur
Conroy, Pat
Cooper, Susan
Cordelier, Jeanne
Cormier, Robert
Crew, Gary
Crichton, Michael
Cussler, Clive
Dahl, Roald
Dante Alighieri
Defoe, Daniel
Dickens, Charles
Dickinson, Emily
Dostojevskij, Fjodor
Downing Hahn, Mary
Downing Hahn, Mary
Drew, Nancy
Dumas, Alexandre
Duras, Marguerite
Easton Ellis, Bret
Elton, Ben
Ende, Michael
Faulkner, William
Rowling J.K.
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LITTERATURVETENSKAP
Välj ämne här
Tecknade serier
Barn- och ungdomslitteraur
Kriminallitteratur, skräck och thrillers
Science fiction
Svensk litteratur
Nordisk litteratur
Litteratur utom nordiska språkområdet

Gc--Gd Litteraturhistoria - nordiska språkområdet
Ge--Gx Litteraturhistoria - utom nordiska språkområdet
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Litteratur
Alex författarlexikon
Dikter.biblioteket.se
Hitta författare
Projekt Runeberg

82/89 Skönlitteratur på olika språk
Särskilda områden:
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
Libris/SAB:
H
Skönlitteratur
H.07 Folkdiktning: allmänt
Hbn Nordisk skönlitteratur: samlingar
Hc Svensk skönlitteratur
Hd Övrig nordisk skönlitteratur
He Engelsk skönlitteratur
Hf Tysk skönlitteratur
Hg Nederländsk skönlitteratur
Hh Romansk skönlitteratur
Hi Italiensk skönlitteratur
Hj Fransk skönlitteratur
Hk Spansk skönlitteratur
Hl Portugisisk skönlitteratur
Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur
Hn Keltisk skönlitteratur
Ho Grekisk och latinsk litteratur
Hp Indisk litteratur

Hq Iransk litteratur
Hr Övrig indoeuropeisk litteratur
Hs Semitisk litteratur
Ht Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk
Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
Hv Skönlitteratur på sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Hx Övrig skönlitteratur
Hy Skönlitteratur på konstgjorda språk
Hå Skönlitteratur på teckenspråk
(Skönliteratur: DC delar av 800-899. DK 82-89)

skollink.se
Skönlitteratur kan finnas i länkarna på områdena 80 och 81.
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H
SKÖNLITTERATUR
Välj ämne här
Svensk skönlitteratur
Norsk skönlitteratur
Isländsk skönlitteratur
Engelsk skönlitteratur
Tysk skönlitteratur
Nederländsk skönlitteratur
Italiensk skönlitteratur
Fransk skönlitteratur
Latinsk skönlitteratur

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän
historia. Biografi.
Särskilda områden:
90
91
92

Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 93-99.
Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i
Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och
Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Polerna.
Rymden

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
Blandade ämnen.
Libris/SAB:
B
Allmänt och blandat (Del. Delar även på
103,109,70,73,7951,7959)
Bb Allmänna samlingsverk
Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier
Br Kommunikation, cybernetik, informationsteori
Bra Kommunikation
Brb Cybernetik och informationsteori
Bs Masskommunikation: allmänt
Bs- Särskilda länder och områden
Bsi Indoktrinering och propaganda
Bt Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia)
Ä
Tidningar
Äc Sverige
Äd Övriga Norden
Äe Brittiska öarna (Storbritannien)
Äf Mellaneuropa
Äg Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Äh Schweiz
Äi Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Äj Frankrike och Monaco
Äk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Äl Portugal
Äm Östeuropa
Än Balkanländerna
Äo Asien

Äp
Äq
Är

Afrika
Amerika
Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien)
(DK (05), 07, 08, (04) )

skollink.se
Massmedia
Globalarkivet
Globalarkivet erbjuder material från föreningar och tidskrifter.
Inriktningen är globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar
utveckling. Klicka och leta efter ämne, år, länder, tidskrifter och
föreningar.

The Bill Douglas Centre for the History of Cinema and Popular
Culture
Filmhistoria, visuella medier.
The Copyright Website
Upphovsrätt för bild, ljud, digitala medier. Upphovsrätt på webben,
exempelfall.
The Media and Communication Studies Site
Kommunikations- och mediateori, populärkultur, m.m.

Informationskompetens - Vad är det?
Kolla din förmåga att bedöma information och din förmåga till
källkritik och om webbplatser är tillförlitliga. Gör IK Quizzet.

The Why Files
En sida som beskriver vetenskapen bakom kända nyheter så att var och
en förstår vad som sker. Allt från kolbrytning och kärnvapenprover,
nationalekonomi till väderfenomen, sjukdomsepidemier och valläten.

Kungliga biblioteket på You Tube
Kungliga biblioteket publicerar kortfilmer, nyheter m.m. ur sina
samlingar. Drottning Astrid förolyckas 1935, Söderklubben 1948,
Palmemordet 1986, Busåkande mopedister 1982, m.fl.

Theory.org
Social teori och populärkultur. Artiklar, projekt, webbkultur,
medieteori, Foucault, Gramsci, Adorno.

Library of American Broadcasting
Amerikanska radio- och TVsändningar, historik, bild- och ljudarkiv.

TT
Tidningarnas telegrambyrå

onlinenewspapers.com
Här kan du hitta nyhetstidningar från alla världens hörn. Indelat efter
kontinenter och länder kan man enkelt navigera sig fram till
tidningarnas egna hemsidor. Ett perfekt sätt att hålla sig uppdaterad
globalt.

Wikileaks
Wikileaks skriver om det som regeringar och andra organisationer
försöker dölja. Kämpar för rätten till information och som vi vet, med
mod i motvind.

Allmänt
Theory.org
Social teori och populärkultur. Artiklar, projekt, webbkultur,
medieteori, Foucault, Gramsci, Adorno.
The Bill Douglas Centre for the History of Cinema and Popular
Culture
Filmhistoria, visuella medier.
TT
Tidningarnas telegrambyrå
The Media and Communication Studies Site
Kommunikations- och mediateori, populärkultur, m.m.
The Copyright Website
Upphovsrätt för bild, ljud, digitala medier. Upphovsrätt på webben,
exempelfall.
Library of American Broadcasting
Amerikanska radio- och TVsändningar, historik, bild- och ljudarkiv.
Kungliga biblioteket på You Tube
Kungliga biblioteket publicerar kortfilmer, nyheter m.m. ur sina
samlingar. Drottning Astrid förolyckas 1935, Söderklubben 1948,
Palmemordet 1986, Busåkande mopedister 1982, m.fl.
Globalarkivet
Globalarkivet erbjuder material från föreningar och tidskrifter.
Inriktningen är globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar

utveckling. Klicka och leta efter ämne, år, länder, tidskrifter och
föreningar.
The Why Files
En sida som beskriver vetenskapen bakom kända nyheter så att var och
en förstår vad som sker. Allt från kolbrytning och kärnvapenprover,
nationalekonomi till väderfenomen, sjukdomsepidemier och valläten.
onlinenewspapers.com
Här kan du hitta nyhetstidningar från alla världens hörn. Indelat efter
kontinenter och länder kan man enkelt navigera sig fram till
tidningarnas egna hemsidor. Ett perfekt sätt att hålla sig uppdaterad
globalt.
Wikileaks
Wikileaks skriver om det som regeringar och andra organisationer
försöker dölja. Kämpar för rätten till information och som vi vet, med
mod i motvind.
Informationskompetens - Vad är det?
Kolla din förmåga att bedöma information och din förmåga till
källkritik och om webbplatser är tillförlitliga. Gör IK Quizzet.

Svenska tidningar
Aftonbladet
Aktuellt i politiken
Alekuriren
Alingsås tidning
Alingsåskuriren
Allehanda.se
Arbetarbladet
Arbetaren
Arvika nyheter
Avesta tidning
Arbetsmarknaden
Bärgslaggsbladet Arboga tidning
Barometern
Bengtsforstidningen Dalslänningen
Blaskan
Blekinge läns tidning
Blekingeposten
Bohusläningen
Borås tidning
Barometern Oskarshamns- Tidningen
Commersen.se,
Carren.se - Östgöta correspondenten
Commersen
Dagbladet
Dagen
Dagens industri

Dagens nyheter
Dalabygden
Dalademokraten
Dalanyheter.se
Dalarnas tidningar
Dagens Internationalen
Ena-Håbo tidningen
Enköpingsposten
e-nytt.com/Ekerö
Eskilstunakuriren
Expressen
Epoch Times Sverige
Fagerstaposten
Filipstads tidning
Finnveden nu
Flamman
Folkbladet
Folket
Gefle dagblad
gotland.net
GT
Gästriklands tidning
Göteborgsposten
helagotland.se
Hallands nyheter
Hallandsposten
Haparandabladet

Hela Hälsingland
Helsingborgs dagblad
Höglandsnytt
Hjo tidning
Hudiksvalls tidning
Hällekiskuriren
Höglandet NU
http://www.ljungskilenyheter.se/
http://www.ljp.se
http://www.smp.se/
http://www.saffletidning.se/
Jnytt
Jönköping nu
Jönköpingsposten
Kalmar läns tidning,
Kalmarposten
Karlskoga tidning
Karlskogakuriren
Katrineholmskuriren
Kinda-Posten
Kiruna CC
Knallebladet
Kristdemokraten
Kristianstadsbladet
Kungsbacka tidning
Kungälvsposten
Kvällsposten
Kyrkans tidning

Laholms Tidning
Landskrona direkt
Lerums tidning
Lidingö tidning
Lidköpingsnytt.nu
LindeNytt
Linköpings tidning
Ljusnan.se
Lokaltidningen mitt i
Lokaltidningen.net
Lysekilsposten
Länsposten
Länstidningen, Södertälje
Länstidningen, Östersund
Magazin24.se
Mariestadstidningen
Markbladet
Metro
Miljömagasinet
Mitt Karlskrona
Motala & Vadstena tidning
Mölndalsposten
Nacka Värmdö Posten
Nerikes allehanda
Norra Halland
Norra Skåne
Norra Västerbotten
Norrbottenskuriren
Norrköpings tidningar,

Norrländska socialdemokraten
Norrtelje tidning
Ny Tid Göteborgsområdet
Nya Kristinehamnsposten
Nya länstidningen Nya Lidköpingstidningen
Nya Wermlandstidningen
Nyheterna Östra Småland
Nynäshamnsposten

Svenljunga och Tranemo tidning
Svenska dagbladet
Sydsvenskan
Sydöstran
Söderhamnskuriren
Södermalmsnytt
Södermanlands nyheter
Sörmlandsbygden

Piteåtidningen
Provinstidningen Dalsland

Tidningen Centrum Linné
Tidningen Frölunda
Tidningen Högsbo Majorna
Tidningen Nordost
Tidningen Sydväst
Tidningen Öster
Tempus
Tranåsposten
Trelleborgs allehanda
TTELA, Trollhättan
The Local - Swedish news in english
Tentakel
Tentakel är en tidning om forskarvärlden, för forskarvärlden.
Nättidningen ges ut av Vetenskapsrådet, ämnesrådet naturvetenskap
och teknikvetenskap. Syftet är att lyfta fram aktuell forskning,
forskningspolitik och forskningsfinansiering.

Realtid.se
Sunne Fryksdalsbygden,
stadsliv.nu
Sala allehanda
Sigtunabygden
Skaraborgs allehanda
Skaraborgsbygden
Skillingaryd Nu
Skånskan.se
Skärgårdsbryggan
Smålänningen
ST tidningen
Stenungsundsposten
Stockholms fria tidning
Sundsvalls nyheter
Sundsvalls tidning

Uddevallaposten
Ulricehamns tidning
Upplands nyheter
Uppsalanytt
Uppsalatidningen

Upsala nya tidning
Vestmanlands läns tidning
Vi i Vasastan
Vimmerby tidning
Vårt Kungsholmen
Värmlands folkblad
Värmlandsbygden
Värnamo nyheter
Västerbottens folkblad
Västerbottenskuriren
Västerbottningen
Västerbygden
Västervikstidningen
Västerås tidning
Västmanlands nyheter
Växjöbladet Kronobergaren
Ystads allehanda
Ölandsbladet
Östermalmsnytt,
Östersundsposten
Östran
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010.

Samhällskunskap
Massmedia
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ALLMÄNT OCH BLANDAT

Bh Allmänna utställningar: 73
Bi Förenings- och mötesteknik: 7959
Bk Allmänna sällskap och föreningar: 7959
Bl Omstridda fenomen och företeelser [Ockultism, magi, andar,
spöken] [Spådomskonst, astrologi] [Frenologi} [Kryptozoologi]
[UFO]: 7911-7913
Br Kommunikation, cybernetik, informationsteori [Cybernetik]:90
Bs-Bu Masskommunikation [Bt Publicistik] [Bu Radio och television]
: 90+ 7914-7919

Välj ämne här
Allmänna encyklopedier
Allmänna samlingsverk
Citatsamlingar
Allmänna tidskrifter
Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet
Allmänna museer
Allmänna sällskap och föreningar
Omstridda fenomen och företeelser
Masskommunikation
Publicistik
Radio och television

DAGSTIDNINGAR OCH ANDRA NYHETSMEDIA
Länksamlingar | Sökmotorer | Nyhetsarkiv | Nyhetsbyråer
Svenska media | Ekonominyheter
Utländska media | RSS
Webbradio och webb-tv

Bs-Bu Masskommunikation, radio, tv: 90 + 7914-7919

Från Internet 20101211:
Tidnings- och tidskriftsartiklar
Eniro Nyhetssök
Mediearkivet
PressText
Artikelsök

Ba Allmänna encyklopedier: 103
Bb Allmänna samlingsverk [Citatsamlingar]: 90
Bd Allmänna tidskrifter: 90
Be Allmän idé- och lärdomshistoria: 109
Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet [Stiftelser och fonder]: 7957
Bfk Allmän kulturell verksamhet: 7959
Bg Allmänna museer [Museiteknik]: 73

FÖR BARN OCH UNGA
Länksamlingar | Barnboksfigurer | Science centers | Ungdomssidor
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91 Allmän geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
Libris/SAB:
N
Geografi och lokalhistoria
N(x) Allmänt: geografiska lexikon
N(y) Allmänt: kartor och bilder
N:d Geografisk teori, filosofi och metodlära
N:k Geografiforskningens historia
N.0 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda
geografiska aspekter
Na Europa: allmänt
Nb Norden: allmänt
Nc Sverige
Nd Övriga Norden
Ne Brittiska öarna (Storbritannien)
Nf Mellaneuropa
Ng Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Nh Schweiz
Ni Italien
Nj Frankrike
Nk Spanien
Nl Portugal
Nm Östeuropa
Nn Balkanländerna
No Asien
Np Afrika
Nq Amerika

Nr

Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien)
Ns Polarländerna
Nt Oceaner och hav
Ny Kartografi
(DC, DK 91)

skollink.se
Geografi Allmänt
GeoNames
Sök på en ort var som helst i världen. En av 8 miljoner som finns på
denna databas. Man får upp en satellitbild som är går att zooma. Info
om sjöar, berg floder etc. om man klickar på markeringar.
Invånarantal, longitud och latitud. Listad info om länder, städer, berg,
Xpeditions
Här hittar du allt från kartografi och kartor, miljö, klimat till
interaktiva uppdrag, video, bilder om det mesta som handlar om
geografi. Lektionsförslag.
CIA The World Factbook
Världens länder - information och fakta, geografi, demografi, hur
länderna styrs, ekonomi, kommunika- tioner samt en översikt över
eventuella konflikter
Atlapedia Online
Färgkartor, politiska kartor, statistik, fakta om världens länder.
Material för undervisningen för lärare och elever.
Havet.nu
Sveriges tre Marina Forskningscentrum delar med sig av sina resultat
och avhandlingar. Artiklar om hav och politik, havens ekosystem, hur
haven ska skyddas, hur de fungerar och deras historia. Länkar till
andra platser med information om haven.

klart.se
En hemsida som visar väderlägesrapporter och prognoser i en vecka
framåt. Sida har information om nederbörd, temperatur, moln, vind
och lufttryck. Här finns även kustrapporter med vind, våghöjd och
ytvattenstemperatur.
UNEP Islands Home Page
Öar i världen. Romantiska men med en hel del problem. Här finns
texter och lektionsplaner om det mesta som rör öar. Kommunikationer,
befolkning, klimatpåverkan etc. deklarationer och internationella
överenskommelser. Tyvärr inga bilder.
the EarthPortal
Webbplatsen erbjuder tusentals artiklar om milö och miljöproblem
med geografisk vinkling. Stort arkiv att söka i. Forum och aktuella
nyheter om jordens miljö, naturkatastrofer etc.
Geografi.nu
Kartor och bilder från världens länder uppdelade i världsdelar. Lite om
varje land och klickbara städer vilka du kan se på zoombar satellitbild.
About.com geografi
About.coms sidor om geografi.
Purposegames Test Your Geography Knowledge
Geografispel in hundratals katrgorier.
One World - Nations Online
Massor av info om världsdelar, länder, städer, hav, berg, valutor etc.
Sattelitkartor, tabeller och info om ländernas ekonomi och kultur.
Länkar vidare.

Word Flag Database
Fanor och flaggor av alla slag. Sök på nationer i index och se flaggan
och få information om landet.
Sweden.se - The official gatway to Sweden
En sida om Sverige på engelska. Här kan människor i andra länder lära
sig mer om det svenska samhället, politik, turism, snabbfakta om
Sverige samt se intervjuer med olika svenskar.
Conny Svenssons Ingenjörsgeologiska Exkursion
Naturgeografi - geologi, mineral, bergarter och jordarter,
bildningsprocesser, endogena och exogena processer, vittring,
massrörelse, erosion, jordlager- plattektonik, Sveriges berggrund och
jordarter,
Övergivna platser
Globalisering och strukturförändringar påverkar lokaliseringen av våra
industrier och våra samhällen. Hur omvandlingen kan se ut visar Jan
Jörnmark i sina böcker och på denna webbplats. Övergivna platser
över hela världen. Sorgliga, skrämmande kanske men mycket vackra
bilder om förändring av ekonomi och geografi.
Weather Online UK
En brittisk sida om det europeiska vädret. Här kan man se
vindriktningar, nederbörd, radar och satellitbilder, samt se
värdelägesrapporter över hela Europa.
ResRobot
ResRobot är en unik reseplanerartjänst för dig som behöver snabb,
detaljerad och lättillgänglig information om resor och
resekombinationer för alla typer av färdmedel. På ett och samma ställe

finns tidtabeller samlade för alla tåg, bussar, flyg, tunnelbanor och
spårvagnar i landet samt även vägbeskrivningar för bil.
timeanddate.com
Här kan du se vilken tid det är i olika delar av världen. Beräkna datum
tidszoner, kalendrar och astronomi.
tempratur.nu
En sida som visar de aktuella temperaturerna i Sverige. Visas både
som karta och ortslista, sidan har även ett diskussionsforum.
Geography From Space
Smithsonians geografitävling. Testa om du kan se vilka länder och
berg som finns på bilden tagen från rymden.
Swissinfo
Lokaltid i hela världen
US Navy
Karta över världens tidszoner

Världens länder

natursköna äventyr och kulturskatter.

Globalis
Världens största databas med info om FNs länder på svenska. På
denna interaktiva världsatlas från FN-förbundet kan du läsa mängder
av uppgifter om länderna, göra egna grafer och tabeller, ta reda på
konflikter, se satellitbilder etc. Mycket bra material för skolan uppdelat
på åldersgrupper.

Test Your Geography Knowledge
Testa dina kunskaper om världens länder och huvudstäder. Klick och
få svar direkt. Hur många poäng får du?

Världens länder NE
Nationalencyklopedins länderfakta. Kartor, historia, folkmängd,
statsskick, språk etc.
explorion.net
En sida med ett komplett bibliotek över olika upptäcktsresor och dess
skildringar. Böcker, kartor, teckningar och beskrivningar av
författarnas och upptäcktsresarnas egna upplevelser.
WebWorldCam.com
Här kan du hitta streamande webbkameror från hela världen. Från
australiensisk natur till europeiska städer, från trafik och människor till
kultur och natur.
Worldatlas.com
En guide över alla världens länder och större städer späckad med fakta
om allt från historisk kronologi och politiska händelser till resmål,
väder och kartor.
World Reviewer
En sida med resetips och reportage från olika resor i världen. Här kan
du få tips och se bilder från allt från fotbollsmatcher och solresor till

Världen faktabank
Grundläggande fakta om alla världens länder från Utrikespolitiska
institutet. Klicka på kart eller välj land från dropplista. Info om städer,
berg, floder, befolkning, födelsetal, medellivslängd, råvaror, BNP,
språk, valuta, befolkningstäthet etc.
Huvudstäder och länder i världen
Snabbfakta om alla världens huvudstäder, tidszoner, valuta, språk,
invånare etc.
Vad heter huvudstaden?
Självrättande test där du kan se om du vet vad huvudsteden i världens
länder heter.
Where is that?
Testa dina kunskaper om världens huvudstäder. Du ka välja nivå från 1
- 5 och världsdel.
Svenska ambassader och konsulat
Här finns alla Sveriges konsulat och ambassader i världen. Klicka på
landet så ser du adresser och övrig info.
Världens flaggor
Häer ser du flaggorna som tillhör länderna i världen. Du kan även höra
nationalsångerna och läsa om högtider. Avsluta med flaggtestet.
Earth Calendar
När firar man i världen? Högtidsdagar i världen. Sök utifrån datum,
lande eller religion.

Kartor
Google Maps
Förutom zoombara kartor och satellitbilder har Google gjort det
möjligt att vandra genom New York, Paris, London, Stockholm,
Göteborg, Tokyo m.fl. städer. Du kan skriva in en adress, plats, eller
resturang el. dyl och du är där på nätet.
Free Printable Maps
Hundratals kartor över länder och regioner i hela världen. Blindkartor,
klimatkartor, historiska kartor etc.
National Geograpic - Maps
National Geograpics världskarta som går att zooma i flera steg,
världsdelar, länder, städer och vägar syns vartefter kameran närmar sig
ett område. Här finns även en kartsamling för utskrifter, visuella guider
och trender samt spel och pussel.
Hitta.se - Karta över Sverige
En zoombar karta över Sverige med 29 detaljerade
stadsvandringskartor. Här kan du följa städernas gator med bilder över
hur det ser ut i verkligheten.
Map Machine
Kartor från National Geographic - världen, länder, snabbfakta och
statistik, flaggor.
The Great Globe Gallery
Allt om kartor - olika projektioner, vårt solsystem, 3D-kartor,
vegetation, ytvattentemperaturer, temperatur, nederbörd, klimat,
topografi, floder, jordarter, plattektonik, politiska kartor, demografi,

geologi, väder, tidszoner, satellitbilder, befolkning. Kartkunskap projektioner, symboler, skala...
National Geographic Society
National Geographics kartsida. Förutom kartor finns här nyheter om
världen och världskartan samt möjlighet att skriva ut svart-vita kartor.
Cornell University
Skapa dina egna kartor med den information du väljer att visa - länder,
oceaner, järnvägar, geologi, topografi m.m. över hela eller delar av
världen
Sveriges Nationalatlas
Tematiska kartor med mängder av alternativ - demografi, jordbruk,
miljö m.m. - Sverigekarta, fakta om län och kommuner.
MapQuest
Världskartor, väg- och stadskartor, köranvisningar mellan valfria
adresser i USA och Europa. Mängder av olika sätt att utforma sin egen
karta.
Lantmäteriet
Sverigekartor i olika varianter - zooma in ditt hus eller betrakta hela
Sverige från ovan på flygbilder eller välj att använda originalkartorna.
Historiska kartor.Läs om Lantmäteriet och vad de gör.
Bing Maps
Stadskartor över hela världen ner till gatuadresser. Bilder och bildsök
på geografiskt intressanta platser.
World Features Map Puzzle
Ladda ner interaktiva kartor gratis. Världens bergskedjor, floder, öknar

och regnskogar i ett lärorikt kartspel.

Europa

How far is it?
Räkna ut avstånd mellan olika städer i världen och se dem på
världskartan

Tellus - expeditionen Jordbruk i Europa
Webbplats om Europas jordbruk land för land producerad av CEJA,
unga jordbrukare i Europa. Utförligt om jordbruk, livsmedel, odlingar,
ytken inom jordbruket, landskap aktuella frågor inom
jordbrukspolitiken etc. PDF-filer att skriva ut liksom
lärarhandledningar.

Stadskartan.se
Kartor över Sverige, städer, gator och kommuner, länskartor.
Sveriges nationalatlas
Tematiska kartor över Sverige - befolkning, arbete, industri,
infrastruktur, jordbruk, klimat, miljö, skogen... Även fysisk karta.
Perry-Castañeda Map Collection
Kartor över världen, världsdelar och länder, historiska kartor och
kartlänkar
Worldmapper
På Worldmapper kan du se världen och länder som inte alls stämmer
med den vanliga kartbilden. Här visas ytan i proportion till ett värde på
befolkning, våld, hälsovård, olja, utbildning, dödstal, etc. etc. PDFfiler att skriva ut.
Placespotting
Ett roligt och lärorikt spel som bygger på googlemaps. Kan du hitta
platsen på bilden genom att zooma in den på en världskarta?
Sveriges länskartor
Sidan är en gemensam karttjänst för Sveriges länsstyrelser. Här kan du
få en detaljerad karta över vart och ett av Sveriges län.

webbkameror.se
På webbplatsen kan du se live från ett nittiotal plater i Svderige. Vill
du se hur rusningstrafiken ser ut kan du kolla det eller hur djuren i
Kolmården har det m.m.
Norrbottensfjällen
Länsstyrelsen i Norrbottens län presenterar fjällvärden. Generöst och
informativt om nationalparker, samernas kultur, natur och kultur i
fjällvärlden, fiska, jaga och besöka fjällen för naturupplevelsen och
Laponia. En mycket bra utgångspunk inför besöket.
Europas länder
Europas länder med medlemskap i EU presenteras med grundläggande
geografiska uppgifter. Kartor, befolkning, historia etc. Även EUs
kandidatländer finns med.
Huvud och länder i Europa
Kort beskrivning av huvudstäder i Europa. Länkar till städernas
webbplatser.
ViaMichelin
Ska du gå fem mil eller cykla 20 eller åka bil... Skriv in adressen där

du startar och webbplatsen visar vägen i Europa. Snabbaste, mest
ekonomiska eller om du vill där du kan kolla in sevärdheter.
About.coms sida om europeiska unionen
Mängder med geografiska fakta. Folkmängd och befolkningsstruktur,
klimat, natur - och naturkatastrofer, export och import, BNP etc.
European Climate Exchenge
Detta är koldioxidbörsen i Europa. Har kan man handla med
utsläppsrätter. Rapporter, dagspriser och statisktik.
Flandern
Virtuell tur i Flanderns städer Antwerpen, Brygge, Bryssel, Gent,
Leuven och Mechelen. Kultur, museer, gastronomi och sevärdheter.
Ett annorlunda Spanien
Delar av Spanien som inte finns i så ofta i turistbroschyrerna.
Webbpaltsen är uppbyggd med artiklar och bilder som en dagbok.
Den Andra Stranden
Upptäck svenskbygderna på andra sidan Östersjön i Finland och
Estland. Bilder, musik, berättelser på dialekter m.m.
VirtualTourist
Europa - allt för turisten och en del annat, bl. a. tips från andra som har
varit eller är där.
Westwind
Väderlänkar för Europa. Dagens väder och vädrerprognoser tio dagar
framåt.

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Samarbetsorgan för att samla och presentera väderdata i Europa.
Svårnavigerad om man inte vet vad man söker.
Central Europe Online
Dagliga nyheter, politiska och ekonomiska analyser samt turist guide
för länderna i Centraleuropa.
Interactive Map of Europe
Karta där man kan lära sig Europas länder och huvudstäder samt haven
omkring.

Asien
Web Japan
Web Japan är en portal med information om Japan och japanerna stödd
av japanska utrikesministeriet. Trednder i Japan, barnsidor, vackra
videofilmer, faktablad med varierad info kultur, geografi, ekonomi,
konst, sport etc.
Asia Society
Kina kommer stormande. Ekonomiskt, kulturellt och som
handelspartner. Denna sida har som mål att "förbereda amerikaner och
asiater för en gemensam framtid". Ekonomi, politik, kultur, konst,
språk, barnsidor, historia, utbildning... Mycket stor satsning från Asia
Society.
Asia for Educators
Länkar om Asien från Columbia University. Geografi, historia,
religioner som konfusianismen och taoism. Fokus på sydostasien.
Kina, Japan, Vietnam och Korea. Material för alla åldrar om man kan
engelska. Kurser för lärare.
LookLex
Norsk webbplats på engelska om arabärlden och Israel. Länder och
språkinfo. Allmänn geografi, befolkning, ekonomi, hälsotillstånd,
religion, historia m.m.
Asia Society
Kulturell, ekonomisk, social, historisk och politisk information om
Asien. Barnsidor
Asian Development Bank
Här samlas nyheter inom en mängd områden som rör Asiens ekonomi,

miljöfattigdom, jordbruk, kvinnofrågor samt statistik. Obs!
Omfattande och avancerat språk.
Asia Map Puzzle
Kartspel med Asiens länder och huvudstäder.
Middle East Map Puzzle
Kartspel med Mellanösterns länder och huvudstäder.
VirtualTourist
Asien - allt för turisten och en del annat, bl. a. tips från andra som har
varit eller är där.
Nova Online
Himalaya - historia och kultur, läs om hur Mount Everest erövrades,
om sherpas, kloster, grundläggande nepalesiska
Interactive Map of Asia
Interaktiv karta över Asien - dra musen över kartan och lär dig
ländernas namn och huvudstäder samt de omgivande haven.
Interactive Map of Middle East
Karta där man kan lära sig Mellanösterns länder och huvudstäder samt
haven omkring.
Sydasien
En tidskrift med nyheter och landinformation om Indien, Bangladesh,
Nepal, Pakistan, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka och Maldiverna.
Asienguiden
Turistguide med länkar för den som vill resa till Sydostasien, Kina
eller Japan.

Afrika

sökfunktion.

allAfrica
Nyheter från Afrika med bra täckning. Läs rubrikerna eller välj det
land eller det ämne du är intresserad av.

Africa Online
Afrika - nyheter och information, tidningar, ekonomi och handel, sport
och mycket mer

Atlapedia Online
Kartor över länder med fakta och statistik, klimat, demografi, modern
historia, politiska eller fysiska kartor

Arabia.com
Arabländerna - nyheter, historia, geografi, demografi, ekonomi,
statsskick, turism...

New Africa
Afrika - nyheter, jordbruk, ekonomi, utbildning, miljö, kartor, historia,
geografi för enskilda länder.

Arabia.com
Arabländerna - nyheter, historia, geografi, demografi, ekonomi,
statsskick, turism...

Climate Prediction Center - African Desk
Vädret i Afrika - förutsägelser om klimat och väder, sammanfattning
av vädret över tio dagar, vecko-, månads- och säsongsanalyser,
satelltitbilder.

Africa South of the Sahara
Afrika söder om Sahara - sök på länder eller ämne, samlar också
senaste nytt.

FEWS NET - Famine Early Warning System Network
Organisation vars syfte är att skapa ett effektivt och hållbart jordbruk
för att minska risken för svält i Afrika. Mycket bra och aktuella
artiklar.
K-12 Electronic Guide - African Languages
Länksamling till afrikanska språk.
Afrikagrupperna
Afrika - nyheter och aktuellt. Bloggar.
AfricaNet
Portal till Afrika med mycket turism men också fakta om länderna. Bra

African Soul
Afrikansk kultur, konst, musik, litteratur, recept på mat, turism och
resor och mer.
African Studies
Länksamling till Afrikas länder.
Africa Map Puzzle
Kartspel med Afrikas länder och huvudstäder.
Yahoo! Väder - Afrika
Aktuellt väder - välj land och stad. Prognos, satellitbilder, max-och
minimitemperatur, nederbörd.

VirtualTourist
Afrika - allt för turisten och en del annat, bl. a. tips från andra som har
varit eller är där.
Art and Life in Africa - Peoples resources
Folkslag i Afrika - 107 olika kulturer presenteras
African Studies Center
Afrika - länderna presenteras kort sedan får du länka dig vidare
Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation
och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Här
finns rapporter om konfliktlösning, jordbruk och naturresurser,
globalisering och handel, urbanisering och kultur m.m.
Expedition MassajLand
En sida om expeditioner i massajernas områden mellan Kenya och
Tanzania. Här kan man se bilder på och läsa om expeditionens
utrustning, risker och utmaningar samt lära sig mer om djur, natur och
kultur i området.
Afrika
Afrika söder om Sahara - Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso,
Kamerun, Kongo, Elfenbenskusten, Gabon, Ghana, GuineaBissauKenya, Liera, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sydafrika,
Tanzania, Togo, Zamia, Zimbabwe - kartor och snabbfakta
Interactive Map of Africa
Karta där man kan lära sig Afrikas länder och huvudstäder samt haven
omkring.

Nordamerika
The National Atlas of Canada
Kanadas geografi - Sjöar och floder, färskvatten och
avrinningsområden, glaciärer, berg, väder och klimat, all upptänklig
statistik, gör egna kartor av valfri info, länkar...
Great Lakes information Network
Nordamerikar stora sjöar, Lake Erie, Lake Huron, Lake Michigan,
Lake Ontario, Lake Superior, Lake St. Clair, St. Lawrence River är
mycket viktiga transportvägar. Här presenteras sjöarna och deras
miljömässiga, kulturella och ekonomiska betydelse.
Undervisningsmaterial om istiden och sjöarnas tillblivelse, stränder,
ursprungsbefolkning m.m.
Hawaii Coral Reef Network
Korallrev - växt- och djurliv, ordlista, artiklar...
U.S. Map Puzzle
Kartspel med USAs delstater och huvudstäder.
Graphic Maps
Kartor över Nordamerikas länder med information om klimat,
ekonomi, statsskick, tidszoner m.m.
U.S. Features Map Puzzle
USA - kartspel med berg, floder och öknar.
VirtualTourist
Nordamerika - allt för turisten och en del annat, bl. a. tips från andra
som har varit eller är där.

Latinamerika
VirtualTourist
Centralamerika - allt för turisten och en del annat, bl. a. tips från andra
som har varit eller är där.
Big Book
Sök och finn i Gula Sidorna över hela USA, stadskartor
National-Scale Satellite Image Loops
Satellitbilder över USA, rörliga och du kan bestämma hastigheten
Stately Knowledge
USA - snabbfakta och länkar till resurser för varje stat
Mega Maps
Skriv ut kartan över USA i valfri storlek från ett A4 till 8X8 A4 stort.

Latinamerika.nu
Nyheter och gamla artiklar om länderna i Latinamerika. Ekonomi,
politik & samhälle, jämställdhet, kultur, miljö, barn & unga,
ursprungsfolk.
World News South America
Gigantisk mediaportal för Sydamerika. Här kan du läsa om det mesta i
nyhetsväg från kontinenten. Från Argentina Daily till Venezuela Post.
Även nationella och regionala media.
Geographica - Latin America
Länder i latinamerika med geografisk info bilder och kartor Kort om
ländernas historia, kultur och berömda platser.
Geogrephy in Latin America
Länkar till geografiska fakta för alla latinamerikanska länder. Varierar i
kvalitet. Spanska är nästan ett måste.
Latinworld
Nyheter från Sydamerika - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela länksamling
VirtualTourist
Sydamerika - allt för turisten och en del annat, bl. a. tips från andra
som har varit eller är där.
Graphic Maps - Sydamerika
Kartor över kontinenten och länderna med information om klimat,

ekonomi, statsskick, landformer m.m.

Oceanien

South America Map Puzzle
Kartspel med Sydamerikas länder och huvudstäder.

A Guide to Australia
Länksamling till information om landet under rubrikerna: kultur,
geografi, nationen (olika typer av fakta), vetenskap och utbildning,
turism, städer, ekonomi och handel, resor och kommunikationer

Andean Botanical Information System
Andernas flora. Allt från kustöknarna och lågländerna i öst till
Andernas högländer och alpina miljöer. Fina bilder och förklaringar.
Avsnitt om El Ninos betydelse.
Interactive Map of South America
Interaktiv karta över Sydamerika - dra musen över kartan och lär dig
ländernas namn och huvudstäder samt de omgivande haven.

Austrailia
Australiska turistbyrån. Kort om historia, geografi, djur, händelser och
tips om platser man bör besöka.
New Zealand Tourism Board
Fakta om historia, geografi med bra temakartor, klimat, språk,
aborginer, kultur m.m. Länk till media resorces med audio och
videofiler.
Australia and Oceania facts
Sida från National Geographic. Kartor och fakta om Australien och
Fiji, Kiribati, Marshall öarna, Micronesien, Nauru, Nya Zealand,
Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Solomon öarna, Tonga, Tuvalu och
Vanuatu. Kart- och bildarkiv.
Island Vulnerability, Pacific
Många önationer i Stilla havet är mycket sårbara. Naturkatastrofer
men idag klimatförändringarna. Webbplatsen informerar om hur
situationen ser ut för dessa öriken genom länkar till forskningsinstitut
och politiska organisationer.
Australienguiden
Den kompletta reseguiden till Australien. Allt från researtiklar och
bloggar till fakta om klimatet och kartor.

Pacific Islands Forum Secretariat
Sammanslutning av sexton länder i Oceanien för att sammarbeta om
utvecklingen i regionen. Mängder av dokument och avtal.
Maps of Oceania
Sida från HowStuffWorks. Kartor över Australien och Oceanien.
Huvudstäder och länder i Oceanien
Korta beskrivningar av Oceaniens huvudstäder.
Austronesia Map Puzzle
Kartspel med Oceaniens länder och huvudstäder.
VirtualTourist
Australien och Oceanien - allt för turisten och en del annat, bl.a. tips
från andra som har varit eller är där.

Nord- och sydpolen
Polarisen
Glaciologi, kultur, klimat och forskning. Många informativa artiklar
om Arktis och Antarktis. Grundläggande om glaciärer, isrörelser, isens
utbredning etc. Video och animerad läromedelsfilm.
Cool Antarctica
Det mesta om Antarktis. Fakta, historia, klimat och klimatförändringar,
bilder, video, ljud, artiklar om levnadsförhållanden etc. Mängder av
undervisnigamaterial och lektionsplaner.
Classroom Antarctica
Webbplats för skolor från Australian Antarctic Division uppdelat i
kontinenten, upptäcka, leva, arbeta, natur, klimat och internationellt.
Välstrukturerat med tydliga underrubriker.
Culture Greenland
Portal för den grönländska kulturen. Länkar till museer, databassök
och privatsidor. Bilder. Dansk och grönländsk version.
Om Grönland
Nyheter om Grönlands natur, politik, näringsliv och kultur.
Webbpaltsen för föeningen Sverige - grönland. Medlemstidning i
arkivet med många nummer online. Bildgalleri och länkar.
Antarktis 100 år av svenska polarforskning
Textfiler och video om Antarktis. Valfångst, turism, Falklandsöarna,
historik och Antarktisfördraget. Artiklar om forskningen. Isar,
bakterier och pingviner.

Geography of the polar regions
Sida från Howstuffworks om Arktis och Antarktis. Geografiska data
som topografi, klimat och landformer.
Arctic Circle
Arktis och området norr om polcirkeln. Artiklar om naturresurser och
dess betydelse för ekonomi och urbefolkning, historia och kultur,
sociala frågor och miljö... Mycket omfattande.
Arctic Studies Center
Arktis - att leva och bo, folkslag och kulturer, djurliv och även
vikingarna. Allt väl presenterat med bilder och en del film och musik.
Greenland Guide
Grönland - innehållsrik turistguide med nyheter, historia, kultur,
djurliv.
South Pole.com
Antarctic Philately Antarktis - dess moderna historia, upptäckterna,
upptäckarna och valfångarna med kartor. Är du intresserad av
frimärken är detta en guldgruva.
Polarforskningssekretariatet
Statlig myndighet som bedriver forskning om polarområdena, både
Arktis och Antarktis. Forskningarapporter och internationella
överenskommelser. Länkar.

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010

Geografi
•
Befolkningsvetenskap Till 31
•
Länder och världsdelar
•
Kartor
•
Flaggor
•
Minoriteter och folkkultur
•
Jordens utveckling Till 55
Geografi : 121 träffar
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Barbados

Från Internet 20101211:

Belgien

N
GEOGRAFI
Välj ämne eller land här
Kartor
Reseguider
Oceaner
Kartografi
---------- JORDENS LÄNDER ----------Afghanistan

Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnien Hercegovina

Albanien

Botswana

Algeriet

Brasilien

Amerikanska Samoa

Brunei

Andorra

Bulgarien

Angola

Burkina Faso

Anguilla

Burma (Myanmar)

Antigua

Burundi

Argentina

Cap Verde

Armenien

Cayman Islands

Aruba

Centralafrikanska Republiken

Australien

Chile

Azerbajdzjan

Colombia

Bahamas

Cook Islands

Bahrain

Costa Rica

Bangladesh

Curacao

Cypern

Gambia

Danmark

Georgien

Djibouti

Ghana

Dominica

Gibraltar

Dominikanska Republiken

Grekland

Ecuador

Grenada

Egypten

Grönland

Ekvatorialguinea

Guadeloupe

El Salvador

Guam

Elfenbenskusten

Guatemala

Eritrea

Guernsey

Estland

Guinea (Conakry)

Etiopien

Guinea-Bissau

Falklandsöarna

Guyana (fd Brittiska)

Fiji

Haiti

Filippinerna

Honduras

Finland

Hong Kong

Frankrike

Indien

Franska Guyana

Indonesien

Franska Polynesien

Irak

Färöarna

Iran

Förenade Arabemiraten

Irland

Förenta Staterna

Island

Gabon

Israel

Italien

Kuwait

Jamaica

Kirgisistan

Japan

Laos

Jersey

Lesotho

Jordanien

Lettland

Jungfruöarna, Brittiska

Libanon

Jungfruöarna, Amerikanska (USA)

Liberia

Kambodja

Libyen

Kamerun

Liechtenstein

Kanada

Litauen

Kanarieöarna

Luxemburg

Kazakstan

Macau

Kenya

Madagascar

Kina

Makedonien

Kiribati

Malawi

Komorerna

Malaysia

Kongo (fd Zaire)

Maldiverna

Kongo-Brazzaville

Mali

Korea (Demokratiska Folkrepubliken)

Malta

Korea (Republiken)

Marocko

Kosovo

Marshallöarna

Kroatien

Martinique

Kuba

Mauritanien

Kurdistan

Mauritius

Mexiko

Palau

Mikronesien

Palestina

Moldavien

Panama

Monaco

Papua Nya Guinea

Mongoliet

Paraguay

Montenegro

Peru

Montserrat

Polen

Mocambique

Portugal

Namibia

Puerto Rico

Nauru

Påskön

Nederländerna

Qatar

Nederländska Antillerna

Reunion

Nepal

Rumänien

Nevis

Rwanda

Nicaragua

Ryska federationen

Niger

Salomonöarna

Nigeria

Samoa

Niue

San Marino

Nordmarianerna

São Thomé och Príncipe

Norge

Saudi-Arabien

Nya Kaledonien

Schweiz

Nya Zeeland

Senegal

Oman

Serbien

Pakistan

Seychellerna

Sierra Leone

Thailand

Singapore

Tjeckien

Slovakien

Togo

Slovenien

Tonga

Somalia

Trinidad och Tobago

Somaliland

Tunisien

Spanien

Turkiet

Sri Lanka

Turkmenistan

Saint-Barthélemy

Turks and Caicos Islands

Saint Kitts

Tuvalu

Saint Lucia

Tyskland

Saint Martin Frankrike

Uganda

Saint Vincent

Ukraina

Storbritannien

Ungern

Sudan

Uruguay

Surinam

USA

Swaziland

Uzbekistan

Sverige

Vanuatu

Sydafrikanska Republiken

Venezuela

Syrien

Vietnam

Taiwan

Vitryssland

Tadzjikistan

Västra Sahara

Tanzania

Yemen

Tchad

Zambia

Zimbabwe
Åland
Österrike

Östtimor

Na-Nn Europa
Nc Sverige
Nb, Nd Norden
Nda Danmark
Ndb Norge
Ndc Island
Ndcf Färöarna
Ndd Finland
Nddå Åland
Ne Brittiska öarna
Neta Irland
Nf Mellaneuropa
Nfa Tyskland
Nfb Österrike
Nfc Ungern
Nfda Tjeckien
Nfdb Slovakien
Ng Benelux
Nga Nederländerna
Ngb Belgien
Ngc Luxemburg
Nh Schweiz
Ni Italien
Niv Malta
Nj Frankrike
Nk Spanien
Nl Portugal

Nm Östeuropa
Nma Ryska federationen
Nmad Ukraina
Nmae Vitryssland
Nmaf Moldavien
Nmb Polen
Nmc Estland, Lettland, Litauen
Nn Balkanländerna
Nna Rumänien
Nnb Västra Balkan
Nnba Serbien
Nnbb Kroatien
Nnbc Slovenien
Nnbd Bosnien-Hercegovina
Nnbe Montenegro
Nnbf Makedonien
Nnbz Kosovo
Nnc Bulgarien
Nnd Grekland
Nnf Albanien
No Asien
Noa Främre Asien
Noaa Turkiet
Noab Cypern
Noac Kaukasus
Noaca Azerbajdzjan
Noacb Armenien
Noacc Georgien
Noaea Syrien
Noaeb Libanon
Noaf Palestina, Israel

Noag Jordanien
Noah Arabiska halvön
Noaha Saudiarabien
Noahb Yemen
Noahd Oman
Noahea Förenade Arabemiraten
Noahed Qatar
Noaheg Bahrain
Noahf Kuwait
Noai Irak
Noak Iran
Noal Afghanistan
Noam F d sovjetiska Centralasien
Nob Främre Indien
Noba Indien
Noba Indien
Nobba Pakistan
Nobbb Bangladesh
Nobc Bhutan
Nobd Nepal
Nobe Sri Lanka
Nobf Maldiverna
Noc Bortre Indien
Noca Burma
Nocb Thaliand
Nocca Malaysia
Noccb Singapore
Noccd Brunei
Nocd Indokina
Nocda Laos
Nocdb Kambodja

Nocdc Vietnam
Nod Ostindiska öarna
Noda Indonesien
Nodafa Östtimor
Nodc Filippinerna
Noe Östasien
Noea Kina
Noeaf Taiwan
Noeb Korea
Noeba Nordkorea
Noebb Sydkorea
Noec Japan
Nofc Mongoliet
Np Afrika
Npa Nordafrika utom Egypten
Npaa Marocko
Npaai Kanarieöarna. Nk Spanien
Npab Algeriet
Npac Tunisien
Npad Libyen
Npba Egypten
Npbb Sudan
Npc Västafrika
Npd Centralafrika
Npe Södra Afrika
Npeaa Sydafrikanska republiken
Npef Öar i sydvästra Indiska Oceanen och östra Atlanten
Npf Östafrika
Npfa Uganda
Npfb Kenya
Npfc Tanzania

Npfda Seychellerna
Npg Nordöstafrika
Nq Amerika
Nqa Nordamerika
Nqb Kanada
Nqc Centralamerika
Nqca Mexiko
Nqcb Guatemala
Nqcca Belize
Nqccb Honduras
Nqcd El Salvador
Nqce Nicaragua
Nqcf Costa Rica
Nqcg Panama
Nqch Västindien
Nqcha Stora Antillerna
Nqchaa Kuba
Nqchab Haiti
Nqchac Dominikanska Republiken
Nqchad Puerto Rico
Nqchae Jamaica
Nqchb Små Antillerna
Nqd Sydamerika
Nqda Colombia
Nqdb Venezuela
Nqdc Guyanastaterna
Nqdd Brasilien
Nqde Paraguay
Nqdf Uruguay
Nqdg Argentina
Nqdh Chile

Nqdi Bolivia
Nqdk Peru
Nqdl Ecuador
Nr Australien och Oceanien
Nra Australien
Nrb Nya Zealand
Nrc Oceanien
Nrca Melanesien
Nrcb Polynesien
Nrcc Mikronesien
Nrda Papua Nya Guinea
Ns Polarländerna
Nsa Arktis
Nsb Antarktis

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Främmande länder
AlertNet
GeoHive Global Statistics
GeoNames
Infonation
Landguiden
Library of Congress Country Studies
Nationmaster.com
Perry-Castañeda Library Map Collection
Rulers
State of the World's Children
World Factbook (CIA)
Världen faktabank

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Sverige
Arbetsförmedlingen
CyberCity
Försvarsmakten
Hitta.se
Lantmäteriet
Polisen
Regeringskansliet
-- Lagrummet - rättsinformation
Regionfakta
Statistiska Centralbyrån

Sveriges länskartor
Sveriges nationalatlas
-- Västra Götaland
Sveriges riksdag
-- Dokument
-- EU-upplysningen
-- Svensk Författningssamling

*92 Biografiska verksamheter, släkthistoria.
Libris/SAB:
L
Biografi med genealogi
L:k Vetenskapshistoria
Ld Genealogi
Ld:bf Genealogiska organisationer och institutioner
Ld:k Vetenskapshistoria
Ld- Särskilda länder och områden
Lda Genealogi: metodlära
Ldm Genealogiska uppslagsverk
Lds Genealogiska samlingar
Ldz Särskilda släkter
Lk Biografisk vetenskap
Lm Biografiska uppslagsverk
Ls Biografiska samlingar
Lz Biografi: särskilda personer
(DC, DK 92)

skollink.se
Redovisar inget. Lämpliga länkar kan finnas i
Skolverkets länkskafferi och Mölndals Stadsbiblioteks Länkkatalog

Skolverkets länkskafferi
Från Internet 14 dec 2010

Historia
•
•

Släkter och släktforskning
Särskilda personer (biografier)

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
L
BIOGRAFI MED GENEALOGI

Mölndals Stadsbibliotek - KVICKREF
Från Internet 20101211:
Genealogi och biografi
Arkiv Digital
Biography.com
Genline
SVAR
Svenskt biografiskt handlexikon
World Statesmen

93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
Särskilda områden
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
Libris/SAB:
K
Historia
K(x) Historiska lexikon
K:bf Historiska organisationer och institutioner
K:d Historisk teori, filosofi och metodlära
K:k Historieforskningens historia
K. Allmänt: särskilda historiska perioder
K.2 Forntiden
K.3 Medeltiden (ca 500 - ca 1500)
K.4 Nya tiden (ca 1500-)
K.5 1914K.6 2000Ka Europa: allmänt
Kb Norden: allmänt
Kc Sverige
Kd Övriga Norden
Ke Brittiska öarna (Storbritannien)
Kf Mellaneuropa
Kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg

Kh Schweiz
Ki Italien
Kj Frankrike
Kk Spanien
Kl Portugal
Km Östeuropa
Kn Balkanländerna
Ko Asien
Kp Afrika
Kq Amerika
Kr Oceanien
Ks Polarländerna
Kt Allmän kulturhistoria (21 750)
Kt. Särskilda historiska perioder
Kt- Särskilda länder och områden
Ku Allmän socialhistoria (även till 79)
Ku. Särskilda historiska perioder
Ku- Särskilda länder och områden
Kv Allmän ekonomisk historia (även till 60)
Kv. Särskilda historiska perioder
Kv- Särskilda länder och områden
Ky Historiska hjälpvetenskaper (även till 73)
Kya Diplomatik
Kyb Heraldik
Kyc Sfragistik (sigillkunskap)
Kyd Flaggor
Kye Emblematik
Kyf Rang- och titelväsen
Kyg Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar)
Kyh Numismatik
Kyi Ordensväsen
(DC, DK 93-99)

skollink.se
Historia Allmänt
Historiesajten
Sveriges historia från 1500-talet och framåt. Lagar, krig, fred, regenter
i Sverige och Europa, mynt, slott, häxprocesser och personligheter. Bra
ordförklaringar och kronologier.
Mapping History
Kronologiska kartanimationer över demografisk, politisk,
imperialistisk utveckling i världen under historien. Konflikter och
viktiga händelser finns utmarkerade på kartan och en text förklarar
bilden. Mycket tydligt och innehållsrikt läromedel.
Bengans historiasidor
Historien sedd från Västergötland. Tydliga kartor och tidslinjer som
beskriver den svenska historien under forntiden och fram till
medeltiden, kungar, borgar, riddare, kyrkor, kloster m.m. Bra Bengan!
History World
Historiska händelser sorterat efter geografiska plaster, personer och
ämnesrubriker. Tidslinjer och kartor på googlemaps. Allt som har hänt
helt enkelt.
Utbildningsradion historia
Utbildningsradion sidor om historia.
Slottsguiden
En sida helt tillägnad slott, borgar och ruiner. Hundratals indelat i

såväl svenska landskap som europeiska länder finns utförligt
dokumenterade med text och bilder och kartor. En slottssida i en klass
för sig.
Stockholmskällan - vårt kulturarv på nätet
Samarbete lönar sig ofta. Här kan man se exempel på det.
Stockholmskällan är ett samarbete mellan olika arkiv i Stockholm och
erbjuder Stockholmskällan är en databas där du kan söka och hitta
källmaterial från flera olika arkiv i Stockholm. Fotografier, kartor,
litteratur, konstverk, ritningar, statistik, filmer, bilder, ljud m.m.m.
Direkt riktat till skolor med studiematerial och förslag på teman.
DigitaltMuseum
På DigitaltMuseum kan man söka efter över 300 000 foton och
föremål från Armemuseum, Designarkivet, Nordiska museet, Sveriges
Militärhistoriska arv och Upplansmuseet. Webbplatsen kommer att
byggas ut med byggnader, ljud och film.
Krigsforum.se
Krigsforum.se är Nordens största och mest aktiva forum inom ämnet
militärhistoria och nutidshistoria. Sidan erbjuder kategorier inte bara
för militärhistoriska diskussioner i allmänhet, utan även för ämnen
som rör militärtjänstgöring, propaganda, FN-uppdrag, krigföring,
aktuella konflikter, nutidshistoria och historia i allmänhet.
Upptäck Sveriges Historia
Länsmuseerna i Sverige och TV4 i samarbete om den svenska
historien från stenålder till idag. Sök på historiskt intressanta platser i
hela Sverige. Du har dem i din närhet och du kan åka dit och se dem i
verkligheten. Mängder av artiklar och en del video-filer.

Antyda.se
Här kan du bland annat läsa artiklar, ställa frågor, önska reportage,
tävla och gratis prenumerera på webbupplagan av tidningen. Lär dig
mer om kulturhistoria, hembygd, högtider och traditioner, olösta
forskargåtor m.m.
Svensk Historia
Nättidning som är en nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller
nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt
samt en stor samling historiska länkar.
Historia Welcome to Life
Forntiden, antiken, medeltiden, nya tiden, revolution, borgerlighet,
imperialism, mellan krigen, kalla kriget. Gymnasieläraren Leif lajf
Löwegren har byggt webbplatsen för sin undervisning och delar
härmed med sig.
History of Economic Thought Website
History of Economic Thought Website presenterar över frmhundra
ekonomiska tänkare alfabetiskt och olika skolor inom ekomomisk
teori. Artiklar och essäer länkas från respektive ekonom eller skola.
Skatternas historia genom fyra århundraden
En underhållande och välgjord sida om hur beskattningen fungerat i
Sverige under 1200-, 1500-, 1700- och 1900-talet. Från medeltidens
godtyckliga varuindrivning till nutidens konsekventa skatteregler.
Världens Historia
Tidningen Världens Historias hemsida. Här kan du läsa utdrag från
tidskrifterna i kategorierna krig, vetenskap, kulturer, utforskning,
vardagsliv och personer.

Hans Högmans historia
Hans Högman har gjort en utförlig sida om den svenska historien och
militärhistorien. Här finns information om hur det svenska
vardagssamhället fungerade förr i tiden samt en förteckning över alla
svenska krig och slag. Om man står ut med navigeringen och
Högmans personliga släktforskning så finns det en hel det intressant
material på sidan.
Royal Armouries
Brittiskt krigsmuseum online. Här finns en enorm samling av
rustningar, kanoner, hjälmar, pistoler, konst, bilder och förklaringar till
alla krigshistoriska föremål sorterat efter händelser, platser och
tidsepoker.
Domboksforskning.se
Tvister gjordes upp på tingen i Sverige förr och där förkunnades också
domar i brottsmål. Avgörandena skrevs upp i s.k. domsböcker.
Webbplats för forskning i dessa domsböcker. Gamla lagar, beskrivning
av brott och straff, äldra föremål etc. Mycket omfattande material och
länkar.
EyeWitness to History
Ögonvittnesskildringar och fakta från mängder med olika historiska
händelser och tidpunkter. Allt från forntiden och antiken till
världskrigen och nutidshistorien. En annorlunda resa genom historien.
Historisk Tidskrift
Här kan du läsa texter på högnivå om den svenska historien utgivna av
Svenska Historiska Föreningen. I artiklarna finns en kunskap och ett
djup som få andra sidor har.

historia2
Historia2 är en "historiebok" på nätet som motsvarar gymnasieskolans
historia A, världshistorisk översikt och historia B, fördjupning i
temaform och med historieteori. Arbetsuppgifter som sägs motsvara
betyget G, nyckelord och källor. Webbplatsens artiklar har skrivits av
Joakim Wendell som bl.a är historielärare och artiklarna finns inlästa
att lyssna på!
Utgångspunkten
Bohusläns museum om Bohusläns historia.
BBC Bitesize History
Kurs i historia från BBC.
Purposegames Test Your History Knowledge
Historiespel i många kategorier.
Blå skagerack
Historik över Sveriges framsida..? Klicka dig fram längs bohuskusten
och läs om samhällena som växte fram. Bilder.
Ekomuseum Grensland
Ekomuseum Gränsland är ett projekt som behandlar historia och kultur
i grämslandet mellan Norge och Sverige. Sevärdheter, historiskt
viktiga händelser, ekonomiskt sammarbete etc. Lättnavigerad och
bildrik webbplats som blandar norska och svenska på sidorna. Så som
det kanske var innan unionsupplösningen...
History Learning Site
En förteckning över historiska händelser från antiken och medeltiden
till världskrigen och modern historia. Låt er inte luras av den torftig
designen.

Portalen för historisk statistik
En sida som samlat statistik ur den svenska historien. Allt från
befolkning, arbetsmarknad och boende till nationalekonomi och
politik. Excel-filer, externa länkar och funktioner för att jämföra olika
siffror mellan år i Sverige.
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
En bokklubb som lagt upp en sida för e-handel med militärhistoriska
böcker. Sidan innehåller även material och artiklar om krigskonsten
från antiken och vikingatiden till medeltiden och andra världskriget.
Lars Hammaréns historiehemsida
En historiesida med spritt material om hela människans historia. Sidan
är lättnavigerad och innehåller både bilder övningar och faktatexter om
allt från människans forntid till de stora världskrigen.
Finlands Förhistoria
En genomgång av den Finska historien från stenåldern till brons- och
järnåldern. Allt från kartor över bosättningar och folkvandringar till
religion och kultur.
Marskalken av Finland, Mannerheims Jaktstuga
En sida om "Finlands store man". En sida som med bilder och
berättarröst går igenom Finlands och Mannerheims historia. Första och
andra världskriget, finska vinterkriget och hans civila liv.
Kjell MacDowall - Historia A
En komplett genomgång av det material som enligt skolverket gäller
för historia A och B. Förslag på uppgifter och fördjupningsarbete.
Tacitus historiska atlas
en historisk atlas över Sverige och Europa från forntid till idag.

Kronologiska kartor över ländernas utbredning samt fakta om mängder
av viktiga händelser och statistik i kronologisk ordning.

Dokument som Magna Carta och Bill of Wrights etc. Kyrkohistoria
och diskussion och artiklar om Kung Arthur m.m.m.

Women in World History
Kvinnan ska vara i hemmet, sitta still, sköta om huset och föda och
uppfostra barn, tyckte Martin Luther. Det håller nog ganska få med om
idag. Minst av allt denna webbplats om kvinnohistoria. Kvinnors
rättigheter och kvinnan i historien. Artiklar, essäer och biografier över
kända kvinnor i historien.

Projekt Merkurius
Artiklar om handelns historia i Sverige. Handel och kultur, statistik,
samhällsroll, epoker och geografi. Svenska familjeföretag och annan
företagshistoria.

Historical Text Archive
Hundratals texter från olika tidsepoker, indelat efter geografiska
platser och historiska händelser. Mycket bra som källhänvisning direkt
till urkunden.
Internet History Sourcebook Project
Källhänvisningar för historieforskning indelat i tidsperioder och
geografiska platser. Skrifter, inskriptioner och lertavlor inom religion,
vetenskap och politik.
Allt om Historias artikelarkiv
Tidningen allt om historia delar med sig av sina artiklar. Bra uppslag
blandat med artikelsök ur tidningens arkiv.
The British Museum
En översikt, inte bara över museet och dess föremål utan över hela den
globala världshistorien från forntid till medeltid.
Britannia history
Omfattande om det mesta om brittisk historia. Koronologier, personer,
kungar och drottningar från Esa till Henrik VIII via Elisabeth till..

Terra Scaniae
Skånes historia. Webbplatsen är gjord för skolan och täcker Skånes
historia från istid till nutid. Dagligt liv, hantverk, mat, seder och bruk,
krig och fred, religion m.m. Berättelser,spel, bilder och filmer. Förslag
till lektionsupplägg.
History on the net
En sida som tar upp flera olika tidsåldrar och krig. Allt från det
forntida Egypten och Rom till medeltiden och 1900-talets världskrig.
HyperHistory
En sida som visar historien med kronologiska kartor indelat efter
politik, forskning, religion och politik. Sidan är indelar efter både
tidslinjer, händelser och geografiska kartor.
Washington State University
Världskulturer i historien. Idéhistoria, filosofi. Se Learning Modules
och ordlistan.
World History
Webbkatalog baserad på Wikipedia som sorterar historiska personer
och händelser i kronologisk ordning.

CyberCity
Klicka på en svensk stad och få geografiskt läge, kort historik,
folkmängd, näringsliv med yrkensstatistik och kommunalval. Mycket
lättanvänd.
Japanese history
Japans historia - från ca 300 fKr till andra världskriget och
efterkrigstiden
The History Net
Historiskt artikelindex, ögonvittnesskildringar och intervjuer.
Världshistoria, amerikansk historia, personligheter, kända slag, andra
världskriget
The Spartacus Educational
Historisk uppslagsbok medeltiden till Vietnamkriget
World History
Webbplatsen har info som börjar för 4300 år sedan och sträcker sig
fram till idag. Artiklar till varje tidsepok.
The History Guide
Föreläsningar i historia från forntiden till nutid. Värt ett besök oavsett
vilket ämne du läser.
War Times Journal
Artiklar om krig och konflikter. Napoleonkrigen, amerikanska
inbördeskriget, första världskriget, andra världskriget
MultiEducator
Amerikanska frihetskriget och kriget 1812, Amistad, inbördeskriget,

andra världskriget, Vietnamkriget och Mellanösterns historia
Historical Map Web Sites
Hundratals historiska kartor uppdelade efter världsdelar och
subkontinenter.
Urinvånare i världen
Länksamling - Kanada, Nordamerika, Sydamerika, Nya Zeeland,
Australien
Distinguished Women
Berömda kvinnor i historien. Några välkända andra bortglömda av
historieskrivarna.
Time Machine
Tidsmaskin, välj hur långt tillbaka i historien du vill åka och till vilken
världsdel
The Nationalism Project
Nationalism diskuteras i et flertal artiklar. Historiskt och idagens
globaliserade värld.
African Timelines
Afrikas historia - tidslinjer länkade till fördjupningar - forntiden,
imperier, slavhandel och imperialism, antikolonialism, självständighet
och nutida trender
From Revolution to Reconstruction
Amerikansk historia. Essäer, biografier och artilkar.
Landskapslagarna
En intressant artikel om vora gamla landskapslagar från The Art Bin.

Länkar till exempel.
A Walk Through Time
Tid, tidsmätning, kalendrar, klockor och liknande genom tiderna
Biography.com
Biografier över historiska personer och nu levande. Bildgallerier.
Historical Maps
Historiska kartor över Europa, Mellanöstern och Rom.
Information om ekonomiska historia
Översiktlig information om fr.a. Sveriges ekonomiska historia.
Antikens ekonomiska slavsystem, feodalism, merkantilism till
kapitalism. Ideologier som liberalismen och marxismen. Ekonomisk
politiska teorier t.ex. Keynes, Friedman m.fl.
Välkommen till Peter Englund
Peter Englund öppnar sitt textarkiv med historiska essäer inom en
mängd områden. Musse Pigg, Vietnamkriget, finansbubblor, etc.
Bläddra på!
Popolär Historia
Kommersiell sida representerar tidningen med samma namn. På sidan
finns 100-tals artiklar om historiska händelser som går att söka på.
BBC Primary School - History
Sida för yngre elever som går igenom ett urval av olika Europeiska
kulturer genom historien. Antika Grekland, vikingarna, romare,
anglosaxare, m.m.

The Avalon Project
En sida som katalogiserar historiska lagtexter i kronologisk ordning.
Ger en bra överblick över hur lagar och förordningar utvecklats från
antiken till modern tid.
Remains
Sida som visar bilder på olika kvarnlämningar. Bilderna varierar över
tid och olika områden, allt från det forntida Egypten till gamla stan i
Stockholm.
World History Archives
Stor samling historiska dokument från alla delar av världen.
Diskussionsprotokoll och forskningsrapporter på hög nivå.
Liten Historisk-Geografisk Ordlista
Vill du veta vad bandparcell, njalla eller skåle är för något? Här är
ordlistan för dig.
Hans Högmans Släktforskning
En sida om den svenska historien och Hans Högmans privata
släktforskning. Massor med information och spridd kuriosa om den
svenska historien.
Öregrund förr och nu
Kronologisk beskrivning av Öregrund med bilder och viktiga
händelser. Detaljerade beskrivning om det vardagliga livet och dess
umbäranden under historiens gång.
Ålands Historia
En snabbguide till Ålands historia med bl.a. sevärdheter och länkar,
samt ett litet artikelarkiv från 1700-talet och framåt.

Öresundstid
En sida som behandlar Öresundsregionen och den danska och skånska
historien från vikingatiden till andra världskriget. Innehåller bl.a.
arkitektur, kommunikationer, krig och fred.
Historiska Personer
En sida som katalogiserat framträdande svenska personer genom
historien. Bildgalleri, regentlängden och beskrivning av de ätter som
styrt Sverige.
The History Place
Ett urval av viktiga händelser framför allt i amerikansk historia. Allt
mellan amerikanska revolutionen, inbördeskriget och indianer till
andra världskriget, vietnamkriget och månlandningarna.
Conflict and Politics in Northern Ireland
En sida med information om konflikten på Nordirland sedan 1968.
Bakgrund till konflikten, viktiga händelser och material om
konflikthantering.
Maps of War
En sida med animerade kartor över hur olika företeelser breder ut sig
under historien, uppdelat i religion, demokrati, imperier m.m.
Historiskt - om järnvägar
Järnvägshistoria. Normal - och smalspår, stationer och järnvägskartor
och en hel del historiska bilder.
Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas
Intresserad av vapen? Ja inte de man kan skjuta med utan vapenskäldar
d.v.s. heraldik så är detta webbplatsen för dig. Sök om adliga,

borgerliga och allmänna vapen och emblem.
Historia från forntid till nutid
En kort och koncis genomgång av den samlade världshistorien.
Forntiden och antiken, medeltiden,upptäckternas och enväldets tid,
upplysningstiden, revolutionernas tid, världskrig och världserövring,
demokratier och diktaturer, det kalla krigets tid.
Svenskt Kulturarv
Svenskt Kulturarv arbetar för att öka intresset för historia och
kulturarv. Sidan är ett skyltfönster för det fantastiska utbud av miljöer,
föremål, och kunskap som finns på svenska museer, slott och andra
kulturhistoriska platser.
Adelssläkter bosatta i Sverige
En förteckning som innehåller adelssläkter bosatta i Sverige oavsett i
vilket land släkten har adlats.
HandikappHistoriska föreningen
Hur har de handikappade levt i historien. Här finns information.
Bokrecensioner, länkar och om föreningen.
Färden med Vega
En liten sida om Adolf Erik Nordenskiölds försök att nå runt
nordostpassagen.
Kulturarv Västergötland
En sida med historiska fakta om regionen kring Västergötland. Kartor,
personbiografier och kronologier över viktiga händelser.
League of Nations Photo Gallery
En sida med bilder på historiska personer, sammankomster och

byggnader. Platsen drivs av Indiana University och innehåller därför
främst amerikanska bilder.
Joans Royalty in History
Exempel på historiska kungligheter och deras personliga egenheter.
Intressant och underhållande sida om några av historien galnaste
makthavare.
Ancient adventures
Interaktiv sajt om gamla jägarsamhällen, den grekiska kulturen eller
livet i Rom. Kräver medlemskap. Även länksidor.

Forntid
The Perseus Digital Library
Greklands historia, kultur, konst, geografi, filosofi, politik, arkitektur,
hellenism. Sökfunktion
Kidipede
Historia för barn med infiktning på forntiden. Lärarhandledninger och
pedagogiska tips för föräldrar.
Internet Ancient History Sourcebook
Länksamling till de första människorna, Mesopotamien, Egypten,
Persien, Israel, Grekland Hellenismen, Rom, senantiken, kristendomen
Bengans historiasidor
Från forntid till senare medeltid. Bra om sten-, brons- järnålder,
vikingar och asatro, riddare, borgar, slott, kloster, kyrkor. Bra
bildmaterial och kartor. Omfattande sökfunktion.
Fornsök
På sidan kan man hitta information om lämningstyp, se var
fornlämningen finns samt få besked om lämningens antikvariska
bedömning. Till informationen hör oftast en beskrivning samt
fotografier, skisser och hänvisningar till litteratur och artiklar där
lämningen finns omtalad.
Världens Bilder i Tanum
En sida om hällristningarna med bilder på olika motiv och förklaringar
till varför de gjordes och hur. Ger även en inblick i livet under
bronsåldern.

Nämforsen
En sida om en av Norrlands fyndrikaste arkeologiska utgrävningar.
Bilder på hällristningar och hällmålningar samt fakta om den forntida
boplatsen.
Département d Histoire
Bilder, skisser och planritningar av Egyptens pyramider.
Forntida teknik
Forntida hus, bronsgjutning, att göra upp eld, fällor och fångstredskap,
stenborrning och mycket mer.
Fokus Arkeologi
Nyhetsportal och där du kan hänga med i arkeologinyheter i Sverige
och övriga världen. Sök i nyhetsarkivet som länkar ut till andra
webbplatser med text, video och bilder. Enkel och aktuell.
Roms Kristna Katakomber
Denna sida är till för dem som vill fördjupa sina kunskaper om Roms
kristna katakomber och om den tidiga kyrkans historia. Sidan
innehåller material i olika avdelningar som handlar om detta
fascinerande ämne.

Antiken
Hellenistic world
Länksamling till de första människorna, Mesopotamien, Egypten,
Persien, Israel, Grekland Hellenismen, Rom, senantiken,
kristendomen...
Rome Project
Mycket omfattande webbplats för antikens litteratur, militärhistoria,
arkeologi, politik, filosofi, teater, religion, kartor och allmänt.
Roms nedgång och fall.
The History of the Decline and Fall of The Roman Empire.
Standardverket av Edward Gibbon.
The Internet Classics Archive
Antikens författare och litteratur on-line - sök på författare eller titel
Ancient Greece
Grekland - historia, geografi, kartor, konst, arkitektur, människor och
dagligt liv, mytologi och religion, olympiska spelen, krig...
Länksamling och forum.
Ancient Greece for Kids
Antikens Grekland - krig, vetenskap, miljö, filosofi, politik, religion,
konst, dagligt liv
The Perseus Project
Greklands historia, kultur, konst, geografi, filosofi, politik, arkitektur,
hellenism. Sökfunktion

KET Distance Learning
Rom: akvedukter, kalender, utbildning, nöje, mat, lag, rätt och styre,
äktenskap, militär, pengar, religion, filosofi, bad, handel, resande,
kvinnor, teknik...
Ancient Egypt for Kids
Egypten - historia, religion, kläder, mat, miljö, pyramider m.m.
Discovering Ancient Egypt
Forntida Egypten. Pyramider, faraoner, hieroglyfer. Stor samling av
vackra bilder och videos. Spel med egyptiska teman m.m.
De Imperatoribus Romanis
En sida som inriktat sig enbart på Roms olika kejsare och regenter.
Utförliga beskrivningar över alla personer som styrt under Romarriket
i kronologisk ordning.
Encyclopaedia Romana
En encyklopedi över romarriket med allt från medicin, arkitektur och
skrivkost till politik, krig och geografiska utbredningar. Något
svårnavigerad och svårläst.
Channe 4 Time Travellers Guide to the Roman Empire
En sidan som ger en översikt över det romerska imperiet. Allt från
politik och ekonomi till krig och dödlighet.
About Ancient History
About.com har flera artiklar om forntiden och antiken under denna
sida. Uppfinningar, krig, politiker och ekonomi i det forntida
Grekland, Rom, Kina och Egypten.

Medelhavsmuseet
Sidan visar bilder och förklaringar kring utgrävningar, föremål och
utställningar som visas på museet. Ger uppslag till att vidare
undersöka de antika medelhavskulturerna.
Le Plan de Rome
En planritning över hur den romerska stadskärnan kan ha sett ut under
antiken. Blandat på engelska och franska.
Rome Reborn
Projektsida som vill återskapa en plan över hur Rom en gång såg ut.
Bilder, 3d-animationer och film på antik arkitektur i staden.
Vetenskapshistoria
Egypten, astronomi, Babylon, Assyrien, astrologi, medicin, skrivkonst,
Grekland, biologi, fysik, hellenismen, Romarriket...
Ancient Greece
Antikens Grekland - den arkaiska tiden, Aten, Sparta, Thebe,
hellenismen, Alexander den store, filosofi, kvinnor i kulturen, drama
och kartor
Capitolium.org
Romarriket. Artiklar, tidslinjer, kartor. Antik arkitektur i Rom.
Smith College
Museum för antika uppfinningar
Archimedes Home Page
Arkimedes - hans historia, uppfinningar och tankar

Ancient Roman History Timeline
Kronologiskt index över länkar till Romarriket där också kvinnorna
uppmärksammas
Clannada na Gadelica
Kelternas historia
Theplumber.com
Vattenförsörjning genom tiderna: Babylonien, Kreta, Egypten,
Grekland, Jerusalem, Pompeij, Herculaneum, Rom, England,
epidemier...
THE AMAZING ANCIENT WORLD
Antiken - Egypten, Grekland, Rom. Från förhistoria och forntid till
Roms fall. Länksamling
15 Ancient Greek Heroes
Grekland, Aten, Sparta, Theseus, Lycurgus, Solon, Aristides, Pericles,
Nicias, Agesilaus, Pelopidas, Dion, Timoleon, Alexander "The Great",
Phocion, Pyrrhus, Agis, Philopoemen, Plutarch...
Alexander den store
Alexander den store, hellenismen
Ancient Art, Mythology, and Archaeology Resources
Länksamling antikens konst, mytologi och arkeologi
Stanford Digital Forma Urbis Romae Project
Ett projekt som vill kartlägga det antika Rom. Svårsmält sida med
mycket svår engelska och lite bilder.

500-tal
En sida om just 500-talet före Kristus...

Vikingatiden

Alexander den Store
En liten sida om Alexander den Store, som kung och fältherre samt
kuriosa om hans liv och uppväxt.

Fotvikens Museum
Information om museet, marinarkeologi, vikingar, medeltida koggar,
handskrifter, Skånes historia m.m. Mycket bra material för skolan. En
sida som slår det mesta...

Barrington Atlas of the Greek and Roman World
En sida som samlar olika kartor och atlaser till det antika Grekland och
Rom. Översikter och bakgrund över städer, vägar och gränser.

Järnriket
Faktabank om järnframställning, handel, samhälle, bostäder, mat,
vardagsliv, transporter och mycket mer från år 500 f.Kr till 500 e.Kr.

Into the Roman World
Publicerade texter och bilder om det romerska imperiet.

Vikingabrons
Bronsgjutning under vikingatiden och tidig medeltid, metallteknik,
bilder...
Samnordisk runtextdatabas
Runtexter samlade från norden och övriga världen att ladda ner gratis.
Sidenvägens Birka
Vikingar, handelsfärder, handelsplatser...
Grimners Runor
En sida om forntida runskrifter och seder som tar ämnet på största
allvar. Personerna bakom sidan utövar även fornnordiska seder i dag
och förespråkar asatro.
Asatrosamfundet
Sveriges Asatrosamfund är en förening som vill integrera fornnordisk
sed och kultur i dagens samhälle. Utförliga texter om högtider, blot,
eddan, gudar och myter m.m.

Sidenvägens Birka
Här kan du läsa om Birkas krönikörer, arkeologi, handelsförbindelser
och nya teorier om stadens historiska betydelse.
Stig Lundbergs Hemsida
Historiska artiklar om bl.a. Västergötland, vikingatiden och
runinskrifter. Bakgrund och forskning, svenska annaler och krönikor,
sturlungasagan, historiak källor m.m.
Kalle Runristare
En sida helt tillägnad runstenar och mjöd. Innehåller flera intressanta
bilder och förklaringar till fornnordiska kvarlämningar såväl som
moderna rekonstruktioner.
Ove Långes Vikingaskepp sidor
En lista med skeppsfynd och kopior av vikingaskepp och närliggande
konstruktioner från Järnålder till Tidig Medeltid. Nu med över 300
skepp i listan. Bilder och text om vikingaläger och skeppsbyggen.
Vikingar
En liten sida om vikingatiden. Här kan du läsa om bl.a. orden rus
väringar och varjager samt handel, plundringståg, politik och
kolonisation.
Rosala Vikingacentrum
Rosala vikinga center ligger beläget på en ö i Finlands södra skärgård.
Centret är en rekonstruktion av en forntida vikingaby. Sidan innehåller
en del material forntida arkitektur, mytologi, skepp m.m.
Medlemsblad för Elvegrimarne - vikingatida kultur
En liten förteckning över vikingatida historia, kultur och hantverk.
Vikings: The North Atlantic Saga
National Museum of National Historys har gjort en liten sida om
vikingafärderna som slutade i Nordamerika.

Medeltiden
Järnriket
Bergsmännen - bönder som kolade, bröt malm, framställde tackjärn
och smidde stångjärn från 1300- till 1800-talet. Teknik, gruvarbete,
vardagsliv, handel...
About.com Medival History
Mycket omfattande webbplats för medeltiden. Personer, platser,
riddare, folkliv, arkitektur, konst, musik, lagar, vetenskap m.m.
Middelaldercentret
Webbplats om medeltiden med allt från kanoner, dagligt liv, lag och
rätt, handel och bostäder till biodling. Forskning och projekt.
Barnsidor.
Möt medeltiden
En sida om samhället, livet i staden och på landet under den svenska
medeltiden. Gratis registrering och inloggning krävs men är mödan
värt.
About.com medeltiden
About.coms sidor om medeltiden.
Medeltidens bildvärld
Medeltidens bildvärld innehåller fotografier på medeltida kyrklig konst
från hela Sverige. Bildspel med konstverk från samhällets olika delar,
arbeten och sysslor, husdjur, heliga Birgitta samt filmklipp på
dopfuntar, träskulpturer, altarskåp, kalkmålningar m.m.
Historiska Världar
Sedan 2000 har Historiska världar varit Historiska museets projekt för

främjandet av återskapade av historia i olika former. Här kan du läsa
om dräkter, mönster och material från medeltiden. Här finns även en
forntida ordbok med olika begrepp från vikinga- och medeltiden.

artesiska brunnar, kanoner, kompassen, magneter, speglar, papper,
råttfällor, silke, tvål, glasögon, väderkvarnar, demografi, kemi...

Medeltiden iFokus
Ett forum med artiklar och kommentarer om medeltiden, Här kan man
läsa om bl.a. hantverk, mat och dryck, inredning, vapen och rustningar.

Anthology of Middle English Literature
Geoffrey Chaucer, Sir Gawain, William Langland, lyrik, pjäser, Julian
of Norwich, Margery Kempe, Thomas Malory, författaressäer,
författarartiklar

Den Heliga Birgitta
En sida om den heliga Birgitta och hennes liv, samt klosterlivet i
Vadstena under medeltiden.

Medieval Art & Architecture
Medeltidens konst och arkitektur. Bilder och planritningar över många
kända medeltida katedraler, kyrkor, kloster, hus och slott.

Hansan
Hanseförbundet - 1100-talet till 1600-talet, Lübeck, Gotland, Visby,
Rostock, Riga, Tallin, Birger Jarl, Stockholm, Hamburg, handel,
Östersjön...

The Alchemy Web Site
Här kan du lära dig göra guld! Nja, i varje fall läsa om de alkemister
som försökt.

The ORB
Engelsk encyklopedi med länkar och texter om alla tidsepoker och
kulturer under medeltiden.
The Internet Medieval Sourcebook
Medeltidslänkar - Romarrikets fall, Byzans, Islam, korstågen,
Vatikanen, Frankrike, England, Spanien, Italien, kyrkan, judar,
renässansen, reformationen, upptäckterna...
Castles of Britain
Spökslott och vanliga slott och borgar i Storbritannien. Bilder, myter,
restaurering m.m.
The Medieval Technology Pages
Medeltida teknik - plogen, hästselen, hästskon, byglar, siffror,

Tales of the Middle Ages
Berättelser och fabler från medeltiden - änglar, katter, Jul, prästerskap,
dagligt liv, mat och dryck, riddare, religiös konst och mirakel...
The Khazaria Info Center
Medeltidens Khazaria - turkar och judar och deras historia i Ryssland
och Ukraina
Gustav Vasa
Sten Sture den yngre, Kristian II, Kalmarunionen, Stockholms
blodbad, Gustav Trolle, Hans Brask, reformationen, Lübeck, Martin
Luther, Västerås, Erik XIV, Johan III, 1500-talet...
Ledung och lotsar
Ledungen, 800-1429 - värnplikt, krig och krigsskepp...

Ledungen
Ledungen - en typ av värnplikt, vårdkasar, försvar, långskepp,
vikingaskepp...
The Richard III Foundation
Webbplats som håller Richard III högt. England vid tiden för rosornas
krig.
Middle Ages
En sida om hur det var att leva på medeltiden. Information om
religion, boende, kläder, hälsa, kultur och stadsliv på medeltiden.
Medeltiden
Webbplats om medeltiden. Personer, platser, ordlistor till relevanta
begrepp och boktips. Länkar till andra webbplatser.
Medeltida kläder
En kort genomgång av de medeltida kläderna. Romansk och gotisk
stil, vikingarna, hosor och brokor, burgundiskt mode och den kyrkliga
dräkten .
Kloster och Kvarnstenar
Här kan du läsa om kvarnstenstillverkningen och dess samband med
olika kloster. Läs om platserna Varnhem, Gudhem och Lugnås och om
cisterciensorden. Text och bilder.

1500-talet
Welcome to Le Poulet Gauche
Livet i en fransk by på 1500-talet - Frankrikes historia, kultur och
dagligt liv, kyrkan, reformationen, krig och krigsföring, handel,
kartor...
Den indelte soldaten
Soldaternas historia från 1500-talet och framåt - Gustav Vasa,
indelningsverket, frälse...
Hans Högmans hemsida
Sveriges historia - mått, mynt, sjukdomar, post, bank, lagar, adel,
statare, jordbruk, häxor...
Plague and Public Health in Renaissance Europe
Pest, digerdöden, böldpest och hälsa i Europa under renässansen
1348-1530
Slaget vid Stångebro
Bakgrund och Slaget, Vapen, Sigismund, Karl IX Linköpings
blodbad...
The Columbus Navigation Homepage
En sida om Columbus färder till Amerika, om hans liv och upptäcker.
Innehåller även information om olika skepp, besättningar och
loggböcker m.m.
The Galileo Project
En sida som behandlar Galileos liv. En kronologisk biografi om
vetenskapsmannen, hans upptäckter och relationen till kyrkan.

Klubbekriget
En finsk sida på svenska om nordens sista bondeuppror, Klubbekriget.
Om orsakerna till inbördeskriget och maktkampen om Finland på
1500-talet.
ROME REBORN
Roms återhämtning från ca 1400, Vatikanbiblioteket, arkeologi,
antiken, humanismen, renässansens början, katolska kyrkans mission,
jesuiter, kartor och bilder...
Sällskapet Vallonättlingar
Valloner, kända och okända, järnhantering och bruk. Släktforskning.
Litteraturtips.
Sveriges Regenter 1521-1907
Sveriges historia och biografier över svenska kungar och drottningar,
Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Danmark, Polen, Kristian Tyrann,
Sigismund...

1600-talet
Vasamuseet
Regalskeppet Vasa från de som vet bäst. Fakta kring skeppet,
byggandet och förlisningen, information kring museet, utställningar
och besök. Pedagogiska resurser on-line.
Nicole Kipars late 17th century Clothing History
En sida om historia och kultur i Frankrike och England under den
såkallade barocken. Militärhistoria, kläder, musik och konst under
slutet av 1600-talet.
Schwedenstrasse
En sida om den svensk-tyska historien under 1600-talet och framåt.
Tyngdpunkten ligger på handeln mellan de tyska hertigdömena och
Sverige och sidan är uppdelad både efter tidpunkter, platser viktiga
personer.
Regalskappet Kronan
En sida som behandlar fynd och forskning kring regalskeppet Kronan.
En kort förklaring till Stormakts Sverige, marinarkeologi och bilder på
fynden från skeppet.
Stormaktstidens bibliotek
En hemsida som handlar om 1600-talets Sverige; om framväxten av
det första svenska Nationalbiblioteket samt om bildandet av de två
universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund. Innehåller även
information om idéhistorian, göticismen och humanismen.
Trettioåriga kriget
Enkelt och överskådligt om 30-åriga kriget - presentation och
bakgrund med möjlighet till fördjupning. Kartor och länkar.

Sällskapet Vallonättlingar
Sidan syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt lands
ekonomiska och kulturella liv och att stödja forskningen på detta
område. Sällskapet skall även samla ättlingar till de ursprungligen
invandrade vallonerna till olika former av samvaro, medverka till
bevarandet av resterna av vallonsk kultur och skapa levande kontakt
med folk, myndigheter och institutioner i Vallonien.

1700-talet

Det var en gång WASA
En sida med en lång serie bilder med bildtext om Vasaskeppet.

Fransk nationalism
Franska revolutionen, Napoleon, kungens återkomst, Paris 1848, andra
kejsardömet, tredje republiken, första världskriget och revanschen, De
Gaulle, Le Pen

Armfeldts Karoliner
Kort historik kring den svenska stormaktstiden och karolinerna.
The Swedish Ship Vasas Revival
Vill du läsa om regalskeppet Vasas historia och bärgning och arbetet
med konserveringen, så finns det här.
Museum des Dreißigjährigen Krieges
Museum över trettioåriga kriget - bakgrund och orsaker, dagligt liv,
soldater och arméer, freden...
Treaty of Westphalia; October 24, 1648
Westfaliska fredan - fredsfördraget mellan tyske kejsaren och franske
kungen samt deras allierade
Gustav II Adolf
Presentation av Gustav II Adolf samt fortsatt läsning om
stormaktstiden...
Snapphanen
Johan "F" Peterson försöker vid sidan om sitt programledarskap för
"Hål i väggen" på TV6 att profitera på den svenska historien.
Snapphanar i Indiana Jones format har ett begränsat historiska värde...

The European Enlightenment
Den europeiska upplysningstiden - 1700-talet, Rousseau, Voltaire,
Montesquieu, Hume, Adam Smith, upplysta despoter, industriella
revolutionen...

Karl XII - kungkarl.se
Karolinernas egen webbplats. Artiklar om Karl XII, karolinerna och
Sveriges stormaktstid. Mililärhistoria. Artiklar, recensioner, uppsatser
och intervjuer. Porträttgalleri med berömda karoliner.
KarlXII.se
En webbplats om svensk stormaktshistoria. Mängder med artiklar och
boktips om bl.a. Historiografi, historiska dokument, militärt material,
personalier, politik, slagfältsarkeologi, vapenteknik, Karl XII fälttåg i
Baltikum, kalabaliken i Bender, Tyskland, karolinerna, Poltava, ryska
fälttåget 1707–1709, stora nordiska kriget och kungens död.
The Swedish Ship Götheborg
Här kan du läsa om det nutida skeppet och dess historiska bakgrund.
Lär dig mer om dess segel, besättning, expeditioner, hur skeppet
byggdes och dess roll i det ostindiska kompaniet.
18th Century History
Sida om 1700-talets historia. Klassisk litteratur och kultur blandat med

politik och militärhistoria. Dock något ofullständig och svårläst.

prostitution... Platserna som skildras av skalden

Göteborgs universitetsbibliotek
Ostindiska kompaniets arkiv: journaler, reseberättelser, bilder...

European emigration
Den svenska emigrationen till Amerika från 1638 och framåt;
jordbrukskris, industrialisering, fattigdom

The Romantic Chronology
Kronologi över romantiken - 1700- och 1800-talet, organiserat i både
ämne och tid, sökmöjlighet

Från Copernicus till Newton
Den astronomiska världsbildens utveckling från Copernicus till
Newton och arvet från medeltiden

Öregrund förr och nu
Öregrunds historia från 1491 till idag - handel, medeltid, kyrka och
kloster, sjöfart, häxor och häxjakt, Ryssland och tsar Peter 1719,
kurort...

Mänskliga rättigheterna 1789
Engelsk översättning av förklaringen om de mänskliga rättigheterna
antagen av nationalförsamlingen 1789

War Times Journal
Franska revolutionen och kejsardömet 1792-1815 - slagen vid
Austerlitz, Trafalgar, Leipzig, Waterloo...
Chronology on the History of Slavery and Racism
Slaveriets och rasismens historia från 1600-, 1700-, 1800- och 1900talet
The History Guide
Vetenskapens triumf - Kant, Franklin, Montesquieu, Thomas Jefferson,
Malthus, Adam Smith, Jean Jacques Rousseau, David Hume,
Voltaire...
Travels in France (1792)
Ögonvittnesskildring av Frankrike vid tiden för den franska
revolutionen
Carl Michael Bellmans Hemsida
1700-talets Stockholm: ekonomi, sjöfart, nöjesliv, krogar,

Maximilien Robespierre
On the Principles of Political Morality (1794)
H.M.S. Bounty
Myteriet på Bounty 1789 - berättelsen, människorna, skeppet (delvis
på franska)
Ostindiefararen Götheborg
Ostindiska kompaniet, handel, sjöfart - läs om den sista resan med alla
strapatser, undernäring och sjukdomar och bärgningen
The French Revolution
Sammanställning av källor om franska revolutionen på engelska
Declaration of the Rights of Women (1791)
Läs Olympe de Gouges förklaring om kvinnors rättigheter från 1791
som hon blev fängslad och avrättad för
Eighteenth-Century Chronology
Kronologi konst, politik, litteratur etc - andra halvan av 1600-talet
samt 1700-talet

1800-talet
Nationalismen - dess historia och nutida roll
Nationalism, främlingsfientlighet, Sverige, Tyskland, Frankrike,
England, Irland, Italien, revolutionerna 1848, Europa...
IEG-MAPS
Historiska kartor över Tyskland: politiska, ekonomiska och transportoch kommunikationskartor. Från början av 1800-talet till 1938.
Frankrike
Franska revolutionen, Napoleon, Ludvig XVI, Paris 1848, andra
kejsardömet, tredje republiken, kriget 1870-71, Dreyfusaffären, första
och andra världskriget, Vichyregimen, de Gaulle, Algeriet...
Italien
Italiens enande 1848-1870, nationalism, Garibaldi, kolonier,
fascismen, Mussolini, andra världskriget...
England
Brittiska imperiet, viktorianska tidsåldern, nationalism, kolonier,
Gladstone och Disraeli, Krimkriget, imperialism, andra världskriget,
Suezkrisen, boerkriget,
1800-talsboken.com
En sida som publicerar svenska böcker ifrån 1800-talet i sin helhet.
Allt från kokböcker och huskurer till resebeskrivningar, geografi och
biografier.
About.com 1800-talet
About.coms historia om 1800-talet.

Svenska Napoleonsällskapets biografi
En biografi över Napoleon från hans födelse 1768 till hans död 1821.
Victorian web
Englands politiska historia - slaveri, reformer, premiärministrar,
brittiska imperiet, ekonomisk historia...
Napoleon I Emperor of France 1769 - 1821
Napoleons liv och leverne
Dr Livingstone - Man of Africa
Afrika, kolonialism och imperialism, slavhandel, Stanley

1900-talet
World War 1 - Trenches on the Web
Första världskriget - när, var, hur, vem, varför? Dokument, biografier,
kartor, fotografier och mycket mer...
Journal Digital
Databasen Journal Digital är ett samarbete mellan Sveriges Television
och Statens ljud- och bildarkiv. 5.500 journal- och kortfilmer uppdelat
i olika kategorier. Andra världskriget, arbete, bilder av Sverige,
kroppskultur, kungligheter, reklamfilm m.fl. De flesta videospelare
fungerar.
Andra världskriget 1939 - 1945
Historiesajtens separata sida om andra världskriget, den bästa som
finns på svenska. Alla personligheter från Hitler till Folke Bernadotte,
alla viktiga datum från 1939 - 1945, text och kartor över kriget
utveckling, samt en lista med viktiga ordförklaringar.
Axis History Factbook
En sida om de förlorande makterna under andra världskriget.
Operationer, samarbeten inom högerextrema partier, utrustning,
förintelsen och krigsbrott, uniformer och militaria, spanska
inbördeskriget, allt med utförliga beskrivning och rikligt med bilder.
Berlin Wall Online
Från 1961 till 1989 sod den där Berlinmuren. Historia och fakta om
muren och dess tillkomst. Bilder, artiklar och guidade turer.
The Vietnam War
En sida med dokumentation om Vietnamkriget. Se bilder och läs om

bakgrunden till kriget, maskinerna, ansiktena, hippiekulturen, under
beskjutning, liv och sorger. Lättsmält sida på ett hårdsmält tema.
Warsaw Uprising 1944
En sida om när Polen försökte resa sig och göra motstånd mot
Nazityskland 1944. En spännande skildring med bilder, filmklipp och
beskrivningar av det heroiska motståndet som dock misslyckades på
grund av det storpolitiska maktspelet bakom andra världskriget.
Historic Government Publications from World War II
En samling av 100-tals regeringsdokument från USA under andra
världskriget. Både lättlästa informationsblad och propaganda m.m.
Second World War
En översikt över andra världskriget. Hitlers väg till makten, olika
ledarfigurer hos stormakterna, dödstal, ordlistar samt en kronologi
över krigets viktiga händelser.
The Cold War Museum
Ett museum som lägger ut mycket utav sitt material på hemsidan.
Bland annat en total kronologisk förteckning över alla viktiga
händelser under kalla kriget från 1945 - 1989.
Mannerheim
En sida helt tillägnad den finske överbefälhavaren under andra
världskriget Carl Gustav Erik Mannerheim. Den militära karriären
såväl som det civila livet och presidentskapet.
Mr Pop Culture
Följ populärkulturen vecka för vecka från 1950 - 2000. Musik, filmer,
TV-shower, kändisar etc. utifrån ett amerikanskt perspektiv. När kom

Beatlesfilmen Help!? Just det! 1965.
Europa Europeiska unionens historia
Europeiska unionens historia från 1945 till idag. Kort om varje
decenium med länkar vidare till mer kronologisk info om årtiondet.
The First World War
Kronologi, ubrottet, stridskrafterna, ledarna, generalerna, soldaterna,
de viktiga slagen, vapen, skyttegravskriget, offensiverna, statistik och
mycket mer...
About.com 1900-talet
About.coms historiesidor om 1900-talet.
Working Class Movment Library
Working Class Movment Library är ett arkiv för den britiska
arbetarrörelsens historia fram till idag. Undervisningsmaterial, artiklar,
galleri, kultur etc.
U3 - Veteranbesättningen
En hemsida om svenska veteranubåtar. Bilder och ritningar på skeppen
samt gamla fotografier och berättelser. Sidan drivs av u-båtveteraner.

WW2 Timeline
Andra världskriget kronologiskt från 1917 - 1945. Viktiga händelser
med artiklar, bilder, kartor och dokument organiserat efter tidsföljd
och ämnesvis. Stor avdelning länkar.
Levande historia
Förintelsen - bakgrund, levnadsöden, getton, koncentrations- och
förintelseläger, folkmorden
The World at War, history of WW 1939-1945
Andra världskriget - webbplats om kriget. Det mesta täcks genom en
kronologi med länkar till fördjupningsartiklar
Norway 1940
Andra världskriget i Norge - omfattande sida om kriget ur norskt
perspektiv från början av kriget till kapitulationen med kartor och
fakta.
Museum of Tolerance
Simon Wiesentahl Center - mycket bra sida om judar, andra
världskriget, förintelsen, nazismen, utrotnings- läger, den slutgiltiga
lösningen, antisemitism, det folkliga stödet, katolska kyrkan,
Nürnbergrättegångarna, statistik.

World at War
En förteckning över alla konflikter i världen under mellankrigstiden
och andra världskriget. Innehåller kronologiska tidslinjer såväl som
biografier och specifika artiklar.

Andra världskriget
Den här sidan täcker kriget i alla världsdelar - bakgrund, förlopp och
avslutning. Bildarkiv. Bra Översikt.

World War I Document Archive
Dokument från första världskriget - förstahandskällor att forska i, avtal
och officiella dokument, telegram och brev, bildarkiv...

Finska vinterkriget 1939-1940
Andra världskriget - finska vinterkriget, bakgrund,
nonaggressionspakten mellan Tyskland och Sovjet, svenska frivilliga,

taktik, länkar m. m.
Svenska frivilliga i Finland 1939-1940
Finska vinterkriget, fortsättningskriget, svenska frivilliga, taktik,
dagböcker
The Nizkor Project
Förintelsen - omfattande information om förintelsen under olika
rubriker.

League of Nations
En översikt med dokument och protokoll om den internationella
organisation som existerade 1919 - 1946.
Historical Atlas of the Twentieth Century
Historisk atlas och faktabas som sträcker sig till 1995. Statsskick,
konflikter, levnadsstandard och befolkningar visas i diagram och på
världskartor. Innehåller mindre faktafel.

Norge under andra världskriget
Kurt Monsens home page - Norge under andra världskriget I
artiklelbiblioteket finns material att läsa, karta, tidslinje, bilder

Vietnam Online
Vietnamkriget - översikt, biografier över medverkande i kriget,
tidslinje, vapen, My Lai-massakern, saknade amerikanska soldater
(M.I.A.), kartor, ordlista.

Antisemitismen och förintelsen
Förintelsen, antisemitism, nazismens raslära, Treblinka, Auschwitz,
Majdanek

Finlands Mannerheim
Carl Gustaf Emil Mannerheim - hans liv, släkt, militära karriär, finska
frihetskriget, medborgarkriget, andra världskriget, Finlands historia

Nationalism
Nationalism - mellankrigstiden och andra världskriget Blockaden efter
första världskriget, Ruhrockupationen, Sverige, Finland, Nazityskland
och nazistisk propaganda

Art of the First World War
Konst och bilder från första världskriget med information och texer i
anslutning

Remembering Nagasaki
Berättelser och bilder från atombombens Nagasaki, läs vad vanliga
människor skriver

Imperial War Museum
Förteckning över brittiska krigsmuseer. En hel del uppslag, artiklar och
unika bilder. Här kan man även beställa kopior på film och
bildmaterial ifrån engelska krig.

Andra världskriget
Bakgrund och orsaker, krigsutbrottet, slaget om Storbritannien,
Operation Barbarossa, Operation Overlord, Afrika, Asien, bilder...

World War I Color Photos
Unika färgbilder från tiden under första världskriget. Såväl civila som
militära bilder.

The Paris Peace Conference
En sida om Versaillesfreden. Behandlar avtal och visar kartor på hur
gränserna ritades om. Historiska bildmaterial och dokument.
The Versailles Treaty
Dokument och bilder som går igenom villkoren för Versaillesfreden.
En detaljerad kronologi över alla delar av avtalet.
Andra världskriget - så man förstår
Läraren och författaren Christer Bergström har gjort en egen sida som
vänder sig till dig som vill veta mer om andra världskriget.
Kronologiska förklaring om kriget och artiklar ur hans böcker.
Battele of Britain Historical Society
En sida om det som kallas "slaget om england" där brittiska flygare
stod emot det tyska luftangreppet 1940. Detalierad information om det
kungliga flygvapnet "Royal Air Force".
Kursk - July, 1943
En sida med allt om tyskarnas östfront mot Sovjet under andra
världskriget. Bilder, kartor och fakta om alla militärstrategiska detaljer
i området under kriget.
RAF - Bomber Command
Royal Air Force sida om bombplanen under andra världskriget.
Intressanta beskrivningar av hur bombplanen fungerade och vilka
uppdrag de hade under kriget.
For European Recovery
En sidan med information om Marshallplanen som skulle bygga upp
Europa efter andra världskriget. Politiska såväl som sociala motiv

bakom planen och vilka effekter den ledde till.
U-boat Archive
En sida för den som vill fördjupa sig i u-båthistoria från andra
världskriget. Bilder och dokumentation över mängder av olika
ubåtstyper, samt berättelser från kriget från båda sidorna i konflikten.
Fort och Bunker
Fort och Bunker är ett litet förlag med en inriktning på militärhistoria,
befästningar och 1900-talets försvarsåtgärder och anläggningar. Sidan
innehåller bl.a. bilder från olika bunkersystem, reportage från bunkrar
i Sverige och utomlands samt tips på bunkerpromenader.
F11 Museum
F11 Museum ger en tillbakablick på en nära 40-årig epok av det
moderna flygvapnets utveckling. Foton, föremål och modeller speglar
verksamheten vid flottiljen och i museet finns tre exemplar av de sista
flygplanen uppställda: S29 Tunnan, S32 Lansen och S35 Draken.
National Cryptation Museum Foundation
Ett museum om kryptering. Sidan innehåller några intressanta exempel
på krypteringens och dekrypteringens roll i historien.
Nationalismen före första världskriget
Från Napoleon till Bismarck och Tysklands enande, allianserna,
propagandan
The Korean War
American military history - The Korean War, 1950-1953 Koreakriget en redogörelse. Bra innehåll.

Kalla kriget
American military history - Peace Becomes Cold War, 1945-1950
Kalla kriget - en redogörelse för vad som hände efter andra
världskriget. Bra innehåll.

Skolverkets länkskafferi

Andra världskriget
Andra världskriget 1939-1945 - kronologi, persongalleri och biografier

•
Arkeologi till 56
•
Länder och världsdelar
•
Minoriteter och folkkultur
•
Släkter och släktforskning Till 92
•
Särskilda personer (biografier) Till 92
•
Övrig historia
Historia : 24 träffar

Finska vinterkriget
En sida om finska vinterkriget som tar upp orsakerna till kriget och
varför Finland lyckades försvara sig. Innehåller även information om
den svenska frivilligkåren.
Arctic War
En sida där olika upptäcktsfärder till andra världskrigets arktiska
skådeplatser finns dokumenterade. Eget bildmaterial och
beskrivningar.

Från Internet 14 dec 2010

Historia

Mölndals Stadsbibliotek - Länkkatalog
Från Internet 20101211:
K
HISTORIA
Välj ämne här
ALLMÄN HISTORIA
-- Antiken
-- Medeltiden
-- Nya tiden
-- Första världskriget 1914-18
-- Andra världskriget 1939-45
-- Tiden efter 1945
SÄRSKILDA LÄNDERS OCH OMRÅDEN
-- Europas historia
-- Kelternas historia
-- Vikingatiden
-- Sverige
-- Övriga länder: Se N Geografi
HISTORISKA HJÄLPVETENSKAPER
-- Heraldik
-- Flaggor
-- Emblematik
-- Historisk kronologi
-- Numismatik

Ky Historiska hjälpvetenskaper
Historiska hjälpvetenskaper (utom Historisk kronologi) ingår i område
73.
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Sveriges regering och regeringskansli
"Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen."
1 kap. 6 § regeringsformen
Regeringskansliet med departementen
Statsministern och statsråden
Detta arbetar departementen med
Det här vill regeringen
Har inte undermenyer
Veckans regeringssammanträde
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Statens offentliga utredningar och kommittéerHar inteundermenyer
Myndigheter
Press
Lediga jobb
Kontakt och besök
Om webbplatsenHitta direkt
Ambassader, konsulat och reseråd
Klarspråk
Prenumerera på nyheter
RSS
UD:s reseråd och rekommendationer
Upphandlingar
Webbutsändningar

Regeringskansliet med departementen

integrationsfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor och
konsumentfrågor.

Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen
Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av
Statsrådsberedningen, fackdepartementen och
förvaltningsavdelningen.

Jordbruksdepartementet
Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller
jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd,
livsmedel samt jakt och viltvård.

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i
Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EUpolitiken.

Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården,
migration och asyl.

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik och
arbetslivpolitik.

Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.

Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik,
statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar,
internationellt ekonomiskt samarbete, statlig förvaltning, bostäder,
länsstyrelser samt kommuner och landsting.
Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen
och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap
mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i
fred.
Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar bland annat för

Miljödepartementet
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik,
kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och
miljöövervakning.
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör
näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt
regional utveckling.
Socialdepartementet
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd:
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande
av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.
Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och
högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning.

Utrikesdepartementet
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga
regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s
uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska
utrikespolitiken.
EU-representationen
EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel.
Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje
i EU-politiken.
Om Regeringskansliet - övergripande information om myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor,
mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även
del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt
arkivets och Klarspråksgruppens service till myndigheter.
Om Regeringskansliet
Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
EU-representationen
Regeringskansliet (e-post till Regeringskansliet)
Uppdaterad 11 mars 2010

Om Regeringskansliet
Myndigheten Regeringskansliet leds av regeringen och består av
Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och
Förvaltningsavdelningen. Till Regeringskansliet hör även
ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid bland
annat FN, EU och OECD.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att
styra riket och förverkliga sin politik. Regeringskansliet leds av
regeringen och är därmed en politiskt styrd organisation, där
regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska
prioriteras.
I Regeringskansliet, inklusive utlandsmyndigheter och
kommittéväsendet, arbetar idag cirka 4 500 personer. Budgeten för
Regeringskansliet är cirka 7 miljarder kronor per år (2009). Anslaget
ingår i statsbudgeten, utgiftsområde ett, och beslutas av riksdagen
varje år.
Statsministern är chef för myndigheten
En väsentlig skillnad mellan Regeringskansliet och andra myndigheter
ligger i ledningsformen. Medan andra myndigheter vanligtvis leds av
en generaldirektör, som utses av regeringen, så är statsministern chef
för myndigheten Regeringskansliet.
Inte bara statsministern har på detta sätt dubbla roller. Många statsråd
är, förutom att vara ledamöter i regeringen, också departementschefer.
I departementen kan det också finnas fler statsråd än
departementschefen. De statsråden är då ansvariga för vissa sakfrågor
inom departementets verksamhetsområde.

Närmast under departementschefen finns i regel tre typer av
chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef. Det
finns dessutom en departementsövergripande förvaltningschef som
ansvarar för administrativa frågor i Regeringskansliet som rör flera
departement.
Cirka 200 av runt 4 500 anställda är politiskt rekryterade
Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av
en statssekreterare, en pressekreterare och en eller flera politiskt
sakkunniga. De hjälper statsrådet i det politiska arbetet. Om statsrådet
avgår slutar även de politiskt anställda sin anställning i
Regeringskansliet.
Av Regeringskansliets omkring 4 500 anställda är cirka 200 personer
politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar
inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.
Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att ta fram underlag
och utreda olika frågor inför regeringens beslut. Arbetet sker ofta i
samarbete med andra berörda departement. Att styra myndigheterna,
bland annat genom att skriva och följa upp de årliga regleringsbreven,
och att förbereda internationella möten och företräda Sverige inom till
exempel EU är andra viktiga uppgifter för de anställda.
Läs mer om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar via länkarna
till höger.
Löner och statsrådsarvodenLönerna i Regeringskansliet varierar
beroende på kompetens och arbetsuppgifter. Regeringskansliet
tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Statsrådens löner omprövas en gång om året av
Statsrådsarvodesnämnden vid riksdagen. Arvodet för statsministern är
140 000 kronor per månad och övriga statsråd får 112 000 kronor per
månad (från den 1 juli 2010).

Utlandsmyndigheterna ingår också i Regeringskansliet
Till Regeringskansliet hör även utlandsmyndigheterna inom UD, det
vill säga ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid
FN, EU, OECD med flera internationella organisationer.
Kommittéväsendet tillhör också Regeringskansliet, även om varje
offentlig kommitté är en egen myndighet.
Om Regeringskansliet
Följ regeringens och Regeringskansliets arbete
Upphandlingar
Regeringskansliets arkiv
Har inte undermenyer
Regeringskansliets budget
Regeringskansliets årsbok
Har inte undermenyer
Miljöledning
Har inte undermenyer
Arbetsmiljö och hälsa
Har inte undermenyer
Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet inteundermenyer
Gåvor till statsråd
Klarspråk
RELATERAT
Kontakt och besök
Lediga jobb
Förvaltningschefens kansli
Internrevisionen
Regeringskansliets årsbok
Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
Rosenbad och Regeringskansliets historia
Statsrådsarvodesnämnden
Information Rosenbad (e-post till registrator)
Publicerad 1 april 2004
Uppdaterad 9 november 2010

Statsministern och statsråden
Sedan valet 2010 styrs Sverige av en borgerlig minoritetsregering.
Följande personer ingår i regeringen:
Fredrik Reinfeldt
Statsminister
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Miljöminister
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Socialdepartementet
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Näringsdepartementet
Nyamko Sabuni
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Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Peter Norman
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Försvarsdepartementet
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Statsministern och statsråden
Fredrik Reinfeldt
Anders Borg
Andreas Carlgren
Anna-Karin Hatt
Beatrice Ask
Birgitta Ohlsson
Carl Bildt
Catharina Elmsäter-Svärd
Erik Ullenhag
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Tidigare statsråd
Information Rosenbad (e-post till registrator),
Regeringskansliet (e-post till Regeringskansliet)
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Statsrådsberedningen
English
Fredrik Reinfeldt Statsminister
Birgitta Ohlsson EU-ministerStatsrådsberedningen
enyer
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Medaljer och utmärkelser
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter

Ansvarsområden
Leda och samordna arbetet i Regeringskansliet
Myndigheten Regeringskansliet leds av regeringen och består av
Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och
Förvaltningsavdelningen. Till Regeringskansliet hör även ambassader,
konsulat, representationer och delegationer vid bland annat FN, EU,
OECD.
EU
Samordning av den svenska EU-politiken.
Den 1 juli till den 31 december 2009 var Sverige ordförande i EU:s
ministerråd. EU har under svensk ledning varit en stark aktör både
internt inom EU och externt. Det svenska ordförandeskapet hade

särskilt fokus på våra prioriterade frågor, samtidigt som EU:s
dagordning fördes framåt på alla övriga områden samt att det svenska
ordförandeskapet representerade EU i relation till tredje land.
Regeringskansliets krishantering
Regeringen är ansvarig för krishanteringen på nationell nivå.
Regeringskansliet är i detta avseendet stabsorgan till regeringen.
Regeringens ansvar för krishanteringen gäller i första hand strategiska
frågor medan ansvaret för ledning och samordning av det rent
praktiska arbetet ligger på berörda myndigheter.
RELATERAT
Regeringsförklaringen, politik och särskilda frågor
Statsrådsberedningen (e-post till departementet)
Publicerad 27 november 2009
Uppdaterad 21 april 2010

Fredrik Reinfeldt

Birgitta Ohlsson
English

Statsminister, Statsrådsberedningen
"Sverige ska vara ett land där varje människa ges möjlighet att forma
sitt eget liv och sin egen vardag. Där arbete lönar sig och företag
uppmuntras så att jobben blir fler. Där välfärden fungerar och finns till
stöd då vi behöver den. Det ger ett tryggare, friare och mänskligare
samhälle."Fredrik Reinfeldt
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Uttalanden
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inteundermenyer
Webbutsändningar
Har inte undermenyer
Statssekreterare Gunnar Wieslander

English
EU-minister, Statsrådsberedningen
"EU ska vara en vakthund för mänskliga rättigheter, i Europa och
övriga världen. Mindre än hälften av jordens befolkning lever i
stater där de får tycka, tänka och tro fritt. Unionen måste vara en
stark och modig röst för frihet, demokrati och rättsstatens
principer."Birgitta Ohlsson
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi - Birgitta Ohlsson
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Uttalanden
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Har inteundermenyer
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström

Ansvarsområden

EU-minister Birgitta Ohlsson ansvarar för att leda de horisontella EUfrågorna inom Regeringskansliet.
Horisontella EU-frågor
Bland de horisontella EU-frågorna hör bland annat EU:s fördrag,
översynen av EU:s långtidsbudget och övergripande EU-rättsliga
frågor.
Östersjöstrategin
EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under det svenska
ordförandeskapet hösten 2009. Arbetet med att genomföra strategin
har nu påbörjats. Slutsatserna från Europeiska rådet framhåller att

strategin är ett integrerat ramverk för att ta hand om gemensamma
utmaningar så som miljöproblem, Arbetet med att genomföra strategin
har nu påbörjats.
EU:s tillväxtstrategi EU2020
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, tidigare kallad
Lissabonstrategin, kallas nu för EU 2020-strategin.
Möten i rådet för allmänna frågor
I konstellationen för allmänna frågor representeras vissa
medlemsstater av sina utrikesministrar, andra har särskilda ministrar
med ansvar för EU-frågor.
Rådet för allmänna frågor ansvarar för att förbereda och följa upp
Europeiska rådets möten, de så kallade toppmötena, liksom för att
säkerställa samstämmighet och samordning mellan de olika
rådskonstellationernas arbete. Till de allmänna frågorna räknas även
öppenhet och insyn i institutionernas arbete.
Birgitta Ohlsson är även konsumentminister och demokratiminister.
Demokratifrågor
Målsättningen med demokratipolitiken är att värna och fördjupa den
svenska demokratin. Individens möjligheter till inflytande ska
förstärkas och de mänskliga rättigheterna respekteras.
Konsumentfrågor
Konsumentpolitiken omfattar frågor om konsumenternas makt och
möjlighet att göra aktiva val på marknaden samt erbjuda ett högt
konsumentskydd. Konkret handlar det bland annat om
konsumentinformation, produktsäkerhet, miljömärkning,
marknadsföring och konsumentorganisationer.
Prime Minister's Office (email to the Prime Ministers office)
Published 21 February 2010
Last updated 16 November 2010

Arbetsmarknadsdepartementet

English

Hillevi Engström
English

Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister
Erik Ullenhag Integrationsminister
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Internationellt arbete
Har inte undermenyer
Budget
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Regelförenkling
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Prenumerera på nyheter
Lediga jobb
Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarsområden
Arbetslivspolitik
Frågor som rör arbetstid, arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetsrätt
(utom diskriminerings- och jämställdhetslagstiftning), samt
kompetensutveckling.
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsförmedling, arbetsmarknadsutbildning, arbetslöshetsersättning
och andra arbetsmarknadspolitiska frågor. EU:s sysselsättningsstrategi
och Europeiska socialfondens program i Sverige.
Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till
Arbetsmarknadsdepartementet)
Publicerad 14 december 2006 Uppdaterad 14 augusti 2008

Arbetsmarknadsminister, ArbetsmarknadsdepartementetHillevi
Engström
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium

Hillevi Engströms ansvarsområden
Arbetsliv
Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och möjlighet till
utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Arbetslivspolitiken ska
bidra till att nå målen för den ekonomiska politiken och därmed även
medverka till att skapa förutsättningar för en hög och uthållig tillväxt
samt full sysselsättning.
Arbetsmarknad
Målet för området Arbetsmarknad är att insatserna ska bidra till en väl
fungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknadspolitiken ska verka för att
förbättra matchningen mellan dem som söker arbete och dem som
söker arbetskraft, stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt, och
säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring.
Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till
Arbetsmarknadsdepartementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 2 november 2010

Erik Ullenhag
English
Integrationsminister, Arbetsmarknadsdepartementet
Erik Ullenha
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Kalendarium

Erik Ullenhags ansvarsområden
Integration
Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Ansvarsområdet
omfattar nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i
samhället i övrigt, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande,
svenskt medborgarskap samt urban utveckling.
Diskriminering
Ett samhälle fritt från diskriminering är regeringens mål. Området
omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och
ålder. Åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av
intolerans samt frågor om situationen för HBT-personer är också
kopplade till området.
Mänskliga rättigheter på nationell nivå
Ansvaret för mänskliga rättigheter handlar om samordning och
utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. I

det ingår även ett ansvar för rapportering till FN-kommittéer om
efterlevnaden av vissa konventioner.
Svenskt medborgarskap
Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på
härstamningsprincipen som innebär att medborgarskap förvärvas vid
födelsen om någon av föräldrarna är svensk medborgare. En annan
grundprincip är att undvika statslöshet. Sedan 2001 accepterar Sverige
dubbelt medborgarskap..
Minoritetspolitik
Minoritetspolitiken handlar om stöd för de nationella minoriteterna
och de historiska minoritetsspråken. De nationella minoriteternas
språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Att
stärka skyddet för de nationella minoriteterna ingår i Sveriges arbete
att värna om de mänskliga rättigheterna.
Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till
Arbetsmarknadsdepartementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 19 november 2010

Finansdepartementet
English

genom att ta fram underlag och förslag till olika beslut. Här följer en
kort presentation av departementets ansvarsområden.

Anders Borg Finansminister
Peter Norman FinansmarknadsministerFinansdepartementet
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Pågående utredningar/kommittéer
Har inte undermenyer
Planerade propositioner och skrivelserHar inte undermenyer
Myndigheter m.m.
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Hitta direkt
Bostadsmarknad
Ekonomisk politik
Finansmarknad
Kommun- och landstingsfrågor
Långtidsutredningar
Offentlig upphandling
Prognoser och nyckeltal
Skattefrågor
Statlig förvaltning
StatsbudgetFinansdepartementet
Har inte undermenyer

Bostadsfrågor
Finansdepartementet ansvarar för bostadspolitiken inom ramen för
samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande.

Finansdepartementets ansvarsområden

Internationellt ekonomiskt samarbete
Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i internationellt
och finansiellt samarbete och förbereder vilken ståndpunkt Sverige ska
ha i olika ekonomiska politiska frågor. Läs mer om det ekonomiska
samarbetet inom EU, EU-budgeten, EMU och euron och

Finansdepartementets uppgift är att arbeta för att uppfylla regeringens
och riksdagens mål när det gäller den ekonomiska politiken.
Finansdepartementet underlättar för regeringen att uppnå dessa mål

Ekonomisk politik
Ekonomisk politik är en sammanfattande benämning på åtgärder som
regering och riksdag genomför för att påverka förhållanden i
ekonomin. I statsbudgeten anger regeringen den ekonomiska
politikens inriktning. Finansdepartementets har en central roll i arbetet
med statsbudgeten och utformningen av den ekonomiska politiken
Finansmarknad
Finansdepartementet har ansvaret för regleringen av de finansiella
marknaderna och för arbetet i EU inom det finansiella området.
Departementet verkar för ett effektivt finansiellt system som är stabilt
och där konsumenternas intresse skyddas. Systemet skall även ge
utrymme för produktutveckling, nyetablering och ökad konkurrens
Försäljning av företag med statligt ägande
Regeringen anser att det statliga ägandet av företag bör minska.
Finansdepartementet ansvarar för försäljningsprocessen av företag
med statligt ägande.

internationella finansiella organisationer.
Kommuner och landsting
Finansdepartementet ansvarar för allmänna bidragen och statliga
bidrag till kommuner och landsting och kommunala
utjämningssystemet. Här hittar du information om kommunal
ekonomi, kommunal lagstiftning, organisation och styrning.
Länsstyrelser
Finansdepartementet ska verka för att länsstyrelserna har
förutsättningar att kunna göra ett bra arbetet. Läs mer om
länsstyrelsernas ansvar, utveckling och regionalt styre.
Skatter
Finansdepartementet ansvarar för arbetet med att utforma förslag till
lagar om skatter och sociala avgifter. Här får du veta mer om varför vi
har skatter, skatternas storlek, olika former av skatter, intäkter från
skatter och tullfrågor.
Spelfrågor
Den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att förebygga
spelberoende och att ta tillvara konsumenternas intresse av ett bra
spelutbud.
Statlig förvaltning
Finansdepartementet ansvarar för frågor om pensioner, arbetsrätt,
utbildning och ersättningsnivåer i statlig förvaltning, sätter upp mål för
arbetsgivarfrågor och följer upp hur myndigheternas personalpolitik
fungerar. Här kan du läsa om förvaltningsutveckling, personalpolitik,
elektronisk förvaltning och myndighetsstyrelser.

Statsbudgeten
Varje vår presenteras ekonomiska vårpropositionen där ramarna för
statens budget fastställs. På hösten presenteras den egentliga
budgetpropositionen. Läs mer om regeringens budgetmål, förslagen,
innehållet och hur det berör dig, utfallet av förra årets statsbudget och
om ekonomisk styrning
Offentlig upphandling
Kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag
upphandlar varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor per år. Dessa
upphandlingar ska göras med beaktande av svensk och
gemenskapsrättslig upphandlingslagstiftning.
Upphandlingslagstiftningen syftar till att underlätta varors och
tjänsters fria rörlighet inom den Europeiska unionen vilket ger våra
företag nya affärsmöjligheter.
Finansdepartementet (e-post till departementet)
Uppdaterad 12 oktober 2010

Anders Borg
English
Finansminister, Finansdepartementet
"Vi ska arbeta för en god ekonomisk utveckling i Sverige med ordning
och reda i de offentliga finanserna. Att få fler i arbete och motverka
utanförskapet är den största utmaningen, både utifrån ett mänskligt och
ekonomiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna för människor att
påverka sin egen vardag och skapar större utrymme för ökad välfärd.
Anders Borg
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
StatssekreterareAnders Borg
Har inte undermenyer

Ansvarsområden
Ekonomisk politik
Finansdepartementets övergripande ansvar är att föra en ansvarsfull
ekonomisk politik.
Internationellt ekonomiskt samarbete
Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i internationellt
ekonomiskt och finansiellt samarbete.

Skatter och sociala avgifter
Finansdepartementet ansvarar för att utforma förslag till lagar om
skatter och sociala avgifter.
Statsbudgeten
Med statsbudgeten anger regeringen den ekonomiska politikens
inriktning.
Finansdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 7 oktober 2006
Uppdaterad 23 november 2010

Peter Norman

English
Finansmarknadsminister, FinansdepartementetPeter Norman
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
KalendariumP
eter Norman
Har inte undermenyer

Ansvarsområden
Finansmarknad
Finansdepartementet har ansvaret för regleringen på de finansiella
marknaderna och för arbetet inom EU inom det finansiella området.
Kommuner och landsting
Finansdepartementet har ansvar för att fördela de allmänna bidragen
till kommuner och landsting samt för det kommunala
utjämningssystemet. Finansdepartementet ansvarar också för den
övergripande lagstiftningen som gäller kommuner, landsting och
kommunalförbund.
Spelfrågor
Den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att förebygga
spelberoende och att ta tillvara konsumenternas intresse av ett bra
spelutbud.
Företag med statligt ägande
Finansdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 2 november 2010
Uppdaterad 23 november 2010

Försvarsdepartementet
English
Sten Tolgfors Försvarsminister
Press
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget och mål
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Nämnder, delegationer och stiftelser
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Försvarsberedningen
Har inte undermenyer
Kalendarium
Reportage
Utredningar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Regelförenkling för företagHitta direkt
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter

Försvarsdepartementets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för två huvudsakliga politikområden:
Försvar och samhällets krisberedskap.
De är båda omfattande och rymmer många olika verksamhetsområden.
Försvarsdepartementets ansvar är att bistå regeringen i såväl
utformandet som förverkligandet av de politiska besluten inom
ovanstående områden. Nedan finns en presentation som ger en
översiktlig bild av vad försvar och samhällets krisberedskap
inbegriper.

Krisberedskap
Krisberedskap är förmågan att, genom den organisation och de
strukturer som skapas före, under och efter en kris, kunna förebygga
och hantera krissituationer. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att
förebygga hot och risker samt förberedelser som ska stärka
krisberedskapsförmågan.
Skydd mot olyckor
Skydd mot olyckor är del av krisberedskapen och omfattar åtgärder för
att förebygga olyckor och begränsa konsekvenserna av olyckor. Med
olyckor menas både olyckor vållade av människor och naturolyckor
där människor, egendom eller miljö kan skadas. Skydd mot olyckor är
ett område som främst syftar till att förebygga och hantera vardagens
olyckor. De olika räddningstjänsterna är här den viktigast aktören.
Militära försvaret
Försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten
och de så kallade stödmyndigheterna, dvs. Pliktverket (byter namn till
Rekryteringsmyndigheten efter årsskiftet), Materielverket,
Försvarsexportmyndigheten och Försvarets forkningsinstitut.
Försvarsmakten ansvarar för Sveriges militära försvar och ska
därigenom ha en ändamålsenlig organisation som klarar den uppgiften.
Det innebär bland annat:
- rekrytering av soldater och sjömän,
- adekvat utbildning till rekryter och officerare
- upprätthållandet av en bred försvarsförmåga, (armén, marinen och
flygvapnet, men också underrättelsekapacitet m.m.)
Försvarsmakten ska också ha beredskap och förmåga att kunna
genomföra internationella insatser. Försvarspolitiken sträcker sig även
utanför vårt lands gränser och syftar till att kunna bistå andra länder i
sin kamp för fred och stabilitet.

Sveriges säkerhetspolitik
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Hot mot
fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra
länder och organisationer. I enlighet med denna doktrin deltar Sverige
aktivt i olika internationella samarbeten inom försvarsområdet. Vi står
fortfarande utanför Nato men samarbetar istället i det Nato-relaterade
Partnerskap för fred, PFF. Inom EU finns den gemensamma säkerhetsoch försvarspolitiken, GSFP, som stipulerar försvarssamarbetet mellan
EU-länderna.
Sverige är också mycket engagerat i det nordiska försvarssamarbetet
(Nordefco), där Norden utvecklat ett djupt samarbete för att stärka
såväl den nationella som den nordiska säkerheten. Detta samarbete
inkluderar i vissa delar även Baltikum.
Internationell verksamhet
Det internationella engagemanget är en av de viktigaste uppgifterna
inom det svenska försvaret. Genom internationella fredsfrämjande och
humanitära insatser bidrar vi till en säkrare omvärld.
Fredsfrämjande insatser
Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser syftar
ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred, och säkerhet
och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling.
Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser handlar i förlängningen
också om att främja vår nationella säkerhet och svenska intressen:
Ökad säkerhet i vår omvärld ökar även säkerheten på hemmaplan.
Nordiskt försvarssamarbete
De nordiska länderna har, sedan länge ett mycket nära och väl
fungerande samarbete på försvars- och krisberedskapsområdet.
Samarbetet är byggt på ett ömsesidigt förtroende, vilket gör det unikt

och tillåter att även frågor av känslig karaktär diskuteras. De nordiska
länderna är överens om att vi har mycket att vinna genom
erfarenhetsutbyte, samverkan, gemensamma lösningar och gemensamt
agerande.
Kvinnor i konfliktområden
I krigsregioner har mannen av tradition en särställning och kvinnans
rättigheter och betydelse för stabilitet i ett land förbises. År 2000
upprättade därför FN "Resolution 1325". Den angriper problemet och
kräver att kvinnors situation i konflikter ska beaktas särskilt och att de
involveras i arbetet med att skapa fred och återuppbygga landet.
Europas försvarspolitik
EU har sedan 2001 en gemensam säkerhets- och försvarspolitik. Den
syftar till att utveckla unionens förmåga att förebygga och hantera
kriser och konflikter utanför EU:s gränser. Detta görs via
gemensamma miltära insatser men också civila humanitära
räddningsinsatser.
Folkrätt: krigets lagar
Försvarsdepartementet ansvarar för det nationella införandet av den
internationella humanitära rättens regler i Sverige, det vill säga den del
av folkrätten som är tillämplig vid väpnad konflikt.
Underrättelsefrågor
Underrättelsetjänst bedrivs till stöd för svensk säkerhets, utrikes- och
försvarspolitik. Underrättelsetjänsten bidrar till att stärka Sveriges
långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår
försvarspolitiska förmåga.
Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 10 mars 2004 Uppdaterad 27 oktober 2010

Sten Tolgfors
English
Försvarsminister, Försvarsdepartementet
Undermeny tillSten Tolgfors
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Tidigare pressmeddelanden, tal m.m.Har inteundermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Intervjuer och reportage

Ansvarsområden
Sten Tolgfors är som försvarsminister och departementschef ansvarig
för den verksamhet och ansvarsområden som Försvarsdepartementet
har. Det innebär allt som omfattas av utgiftsområde 6 i budgeten:
Försvar samt beredskap mot sårbarhet.
Krisberedskap
Krisberedskap och krishantering handlar om att hela samhället ska
kunna klara extrema situationer. Det pågår ett kontinuerligt arbete med
att förebygga hot och risker samt förberedelser som ska stärka
krishanteringsförmågan
Skydd och beredskap mot olyckor
Skydd mot olyckor omfattar åtgärder för att förebygga olyckor och
begränsa konsekvenserna av olyckor. Med olyckor menas både

olyckor vållade av människor och naturolyckor där människor,
egendom eller miljö kan skadas.
Försvarsreformen
I det svenska försvaret pågår en av de största militära reformer som
Sverige genomfört i modern tid från ett invasionsförsvar till ett rörligt,
flexibelt insatsförsvar som både kan försvara Sverige och medverka
vid internationella insatser.
Totalförsvaret
I Sverige har vi ett totalförsvar som består av det civila och militära
försvaret.
Det civila försvaret omfattar hela samhället med alla dess funktioner
som måste fungera under kris och krig. Kommuner, landsting,
länsstyrelser, statliga myndigheter, många företag och organisationer
har viktiga uppgifter inom det civila försvaret. Det civila försvaret är
inte en organisation utan olika slag av verksamheter i samhället som
genomförs för att stärka samhällets förmåga att kunna hantera höjd
beredskap och krig.
Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av
Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de
totalförsvarsgemensamma myndigheterna.
Säkerhetspolitik inom försvarsområdet
Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen och
internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i världen.
Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara vårt lands frihet och
nationella självständighet, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt
närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet.

Internationell verksamhet
Det internationella engagemanget är en av de viktigaste uppgifterna
inom det svenska totalförsvaret. Genom internationella fredsfrämjande
och humanitära insatser bidrar vi till en säkrare omvärld.
Jämställdhet
Jämställdhet är ett verktyg för att främja fred och lösa konflikter.
Folkrätt: krigets lagar
Försvarsdepartementet ansvarar för det nationella införandet av den
internationella humanitära rättens regler i Sverige, dvs. den del av
folkrätten som är tillämplig vid väpnad konflikt.
Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 25 oktober 2006
Uppdaterad 5 juni 2008

Förvaltningsavdelningen
English
Regeringen har utsett Anna-Karin Jatko till förvaltningschef för
Regeringskansliet från den 1 juli 2010.
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter
Upphandlingar
9 november 2010
Regeringskansliets budget för 2011
Anslaget för Regeringskansliet uppgår 2011 till 6,5 miljarder kronor.
Anslaget har ökat något de senaste åren. Liksom övriga myndigheter
har Regeringskansliet kompenserats för generell pris- och
löneutveckling. Utöver det har Regeringskansliet fått resurser för nya
prioriterade uppgifter som förstärkt krishantering, förstärkt
biståndsverksamhet på utrikesrepresentationen samt för hanteringen av
den ökade migrationsverksamheten. Antalet anställda är lika många
idag som 2006, det vill säga ca 4 500. Jämfört med 2009 minskar
Regeringskansliets anslag såväl 2010 som 2011.

Anna-Karin Jatko
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Förvaltningsavdelningens ansvarsområden
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.
Förvaltningschefen i Statsrådsberedningen är chef för
Förvaltningsavdelningen.
Förvaltningsavdelningen:
Ger förvaltningschefen stöd i uppgiften att ansvara för
administrativa frågor som rör flera departement eller kommittéer
Ansvarar för planering och uppföljning av Regeringskansliets
ekonomiska redovisning
Samordnar, utvecklar och ger stöd till departementen kring
arbetsgivar- och personalpolitik, personaladministrativt stöd,
kompetensförsörjning, arbetsmiljö, IT-stöd, arkiv och diarier,
bibliotek, information och kommunikation, lokalförsörjning,
upphandling, kommittéservice, säkerhetsskydd och beredskap,
telefonservice, lokalvård samt expeditions- och distributionsservice
Driver och samordnar förändrings- och förnyelsearbetet i
Regeringskansliet och utvecklar nya styr- och arbetsformer
Förvaltningsavdelningen (e-post till Förvaltningsavdelningen)
Publicerad 13 april 2004
Uppdaterad 27 juni 2008

Integrations- och
jämställdhetsdepartementet

Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.
English

Nyamko Sabuni Jämställdhetsminister, biträdande
utbildningsminister
Erik Ullenhag IntegrationsministerUndermeny tilIntegrations- och
jämställdhetsdepartementet
Har inte undermenyer
Om departementet
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Budget
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Regelförenklingsarbetet
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Remisser
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Prenumerera på nyheter
Lediga jobb
Bildarkiv

Ansvarsområden
Demokratifrågor
Arbetet med demokratifrågor syftar till att förstärka individens
möjlighet till inflytande och att de mänskliga rättigheterna respekteras.
Diskrimineringsfrågor
Arbetet med diskrimineringsfrågor syftar till att minska
diskrimineringen i samhället.
Integration
Samordning av regeringens integrationspolitik, invandrares etablering
i samhället m.m.

Konsumentfrågor
Konsumentskydd, produktsäkerhet, miljömärkning och
konsumentorganisationer m.m.
Medborgarskap
Frågor kring medborgarskap och medborgarskapsslagstiftning.
Mänskliga rättigheter
Samordning och utveckling av insatser som ska främja och skydda de
mänskliga rättigheterna på nationell nivå.
Minoritetspolitik
Skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska
minoritetsspråken.
Politik för det civila samhället
Villkor och förutsättningar för organisationer inom det civila
samhället.
Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra unga människors
levnadsvillkor.
Urban utveckling
Regeringens arbetet med urban utveckling syftar till att främja en
positiv utveckling av stadsdelar med ett utbrett utanförskap.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet (e-post till Integrationsoch jämställdhetsdepartementet)
Publicerad 12 mars 2008
Uppdaterad 17 augusti 2010

Nyamko Sabuni
English
Jämställdhetsminister, biträdande utbildningsminister, Integrationsoch jämställdhetsdepartementet
"Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle
präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och
rättigheter".
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inteundermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Statssekreterare

Ansvarsområden
Folkbildning
Folkbildningen har en lång historia i svenskt samhällsliv.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig", det vill
säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Till
folkbildning räknas verksamhet inom folkhögskolor och
studieförbund.

Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan ett och fem år.
Förskoleverksamheten består av förskola, familjedaghem och öppen
förskola.
Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.
Politik för det civila samhället
Villkor och förutsättningar för organisationer inom det civila
samhället.
Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen kring
studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN. De stöd som
når flest personer är studiehjälpen för unga studerande i
gymnasieskolan och studiemedel som är ett samlat stöd som omfattar
studerande på högskole- och annan eftergymnasial nivå samt vuxna
studerande på grundskole- och gymnasienivå. Inom
studiemedelssystemet finns också möjlighet för vissa studerande att få
tilläggslån och merkostnadslån. För studerande med barn utgår ett
tilläggsbidrag. Det finns också vissa stöd som riktar sig till speciella
grupper i samhället.
Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra unga människors
levnadsvillkor.
Vuxenutbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition. Det finns

många olika former av vuxenutbildning, alltifrån statlig eller
kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning och
personalutbildning eller kompetensutveckling i arbetslivet.
Yrkeshögskolan (YH) är ett samlingsbegrepp för eftergymnasiala
yrkesutbildningar. Utbildningarna är 1-3-åriga och leder fram till en
yrkesexamen eller en kvalificerad yrkesexamen. De vänder sig till
studerande från gymnasieskolan men även till dem som har en
yrkesbakgrund.

Erik Ullenhag

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (e-post till Integrationsoch jämställdhetsdepartementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 9 november 2010

Erik Ullenhags ansvarsområden

English
Integrationsminister, ArbetsmarknadsdepartementetErik Ullenhag
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Kalendarium

Integration
Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Ansvarsområdet
omfattar nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i
samhället i övrigt, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande,
svenskt medborgarskap samt urban utveckling.
Diskriminering
Ett samhälle fritt från diskriminering är regeringens mål. Området
omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och
ålder. Åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av
intolerans samt frågor om situationen för HBT-personer är också
kopplade till området.
Mänskliga rättigheter på nationell nivå
Ansvaret för mänskliga rättigheter handlar om samordning och
utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. I

det ingår även ett ansvar för rapportering till FN-kommittéer om
efterlevnaden av vissa konventioner.
Svenskt medborgarskap
Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på
härstamningsprincipen som innebär att medborgarskap förvärvas vid
födelsen om någon av föräldrarna är svensk medborgare. En annan
grundprincip är att undvika statslöshet. Sedan 2001 accepterar Sverige
dubbelt medborgarskap..
Minoritetspolitik
Minoritetspolitiken handlar om stöd för de nationella minoriteterna
och de historiska minoritetsspråken. De nationella minoriteternas
språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Att
stärka skyddet för de nationella minoriteterna ingår i Sveriges arbete
att värna om de mänskliga rättigheterna.
Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till
Arbetsmarknadsdepartementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 19 november 2010

Jordbruksdepartementet
Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
r inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter, nämnder m.fl.
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter
Jordbruksdepartemente

English

Ansvarsområden

Jordbruksdepartementet är en del av Regeringskansliet. Departementet
har ett brett verksamhetsområde och ansvarar bland annat för frågor
som gäller jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske,
rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och
viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella
näringarna.
Bioenergi från jord- och skogsbruket
Förnybar energi, vad är bioenergi, bioenergi - en förnybar resurs.
Djur
Djurskydd, Djurskyddskontroll, Djuretik, Foder, Fågelinfluensa, Hund
och katt
Ekologisk produktion och konsumtion
Ekologisk odling, Ekologisk djurhållning, Lagstiftning, Konsument
Fiske
Gemensamma fiskeripolitiken, Fritidsfisket

Högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna
SLU, Formas, Den gröna forskningen
Internationellt samarbete
FAO, WTO, OECD, Codex Alimentarius, IPPC, OIE
Jakt och viltvård
Jaktförordningar, Paragraf 28, Jägarorganisationer
Jordbruk
Hälsokontrollen, Marknadsordningar, Jordbruksreformen,
Sockersektorn
Livsmedel
Säkra livsmedel, Märkning, Livsmedelskontroll
Landsbygdspolitik
Landsbygdsprogrammet, Åtgärder norra Sverige, Miljöförbättrande
åtgärder
Matlandet
Visionen om Sverige - det nya matlandet
Naturresurser och miljö
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, En giftfri miljö,
Jordbrukets miljöeffekter
Rennäring
Renskötsel, Rennäringslagen, Konvention om renbete
Samer - samepolitik
Ursprungsfolk, Sametinget
Skogsbruk
Skogens användning, internationellt arbete, nationella
träbyggnadsstrategin
Jordbruksdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 februari 2006 Uppdaterad 15 juni 2010

Eskil Erlandsson
Landsbygdsminister, Jordbruksdepartementet

English

"De gröna näringarna i Sverige ska konkurrera på samma villkor som i
övriga EU. Det behövs för att värna den moderna landsbygden som är
så viktig för oss alla. Den ger oss sund och säker mat, förnybar energi
och öppna landskap. I arbetet för en hållbar utveckling är de gröna
näringarna en viktig tillgång och jag vill underlätta skapandet av nya
och spännande företag i hela landet. Kombinationen av
energiproduktion, turism, jordbruk och skog kan ge många nya
arbetstillfällen."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inteundermenyer
Statssekreterare

Ansvarsområden
Bioenergi från jord- och skogsbruket
Förnybar energi, etiska aspekter, mål till 2020.

Forskning och utbildning inom de areella näringarna
SLU, Formas, Den gröna forskningen.
Internationellt samarbete
FAO, WTO, OECD, Codex Alimentarius, IPPC, OIE.
Jakt och viltvård
Jaktförordningar, Paragraf 28, Jägarorganisationer.
Jordbruk
Hälsokontrollen, Marknadsordningar, Jordbruksreformen, Bioenergi,
Sockersektorn, Gårdsstöd.
Livsmedel
Säkra livsmedel, Märkning, Livsmedelskontroll.
Landsbygdspolitik
Miljö- och landsbygdsprogrammet, Leader+, Åtgärder norra Sverige,
Miljöförbättrande åtgärder, En ny strategi, Ett nytt program.
Matlandet
Visionen Sverige - det nya matlandet
Naturresurser och miljö
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, En giftfri miljö,
Jordbrukets miljöeffekter.
Rennäring
Renskötsel, Rennäringslagen, Konvention om renbete.

Djur
Djurskydd, Djurförsök, Djurskyddskontroll, Djuretik, Djurhälsa,
Foder, Hund och katt.

Samer - samepolitik
Ursprungsfolk, Sametinget.

Ekologisk produktion och konsumtion
Ekologisk odling, Ekologisk djurhållning, Lagstiftning, Konsument.

Skogsbruk
Skogens användning, internationellt arbete, nationella
träbyggnadsstrategin

Fiske
Resursförvaltning, Fiskerikontroll, Den nationella fiskeripolitiken.

Jordbruksdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006 Uppdaterad 20 oktober 2010

Justitiedepartementet

English

Beatrice Ask Justitieminister
Tobias Billström Migrationsminister
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer
Har inte undermenyer
Myndigheter
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Klarspråk
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter

Justitiedepartementets ansvarsområden
Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för bland annat
polisväsendet, åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården.
Departementet ansvarar också för frågor som rör migration. Även
lagstiftningen inom områdena för statsrätten och den allmänna
förvaltningsrätten, civilrätten, processrätten samt straffrätten faller
inom Justitiedepartementets ansvarsområde.
Bekämpning av terrorism
Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot det fria
utövandet av mänskliga rättigheter och mot den ekonomiska och

sociala utvecklingen. Att bekämpa terrorism kräver ett starkt
samarbete över nationsgränserna och över olika politikområden.
Brottmålsärenden
Nationella brottmålsärenden som handläggs på Justitiedepartementet
är exempelvis frågor om nåd och utvisning på grund av brott.
Internationellt rättsligt samarbete
En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga samarbete
innebär att departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar
framställningar till och från Sverige i ärenden om exempelvis
utlämning för brott och överförande av straffverkställighet.
Klarspråk
I språkvården ingår såväl språkexperterna som EU-språkvården.
Lagstiftning
Lagstiftning bland annat vad gäller grundlagarna, familjerätt, straffrätt,
upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.
Migrations- och asylpolitik
Migrationspolitiken omfattar flykting- och invandringspolitik samt
återvändande och stöd för återvandring.
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och kommunernas
verksamhet.
Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård, brottsoffer,
brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.

Rättsliga och inrikes frågor i EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar man bland
annat frågor som rör polissamarbete och samarbete mot terrorism,
migrations- och asylfrågor, straffrättsligt samarbete och civilrättsliga
frågor.
Öppenheten inom EU
EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet till de
svenska reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar i
tryckfrihetsförordningen.
Justitiedepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 28 februari 2008
Uppdaterad 2 augusti 2010

Beatrice Ask
English
Justitieminister, Justitiedepartementet
"Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla, oavsett vem man är
eller var man bor. Brottsbekämpningen ska ske ur ett brett och nära
medborgarperspektiv. Civilrätten ska vara enkel, tydlig och förutsebar.
Människor ska känna att rättsväsendet finns nära dem och finns till för
dem, att lagar och regler är rimliga och relevanta och att rättsväsendet
fungerar effektivt och rättssäkert."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inte undermenyer
Statssekreterare
Intervjuer och reportage

Ansvarsområden
Bekämpning av terrorism
Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot det fria
utövandet av mänskliga rättigheter och mot den ekonomiska och
sociala utvecklingen. Att bekämpa terrorism kräver ett starkt
samarbete över nationsgränserna och över olika politikområden.

Brottmålsärenden
Till brottmålsärendena som handläggs på Justitiedepartementet hör
exempelvis frågor om nåd och utvisning på grund av brott.
Internationellt rättsligt samarbete
Det internationella rättsliga samarbetet innebär bl.a. att departementet
tar emot, granskar och vidarebefordrar framställningar till och från
Sverige i ärenden om t.ex. utlämning för brott och överförande av
straffverkställighet.
Lagstiftning
Lagstiftning bl.a. vad gäller grundlagarna, familjerätt, straffrätt,
upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och kommunernas
verksamhet.
Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård, brottsoffer,
brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.
Rättsliga och inrikes frågor i EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar man bl.a.
frågor som rör polissamarbete och samarbete mot terrorism,
straffrättsligt samarbete och civilrättsliga frågor.
Öppenheten inom EU
EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet till de
svenska reglerna om allmänhetens tillgång till handlingar i
tryckfrihetsförordningen.
Justitiedepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 24 februari 2009

Tobias Billström
English
Migrationsminister, Justitiedepartementet
"Asyl- och migrationsfrågorna är globala och Sverige måste arbeta
aktivt för att få upp dessa frågor på agendan. Vi måste skapa fler vägar
för människor som vill komma till Sverige och arbeta här."
inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inte undermenyer
Statssekreterare
Intervjuer och reportage
Tobias Billström
Har inte undermenyer

Ansvarsområden
Migrations- och asylpolitik
Migrationspolitiken omfattar flykting- och invandringspolitik samt
återvändande och stöd för återvandring.
Migrations- och asylpolitik inom EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar man bl.a.
frågor som rör asyl och migration.
Justitiedepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 28 februari 2008 Uppdaterad 8 oktober 2010

Kulturdepartementet

English

Lena Adelsohn Liljeroth
English

Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer och utredningar
Remisser
Kulturpolitiska propositionen
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Regelförenklingsarbetet
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Bildarkiv
Kulturrådens nyhetsbrev
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter

Kulturdepartementets ansvarsområden
Kultur
Medier
Idrott
Trossamfund
Begravningsverksamhet
RELATERAT
Kultur, medier och fritid
Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 14 december 2006
Uppdaterad 13 april 2010

Kultur- och idrottsminister, Kulturdepartementet
Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar
också till högre ekonomisk tillväxt i samhället.
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationsfrågor och svar i riksdagenHar inte undermenyer
Statssekreterare
Intervjuer och reportage
Lena Adelsohn Liljeroth
Har inte undermenyer

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths
ansvarsområden
Kultur
Målen för den nationella kulturpolitiken är bland annat att verka för att
alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser
samt till eget skapande, att främja kulturell mångfald, konstnärlig
förnyelse och kvalitet, att ge kulturen förutsättningar att vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället, att bevara och
bruka kulturarvet, att främja bildningssträvandena samt att främja
internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom
landet.

Kulturpolitiken omfattar frågor som rör arkiv, museer och
kulturmiljö; teater, dans och musik; arkitektur, form, design och
bildkonst; bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, ersättningar och
bidrag till konstnärer; film och video; hemslöjd; forsknings- och
utvecklingsfrågor inom kulturområdet; funktionshindrades kulturella
möjligheter; kultur för nationella minoriteter; kultur för barn och
ungdom; kultur i arbetslivet; kultur och folkrörelserna; stöd till
regional kulturverksamhet samt samspelet mellan kulturpolitiken och
övriga politikområden.
Medier
Målet för regeringens mediepolitik är att stödja yttrandefrihet,
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att
motverka skadliga inslag i massmedierna.
Idrott
Målen för idrottspolitiken är att ge möjligheter för flickor och pojkar,
kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god
folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse byggd på
ideellt engagemang samt att ge kvinnor och män positiva upplevelser
av idrott som underhållning.
Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 26 oktober 2006
Uppdaterad 17 november 2010

Miljödepartementet
English
Andreas Carlgren Miljöminister
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Frågor och svar
Organisation
Arbetet i EU
Budget Har inte undermenyer
Kommittéer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Regeländringar
Har inte undermenyer
Remisser
Har inte undermenyer
Webb-tvHitta direkt
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter
Miljödepartementet
Har inte undermenyer

Miljödepartementets ansvarsområden
Boende och byggande
Hållbar samhällsplanering, stadsutveckling, Plan- och bygglagen,
boendemiljö, buller, luftföroreningar.
EU och internationellt miljösamarbete
Sveriges miljösamarbete inom EU, regionalt, globalt och med enskilda
länder.

Grön ekonomi
Stärkt konkurrenskraft och tillväxt ska uppnås samtidigt med en
hållbar energiförsörjning, en effektiv resursanvändning och
uppfyllande av våra klimat- och miljömål. Europeisk ekonomi ska bli
effektivare - ekologiskt och ekonomiskt.
Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett
sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn
och barnbarn.
Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av hälso- och
miljöfarliga kemikalier ska minska och för att de allra farligaste
kemikalierna ska försvinna från marknaden.
Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel med
utsläppsrätter, flexibla mekanismer och internationellt
klimatsamarbete.
Kretslopp
Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av Sveriges 16
miljökvalitetsmål. Regler kring avfallshantering och avfallsmarknad,
en miljöorienterad produktpolitik samt samordning av olika
myndigheters insatser är viktiga beståndsdelar.
Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken. Syftet
med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.

Miljöteknik och miljöforskning
Med hjälp av miljöteknik och miljöforskning kan vi minska
miljöpåverkan från vår konsumtion och produktion.
Miljökvalitetsmålen
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda till
år 2020.
Naturvård
Naturvård, biologisk mångfald, rovdjur, skog, strandskydd, friluftsliv.
Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning
Vatten och hav
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, föroreningar,
oljeutsläpp, överfiske.
Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 6 mars 2008
Uppdaterad 17 november 2010

Andreas Carlgren
English
Miljöminister, Miljödepartementet
"Miljöproblem och klimatförändringar är ödesfrågor för Sverige och
världen. Men miljöutmaningarna kan även göras till hävstång för vår
ekonomi och vårt samhälles utveckling. Med en offensiv satsning på
forskning, teknikutveckling och export, kan vi anta utmaningen att
göra Sverige till förebild för ett modernt samhälle, högteknologiskt
och högekologiskt på samma gång, som är i samklang med jordens
klimatvillkor."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Ansvarsområden
Boende och byggande
Hållbar samhällsplanering, stadsutveckling, Plan- och bygglagen,
boendemiljö, buller, luftföroreningar.

EU och internationellt miljösamarbete
Sveriges miljösamarbete inom EU, regionalt, globalt och med enskilda
länder.

Miljöteknik och miljöforskning
Med hjälp av miljöteknik och miljöforskning kan vi minska
miljöpåverkan från vår konsumtion och produktion.

Eko-effektiv ekonomi
Stärkt konkurrenskraft och tillväxt ska uppnås samtidigt med en
hållbar energiförsörjning, en effektiv resursanvändning och
uppfyllande av våra klimat- och miljömål. Europeisk ekonomi ska bli
effektivare - ekologiskt och ekonomiskt.

Miljökvalitetsmålen
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda till
år 2020.

Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett
sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn
och barnbarn.
Kemikalier och kretslopp
Giftfri miljö, kemikaliehantering, kemikaliestrategi, EU-lagstiftning
(Reach), avfallshantering, miljöorienterad produktpolitik och
producentansvar.
Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel med
utsläppsrätter, flexibla mekanismer och internationellt
klimatsamarbete.
Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken. Syftet
med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.

Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken. Syftet är
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.
Naturvård
Naturvård, biologisk mångfald, rovdjur, skog, strandskydd, friluftsliv.
Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning
Vatten och hav
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, föroreningar,
oljeutsläpp, överfiske.
Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 6 mars 2008
Uppdaterad 1 juni 2010

Näringsdepartementet
English
Maud Olofsson Närings- och energiminister
Anna-Karin Hatt It- och regionminister
Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Organisation
Har inte undermenyer
Mål
Har inte undermenyer
Kommittéer
Budget
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Kalendarium
Nyhetsartiklar
Har inte undermenyer
Synpunkter, idéer och frågor
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Prenumerera på nyheter
Lediga jobb

Näringsdepartementets ansvarsområden
Energipolitik
Försörjningstrygghet, säker elöverföring, förnybar energi, vindkraft,
elcertifikat och effektivare energianvändning.
IT-politik
Infrastruktur och samordningsansvar för frågor om användning av

informationsteknik. Elektroniska kommunikationsnät och tillhörande
tjänster.
Näringslivsutveckling
Företagsutveckling, småföretag, regelförbättring, patent- och
innovationsfrågor, kooperativt företagande, allmänna
tillväxtbetingelser för företag, konkurrensfrågor. Frågor som rör
internationell marknadsföring av svensk turism.
Regional tillväxt
Regional utveckling och tillväxt i gles- och landsbygd, små och
medelstora städer och storstadsområden inkl. stödområden, stöd till
företag, regionala utvecklingsprogram och tillväxtprogram, EU:s
sammanhållningspolitik och strukturfonder, dialog och samspel med
regionala aktörer samt territoriell utveckling inom EU.
Transportpolitik och infrastrukturfrågor
Infrastrukturfrågor och transportpolitik vad avser vägar, järnvägar,
sjöfart och luftfart.
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 23 april 2004
Uppdaterad 8 november 2010

Maud Olofsson

Anna-Karin Hatt
English

Närings- och energiminister, Näringsdepartementet
"Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta
och driva företag i. Det ska bli mer lönsamt och mindre
krångligt att vara företagare."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inte undermenyer
Kalendarium
Statssekreterare
Maud Olofssons nyhetsbrevMaud Olofsson
Har inte undermenyer

Ansvarsområden
Näringslivsutveckling, konkurrenspolitik, turism samt energipolitik.
Näringslivsutveckling
Konkurrensfrågor
Turism
Energipolitik
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 3 november 2010

English
It- och regionminister, Näringsdepartementet
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inteundermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Anna-Karin Hatts ansvarsområden
Informationssamhället och regional tillväxt. Anna-Karin Hatt är också
biträdande näringsminister.
RELATERAT
Informationssamhället
Regional tillväxt
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 5 oktober 2010
Uppdaterad 18 november 2010

Catharina Elmsäter-Svärd
English
Infrastrukturminister, Näringsdepartementet
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Statssekreterare
Har inte undermenyer
Chatta om snö och vinter med infrastrukturminister

Catharina Elmsäter-Svärds
ansvarsområden
Transport- och infrastrukturfrågorna.
I politikområdet ingår vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Det
övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektivt
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
RELATERAT
Transporter och infrastruktur
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 5 oktober 2010
Uppdaterad 15 november 2010

Socialdepartementet
English
Göran Hägglund Socialminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Organisation
Har inte undermenyer
Budget
Om regeringens politik
Har inte undermenyer
Genomförda insatser
Kommittéer
Har inte undermenyer
(Myndigheter och bolag)
http://regeringen.se/sb/d/1474/a/155845 enyer
Remisser
Har inte undermenyer
Socialpolitiska modellen
Arbetet i EU
Internationellt samarbete
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Frågor och svarHitta direkt
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter

Socialdepartementets ansvarsområden
Socialdepartementets ansvarsområden handlar om samhällets välfärd:
ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och för familjen, sociala
tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt rättigheter för
barn, individuellt stöd åt personer med funktionsnedsättning samt
samordning av den nationella handikappolitiken.

Barnets rättigheter
konventionen om barnets rättigheter, strategi för att föverkliga
barnkonventionen, internationella adoptioner
Folkhälsa
smittsamma sjukdomar, matvanor och fysisk aktivitet, alkohol,
narkotika, tobak, spelberoende
Funktionshinder
nationell handlingsplan för handikappolitiken, FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
Handikappdelegationen
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd,
vårdbidrag för funktionshindrade barn
Hälso- och sjukvård
psykiatri, omregleringen av apoteksmarknaden, läkemedel, nationell
it-strategi för vård och omsorg
Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster
medborgarnas behov av vård och omsorg på lång sikt utifrån
prognoser över utvecklingen av demografi, hälsa, sjuklighet och
dödlighet
Nationell eHälsa
ny patientdatalag, sjukvårdsrådgivning per telefon och på Internet,
gemensam terminologi inom sjukvården med mera.
Pensioner
bostadstillägg till pensionärer, efterlevandepension, garantipension,
inkomstpension, premiepension
Regelförenklingsarbete
Regeringen arbetar aktivt för att förenkla regler för företagare.

Socialdepartementet, liksom övriga departement, medverkar i detta
arbete.
Sjukförsäkring
sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning,
arbetsskadeförsäkringen
Socialförsäkring
Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer.
Socialtjänst
socialtjänstens ansvar, missbruks- och beroendevård, hemlöshet,
våldsutsatta kvinnor, stärkt skydd för barn och unga, Europeiska året
mot fattigdom och social utestängning
Stöd till personer med funktionsnedsättning
insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, LSS och
LASS, hjälpmedel
Tandvård
tandvårdscheck, skydd mot höga kostnader, system för referenspriser
Äldreomsorg
vård och omsorg om äldre, teknik för äldre, äldres boende
Öppna jämförelser
en strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården
RELATERAT
Sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkringar Socialdepartementets ämnessidor

Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 5 mars 2008
Uppdaterad 20 oktober 2010

Göran Hägglund
English
Socialminister, Socialdepartementet
"Ett av mina viktigaste mål är att förbättra tillgängligheten i vården.
De flesta av oss tycker att det fungerar bra när man väl får vård, men
ofta är det en väldigt lång process innan man kommer dit. Jag vill
korta vårdköerna och ta bort hinder så att vi kan få fler aktörer inom
vård- och omsorgssektorn. Med fler aktörer ökar patienternas valfrihet
och möjlighet att jämföra kvaliteten i vården. Patienterna - inte
systemen - ska vara i centrum för den svenska sjukvården."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Göran Hägglunds ansvarsområden
Folkhälsa
Göran Hägglund ansvarar för samtliga delar av folkhälsoområdet,
utom frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och
föräldrastöd. Hans ansvar omfattar till exempel skydd mot spridning
av smittsamma sjukdomar mellan människor och förebyggande arbete
som rör psykisk hälsa, fysisk aktivitet och matvanor.
Insatserna inom folkhälsopolitiken berör nästan alla delar av
samhället och ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Området handlar om ekonomiskt stöd till familjer och omfattar bland
annat barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och
underhållsstöd.
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsfrågorna innefattar tandvårdsstöd,
läkemedelsförmåner, sjukvård i internationella förhållanden, bidrag till
hälso- och sjukvård och bidrag till psykiatri.
Arbetet i EU
Göran Hägglund deltar vid ministermöten i EU som rör ekonomisk
familjepolitik, folkhälsa och hälso- och sjukvårdfrågor. Frågorna
behandlas huvudsakligen i rådet för sysselsättning och socialpolitik,
hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Rådet har cirka fyra
formella möten per år. Dessutom träffas ministrarna ett par tre gånger
per år under informella möten, som EU:s ordförandeland ordnar.
Göran Hägglund (e-post till Göran Hägglund, via registrator),
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 12 oktober 2010

Stefan Attefall
English
Civil- och bostadsminister, Socialdepartementet
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal

Ansvarsområden
Boende och byggande
Stefan Attefall ansvarar för delar av de frågor som rör boende och
byggande, till exempel bostadsmarknad, planläggning,
markanvändning, bebyggelse, lantmäteriverksamhet, byggprodukter
och byggnadsverk.
Länsstyrelser
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste
uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit
fast inom en rad olika områden uppnås samtidigt som man tar hänsyn
till länets förutsättningar.
Statlig förvaltning
Fokus för det förvaltningspolitiska arbetet är att sätta medborgare och
företag i centrum. Det handlar om att klargöra statens roll och
uppgifter, tydliggöra ansvarsfördelningen, effektivisera förvaltningen
och förenkla för medborgare och företag.

Offentlig upphandling
Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv och rättssäker. Den har
till syfte att ta tillvara konkurrensen på marknaden så att skattemedlen
används på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn
och näringslivet.
Trossamfund
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan dem.
Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att
bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
Begravningsverksamhet
Begravningsverksamheten i Sverige är ett offentligt åtagande.
Verksamheten är indelad i geografiska förvaltningsområden, som den
svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter för den
övervägande delen är huvudmän för.
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 5 november 2010
Uppdaterad 17 november 2010

Ulf Kristersson

Maria Larsson
English

Socialförsäkringsminister, Socialdepartementet
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal

Ulf Kristerssons ansvarsområden
Sjukförsäkring
I området ingår bland annat frågor som gäller sjukpenning,
sjukersättning, aktivitetsersättning och arbetsskadeförsäkring.
Pensioner
Området omfattar bland annat frågor som rör bostadstillägg till
pensionärer, efterlevandepension, garantipension, inkomstpension och
premiepension.
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 oktober 2010
Uppdaterad 14 oktober 2010

English
Barn- och äldreminister, Socialdepartementet
"Min vision är ett Sverige där de svaga blir starka. Allt ska göras för
att barn ska få en trygg uppväxt. Personer med funktionsnedsättning
måste i större utsträckning kunna delta i samhällsliv och arbetsliv.
Äldre ska kunna känna trygghet i att få ett anpassat boende när man
behöver. Bemötande ska alltid vara respektfullt och värdigt.
Lyckliga människor kan inte skapas med politiska beslut, men jag kan
och vill stimulera goda vanor och motverka missbruk och stress för att
fler ska må bättre."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Ansvarsområden
Barnets rättigheter
Politiken ska på ett övergripande, strategiskt plan initera, driva på och
samordna insatser för barns och ungas rättigheter. Arbetet utgår från
FN:s barnkonvention.
Insatserna inom barnpolitiken berör nästan alla delar av samhället
och ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.

Folkhälsa: alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor
Maria Larsson ansvarar för vissa delar inom folkhälsoområdet,
nämligen för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Hon ansvarar också för frågor som gäller föräldrastöd.
Funktionshinder
Handikappolitiken syftar till att ta bort hinder som gör att inte alla
människor kan delta fullt ut i samhället. Den innehåller också insatser
för att bekämpa diskriminering, och stöd till den enskilda individen.
Stödinsatser kan vara enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), bilstöd, färdtjänst, tolktjänst, olika slags
hjälpmedel med mera.
Insatserna inom handikappolitiken berör nästan alla delar av
samhället och ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.
Socialtjänst
Socialtjänstpolitik handlar om insatser för att förbättra för de mest
utsatta grupperna i samhället, till exempel kvinnor och män med behov
av ekonomiskt bistånd, flickor och pojkar och familjer i socialt utsatta
situationer, hemlösa, personer med missbruksproblem och kvinnor
som utsätts för hot och våld.
Statens insatser består främst av lagstiftning, tillsyn, uppföljning och
utvärdering, vissa stimulansbidrag samt det utvecklingsarbete som
bedrivs av myndigheterna.
Äldreomsorg
Äldrepolitiken ska ge äldre personer förutsättningar för att leva ett
självständigt liv med god livskvalitet. Exempel på områden som
regeringen vill satsa på är vård och omsorg om de mest sjuka äldre,

hjälp för äldre i vardagslivet, boendefrågor, anhörigstöd och
kvalitetsutveckling av kost och näring för äldre.
Allmänna Arvsfonden
Maria Larsson ansvarar för lagstiftningen som styr
arvsfondsdelegationen, för utnämningen av delegationen som fördelar
medel ur fonden, och för frågor som rör förvaltningen.
Arbetet i EU
Maria Larsson deltar vid ministermöten i EU som rör barnets
rättigheter, äldre-, handikapp- och socialtjänstfrågor. Frågorna
behandlas i rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor. Rådet har cirka fyra formella möten
per år. Dessutom träffas ministrarna ett par tre gånger per år under
informella möten, som EU:s ordförandeland ordnar.
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 12 oktober 2010

Utbildningsdepartementet
English
Jan Björklund Utbildningsminister, vice statsminister
Nyamko Sabuni Jämställdhetsminister, biträdande
utbildningsminister
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer
Kommittéer
Myndigheter
Arbetet i EU
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
KontaktinformationHitta direkt
Bildarkiv
Lediga jobb
Prenumerera på nyheter

Ansvarsområden
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan ett och fem år.
Förskoleverksamheten består av förskola, familjedaghem och öppen
förskola.
Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år.
Skolbarnbarnomsorgen består av öppen fritidsverksamhet,
familjedaghem och fritidshem.

Förskoleklassen
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga
skolväsendet. Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i
förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år
till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt.
Om skolväsendet
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha lika
tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk
hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller nioårig
skolplikt från sju eller sex år och undervisningen i hela det offentliga
skolsystemet är avgiftsfri. Vid sidan av kommunala skolor finns
fristående skolor som är öppna för alla. Enligt skollagen ska fristående
skolor vara godkända av Statens skolverk.
Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och särskolan. Undervisningen är avgiftsfri. Principen är
att föräldrarna inte har kostnader för exempelvis läromedel,
skolmåltider, hälsovård och skolskjuts. Barn i allmänhet ska tas emot i
grundskolan.
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål
därför att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. Den
obligatoriska särskolan består av nio årskurser. Eleverna i särskolan
har rätt till ett tionde skolår.
Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som möjligt
motsvara den utbildning som ges i grundskolan eller särskolan. Barn
som inte kan gå i grundskolan eller särskolan därför att de är döva eller
hörselskadade ska tas emot i specialskolan.
Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i sameskolan.
Utbildningen motsvarar grundskolans första sex år.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program.
Samtliga program ger grundläggande behörighet att studera vidare på
högskolan. Vid sidan av de nationella programmen finns också
specialutformade och individuella program.
Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen kring
studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN. De stöd som
når flest personer är studiehjälpen för unga studerande i
gymnasieskolan och studiemedel som är ett samlat stöd som omfattar
studerande på högskole- och annan eftergymnasial nivå samt vuxna
studerande på grundskole- och gymnasienivå. Inom
studiemedelssystemet finns också möjlighet för vissa studerande att få
tilläggslån och merkostnadslån. För studerande med barn utgår ett
tilläggsbidrag. Det finns också vissa stöd som riktar sig till speciella
grupper i samhället.
Universitet och högskola
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som lyder
direkt under regeringen.
Det finns 14 universitet och 22 högskolor med statlig huvudman,
vilket betyder att staten är ytterst ansvarig. Dessutom finns det ett
drygt 10-tal enskilda utbildningsanordnare bland annat Chalmers
tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och
Handelshögskolan i Stockholm.
De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är att
anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund
och beprövad erfarenhet.

Forskning
Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande
forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.
Varje samhälle behöver självständiga forskare som förutsättningslöst
formulerar idéer, analyserar, ifrågasätter och medverkar aktivt i den
offenliga debatten.
Vuxenutbildning och folkbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition. Det finns
många olika former av vuxenutbildning, alltifrån statlig eller
kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning och
personalutbildning eller kompetensutveckling i arbetslivet.
Folkbildningen har en lång historia i svensk vuxenutbildning.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig", det vill
säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Till
folkbildning räknas framför allt verksamhet inom folkhögskolor och
studieförbund.
RELATERAT
Utbildning och forskning
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 april 2004
Uppdaterad 9 november 2010

Jan Björklund
English
Utbildningsminister, vice statsminister, Utbildningsdepartementet
"Att ställa krav i skolan är att bry sig"
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Interpellationsfrågor och svar i riksdagen
Reportage
Statssekreterare

Ansvarsområden
Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år.
Skolbarnbarnomsorgen består av öppen fritidsverksamhet,
familjedaghem och fritidshem.
Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och särskolan. Undervisningen är obligatorisk och
avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för
exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.

De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och
rörelsehindrade barn får sin undervisning i grundskolan. Döva och
gravt hörselskadade barn går däremot i specialskolan. Specialskolan
omfattar tio årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den
utbildning som ges i grundskolan.
Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med
utvecklingsstörning.
För barn med utvecklingsstörning finns särskolan. Den obligatoriska
särskolan består av nio årskurser i antingen grundsärskolan eller
träningsskolan. I grundsärskolan går barn med lindrig
utvecklingsstörning. I träningsskolan går elever som har en
begåvningsnedsättning som gör att de inte kan tillgodogöra sig
undervisningen i grundsärskolan. Eleverna i särskolan har rätt till ett
tionde skolår.
Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i sameskolan.
Utbildningen motsvarar grundskolans första sex år.
Gymnasieskola
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program.
Samtliga program ger grundläggande behörighet att studera vidare på
högskolan. Vid sidan av de nationella programmen finns också
specialutformade och individuella program.
Högre utbildning
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som lyder
direkt under regeringen. Det finns 14 universitet och 22 högskolor med
statlig huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig.
Dessutom finns det ett drygt 10-tal enskilda utbildningsanordnare
bland annat Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen högskolan i
Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.

De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är att
anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund
och beprövad erfarenhet.
Forskning
Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande
forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.
Varje samhälle behöver självständiga forskare som förutsättningslöst
formulerar idéer, analyserar, ifrågasätter och medverkar aktivt i den
offenliga debatten.
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 8 oktober 2010

Nyamko Sabuni
English
Jämställdhetsminister, biträdande utbildningsminister, Integrationsoch jämställdhetsdepartementet
"Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle
präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och
rättigheter".
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Har inte undermenyer
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Webbutsändningar
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Ansvarsområden
Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko
Sabuni ansvarar för:
Folkbildning
Folkbildningen har en lång historia i svenskt samhällsliv.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig", det vill
säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. Till
folkbildning räknas verksamhet inom folkhögskolor och
studieförbund.

Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan ett och fem år.
Förskoleverksamheten består av förskola, familjedaghem och öppen
förskola.
Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.
Politik för det civila samhället
Villkor och förutsättningar för organisationer inom det civila
samhället.
Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen kring
studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN. De stöd som
når flest personer är studiehjälpen för unga studerande i
gymnasieskolan och studiemedel som är ett samlat stöd som omfattar
studerande på högskole- och annan eftergymnasial nivå samt vuxna
studerande på grundskole- och gymnasienivå. Inom
studiemedelssystemet finns också möjlighet för vissa studerande att få
tilläggslån och merkostnadslån. För studerande med barn utgår ett
tilläggsbidrag. Det finns också vissa stöd som riktar sig till speciella
grupper i samhället.
Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra unga människors
levnadsvillkor.
Vuxenutbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition. Det finns

många olika former av vuxenutbildning, alltifrån statlig eller
kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning och
personalutbildning eller kompetensutveckling i arbetslivet.
Yrkeshögskolan (YH) är ett samlingsbegrepp för eftergymnasiala
yrkesutbildningar. Utbildningarna är 1-3-åriga och leder fram till en
yrkesexamen eller en kvalificerad yrkesexamen. De vänder sig till
studerande från gymnasieskolan men även till dem som har en
yrkesbakgrund.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet (e-post till Integrationsoch jämställdhetsdepartementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 9 november 2010

Utrikesdepartementet
English
Carl Bildt Utrikesminister
Gunilla Carlsson Biståndsminister
Ewa Björling Handelsminister
AKTUELLA FRÅGOR
UD:s bloggportal
UD på Twitter
UD på Flickr
Hjälp till svenskar utomlands
dermenyer
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer
Budget och mål
Utrikesdeklarationen
Har inte undermenyer
Myndigheter
Arbetet i EU
Vanliga frågor och svar
Har inte undermenyer
Diplomatiskt ABC
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Nyhetsartiklar
Har inte undermenyer
UD:s nyhetsbrev
Har inte undermenyer
Webb-tvHitta direkt
Ambassader, konsulat och reseråd
Bildarkiv
Lediga jobb
Reseinformation
Resklar?
Bortförda barn

Länder och regioner
Mänskliga rättigheter
Organisationer och samarbeten
Legalisering och Juridiska expeditionen på UD
Prenumerera på nyheter
RSS
Veckobrevet från Bryssel

Ansvarsområden
Utrikesdepartementet (UD) och de svenska utlandsmyndigheterna
utgör tillsammans utrikesförvaltningen och ansvarar för Sveriges
förbindelser med andra länder. Utrikesförvaltningens uppdrag är att
bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i
utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom
Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken. Till
ansvarsområdena hör:
Utrikes- och säkerhetspolitik
Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot
andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av
säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken.
▪
Utrikes- och säkerhetspolitik
▪
Sveriges säkerhetspolitik
▪
Europeisk säkerhets- och försvarspolitik
▪
Nedrustning och icke-spridning
▪
Humanitärt bistånd
▪
Länder och regioner
▪
Frågor och svar

▪

Budget och mål: Internationell samverkan

Bistånd och utveckling
Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet
består av biståndet från stat till stat och biståndet genom
internationella organisationer så som FN, de internationella
utvecklingsbankerna och EU.
▪
Bistånd och utveckling
▪
Vart går det svenska biståndet?
▪
Vad vill Sverige med biståndet?
▪
Politik för global utveckling
▪
Humanitärt bistånd
▪
Länder och regioner
▪
Frågor och svar om bistånd
▪
Budget och mål: Internationellt bistånd
Handel och främjande
Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export
och import till och från andra länder. Främjande handlar om att skapa
gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera
Sverige.
▪
Handel och främjande
▪
Sveriges handelspolitik
▪
Sveriges främjandepolitik
▪
EU:s handelspolitik
▪
Handelsavtal
▪
Exportkontroll av krigsmateriel

▪
▪
▪

Världshandelsorganisationen (WTO)
OECD
Globalt Ansvar

Din resa utomlands
En viktig uppgift för UD och ambassaderna är ge hjälp och råd till
svenskar som råkat i svårigheter utomlands. UD arbetar med frågor
som rör konsulärt bistånd, konsulär krisberedskap och civilrättsliga
frågor.
▪
Din resa utomlands
▪
Ambassader per land
▪
Hjälp till svenskar utomlands
▪
Resklar? Förbered dig inför utlandsresan
▪
UD:s reseinformation
▪
UD avråder från resor
▪
Bortförda barn
▪
Vigsel på ambassad
▪
Juridiska frågor och legalisering
▪
Länder och regioner
▪
Frågor och svar
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en
prioriterad uppgift som ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken,
såväl det internationella utvecklingssamarbetet som
migrationspolitiken, säkerhetspolitiken och handelspolitiken.
▪
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

▪
▪
▪

Läs mer om folkrätt och mänskliga rättigheter
Internationella domstolar
Internationella överenskommelser (SÖ)

Arbetet i EU
UD:s arbete präglas i hög grad av Sveriges medlemskap i EU. Nästan
alla UD:s ansvarsområden berörs. Tjänstemän på alla nivåer ägnar sig
åt EU-arbetet och såväl UD i Stockholm som utlandsmyndigheterna
engageras.
▪
Arbetet i EU
Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår
del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges
samarbete med omvärlden.
▪
Länder och regioner
Organisationer och samarbeten
Här hittar du information om en rad olika internationella
organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller
samverkar med.
▪
Organisationer och samarbeten
Vanliga frågor och svar
Här hittar du svar på vanliga frågor om UD:s ansvarsområden.
▪
Vanliga frågor och svar

Budget och mål
UD ansvarar för fyra politikområden i statsbudgeten: Utrikes- och
säkerhetspolitik, Internationellt utvecklingssamarbete,
Reformsamarbete i Östeuropa och
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.
▪
Budget och mål: UD
Kommittéer
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag
kan tas fram. Vid behandling av sådana frågor kan regeringen välja att
tillsätta en utredning, en kommitté.
Myndigheter
Till UD:s verksamhetsområde hör myndigheter som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen.Till UD hör elva
myndigheter.
▪
Myndigheter
Projektbidrag och forskningsstöd
Projektbidrag för information och studier om global och europeisk
säkerhetspolitik samt stöd till forskning om Raoul Wallenberg kan
sökas av regeringen.
▪
Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och
fredsfrämjande utveckling
▪
Stöd till forskning om Raoul Wallenberg

Carl Bildt
English
Utrikesminister, Utrikesdepartementet
"Sveriges utrikespolitik ska medverka till frihet, fred och försoning
såväl i vår egen som i andra delar av världen. Den förs med tydlig
utgångspunkt i de värderingar som bär upp vårt eget samhälle och i de
intressen som är våra."
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Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
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Har inte undermenyer
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Webbutsändningar

Carl Bildts ansvarsområden
Utrikes- och säkerhetspolitik
Målet för utrikes- och säkerhetspolitiken är att säkerställa Sveriges
förbindelser med andra länder.
Mänskliga rättigheter
Internationell rätt och respekt för de mänskliga rättigheterna är
hörnstenar i svensk utrikespolitik

EU:s utvidgning
Utvidgningen av EU är en unik möjlighet att skapa fred och säkerhet i
Europa som medför politiska, ekonomiska och miljömässiga fördelar
för alla inblandade länder.
Hjälp till svenskar utomlands
En av de viktigaste uppgifterna för utrikesförvaltningen är att hjälpa
svenskar som råkat illa ut i utlandet.
Carl Bildt (e-post till Carl Bildt, via registrator),
Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 17 juli 2008

Gunilla Carlsson

Ewa Björling
English

English

Biståndsminister, Utrikesdepartementet

Handelsminister, Utrikesdepartementet

"Som biståndsminister har jag ett dubbelt ansvar. Dels gentemot de
enskilda människorna i våra samarbetsländer, dels gentemot våra egna
skattebetalare. Sveriges bistånd ska göra skillnad där det behövs allra
mest."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inte undermenyer
Kalendarium
Statssekreterare
Öppna biståndet

"Handel, investeringar och influenser från omvärlden är centrala
förutsättningar för jobben, välfärden och tillväxten - samtidigt som det
gynnar viktiga mål som fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter,
fred och stabilitet."
Har inte undermenyer
Ansvarsområden
Har inte undermenyer
Biografi
Intervjuer och reportage
Projekt Kosmopolit
Framtidsjobbsturnén
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Webb-TV
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagenHar inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Statssekreterare

Gunilla Carlssons ansvarsområden
Global utveckling och bistånd
En rättvis och hållbar global utveckling är målet för Sveriges globala
utvecklingspolitik som omfattar alla politikområden.
Gunilla Carlsson (e-post till Gunilla Carlsson, via registrator),
Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 13 april 2007

Ansvarsområden
Handelspolitik
Frågor om handeln med utlandet, internationella handelsförhandlingar
och EU:s inre marknad.
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Främjande av export, import och utländska investeringar i Sverige
samt Sverigebilden i utlandet.

EU:s inre marknad
Arbetet med EU:s inre marknad syftar i stort till en öppen handel,
avveckling av handelshinder, konkurrens och regelförbättring i
företagens och konsumenternas intresse.
Nordiskt samarbete
Närområdet och grannländerna har en självklar ställning för Sverige.
Banden mellan våra folk går sekler tillbaka och här finns flera av
Sveriges viktigaste handels- och samarbetspartners.
Jens Söderblom (e-post till Jens Söderblom),
Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 28 september 2007
Uppdaterad 28 oktober 2010

EU-representationen
English
onen
Om EU-representationen
Besök EU-representationen
Veckobrevet från Bryssel
Har inte undermenyer
EU-kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Arbeta som nationell expert
EU-representationens pressinformationHar inteundermenyer
Var hittar jag information om EU?Hitta direk
Regeringens arbete i rådet
Så här fungerar rådsarbetet
Lediga jobb i EUOm EU-representatione
Har inte
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
EU-representationer i Bryssel
Om EU-representationen
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, EUrepresentationen, är den svenska regeringens förlängda arm i Bryssel.
EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så
stor genomslagskraft i EU som möjligt.
EU-ambassadör Christian Danielsson
Representationen fungerar som ett regeringskansli i miniatyr, cirka 110
personer arbetar här och alla departement är representerade. Därmed är
representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Arbetet leds av
ambassadör Christian Danielsson, Sveriges ständige representant vid
EU.
Representationen är en förhandlingsorganisation. Handläggare och
chefer på EU-representationen deltar i det dagliga förhandlingsarbetet

i rådet, i rådets arbetsgrupper och i Coreper, de ständiga
representanternas kommitté. En viktig uppgift är också att bidra med
analyser och bedömningar till regeringskansliet i Stockholm som
ansvarar för den svenska EU-politikens utformning. Utöver detta är
EU-representationen den svenska regeringens dagliga kontaktlänk med
EU:s institutioner.
RELATERAT
Läs mer om Coreper
Läs mer om rådets arbetsgrupper och kommittéer
EU-representationen i Bryssel (e-post till EU-representationen i
Bryssel)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 10 november 2008

Statsministern och statsrådenKontakt och besök
Har inte undermenyer
Statsministern och statsråden
Har inte undermenyer
Pressekreterare och pressassistenter
Har inte undermenyer
Statssekreterare
Har inte undermenyer
Registratorer
Har inte undermenyer
Regeringskansliets informationschef
Har inte undermenyer
Information Rosenbad och webbredaktionenHar inteundermenyer
Karta
Har inte undermenyer
E-post till regeringen och departementenHar inte undermenyer
Teletal hjälper dig att ringa
STATSRÅDSBEREDNINGEN
Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Fredrik Reinfeldt, via registrator
Birgitta Ohlsson, EU-minister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Birgitta Olsson, via registrator
ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Hillevi Engström, via registrator
Erik Ullenhag, Integrationsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Erik Ullenhag, via registrator
FINANSDEPARTEMENTET
Anders Borg, Finansminister
Telefon 08-405 10 00

e-post till Anders Borg, via registrator
Peter Norman, Finansmarknadsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Peter Norman, via registrator
FÖRSVARSDEPARTEMENTET
Sten Tolgfors, Försvarsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Sten Tolgfors, via registrator
INTEGRATIONS- OCH
JÄMSTÄLLDHETSDEPARTEMENTET
Nyamko Sabuni, Jämställdhetsminister, biträdande
utbildningsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Nyamko Sabuni, via registrator
JORDBRUKSDEPARTEMENTET
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Eskil Erlandsson, via registrator
JUSTITIEDEPARTEMENTET
Beatrice Ask, Justitieminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Beatrice Ask, via registrator
Tobias Billström, Migrationsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Tobias Billström, via registrator

KULTURDEPARTEMENTET
Lena Adelsohn Liljeroth, Kultur- och idrottsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Lena Adelsohn Liljeroth, via registrator
MILJÖDEPARTEMENTET
Andreas Carlgren, Miljöminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Andreas Carlgren, via registrator
NÄRINGSDEPARTEMENTET
Maud Olofsson, Näringsminister, vice statsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Maud Olofsson, via registrator
Anna-Karin Hatt, It- och regionminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Anna-Karin Hatt, via registrator
Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Catharina Elmsäter-Svärd, via registrator
SOCIALDEPARTEMENTET
Göran Hägglund, Socialminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Göran Hägglund, via registrator
Maria Larsson, Barn- och äldreminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Maria Larsson, via registrator
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Stefan Attefall, via registrator

Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ulf Kristersson, via registrator
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Jan Björklund, Utbildningsminister, vice statsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Jan Björklund, via registrator
UTRIKESDEPARTEMENTET
Carl Bildt, Utrikesminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Carl Bildt, via registrator
Gunilla Carlsson, Biståndsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Gunilla Carlsson, via registrator
Ewa Björling, Handelsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ewa Björling, via registrator

Kontakt och besök
REGERINGSKANSLIET
Växel 08-405 10 00
Besöksadress Rosenbad 4
Postadress 103 33 Stockholm
Kontaktuppgifter för:
▪
Statsministern och statsråden
▪
Pressekreterare och pressassistenter
▪
Statssekreterare
▪
Registratorer
▪
Regeringskansliets informationschef och pressinformatör
▪
Information Rosenbad och webbredaktionen
Kontaktuppgifter per departement:
▪
Statsrådsberedningen
▪
Arbetsmarknadsdepartementet
▪
Finansdepartementet
▪
Försvarsdepartementet
▪
Förvaltningsavdelningen
▪
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
▪
Jordbruksdepartementet
▪
Justitiedepartementet
▪
Kulturdepartementet
▪
Miljödepartementet
▪
Näringsdepartementet
▪
Socialdepartementet
▪
Utbildningsdepartementet

▪
▪

Utrikesdepartementet
EU-representationen

Öppettider för växeln, registratorskontoren och
kvartersexpeditionerna
Växeln har öppet vardagar klockan 07.45-18.15.
Registratorskontoren har öppet vardagar klockan 09.00-16.00.
Kvartersexpeditionerna har öppet vardagar klockan 08.00-16.30.
E-post till regeringen och departementen
E-post till statsråden eller till departementen skickas till respektive
departements registrator. E-post är att betrakta som allmän handling
och ska därför diarieföras. Det innebär bland annat att materialet är
offentligt. Den som vill ta del av inkommen e-post hänvisas i första
hand till respektive departements registrator.
Att skicka e-post till regeringen och departementen
Offentlighetsprincipen
Teletal hjälper dig att ringa
Om du talar otydligt, har svårt att minnas eller behöver hjälp med att
anteckna vad som sägs kan du få hjälp av en tolk från Teletal. Ring
020-22 11 44. Tjänsten är kostnadsfri.
Mer om Teletal
Offentlighet och sekretess hos det allmänna
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser som
kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del
av allmänna handlingar.

E-post till regeringen och departementen
Synpunkter, tips och frågor om regeringens politik skickas till
statsråden eller departementen via respektive departements registrator.
Bilagor undanbedes.
E-post är allmän handling
All post, såväl traditionell som i elektronisk form, är att betrakta som
allmän handling och ska därför diarieföras. Det innebär bland annat att
materialet är offentligt och att allmänheten och massmedia har rätt att
ta del av innehållet. Den som vill ta del av inkommen e-post hänvisas i
första hand till respektive departements registrator.
Så här hanteras elektronisk post
Inkommande e-post till statsråden tas emot och diarieförs av
registratorerna på respektive departement.
Statsråden får varje dag en stor mängd brev med synpunkter och
frågor. Hanteringen varierar beroende på frågorna som tas upp,
departementet dit de skickats, och statsrådens egen vilja. Breven läses
men av tidsskäl finns ingen möjlighet att besvara dem alla, eller att
bistå till exempel studenter med utredningsarbete eller
faktasammanställningar.
E-postadresser i Regeringskansliet
Enklast kontaktar du Regeringskansliet via de e-postformulär till bland
annat registratorer och pressekreterare som du hittar via länkarna i
navigeringen.
Om den du vill kontakta inte finns med där eller om du av någon
annan anledning vill använda ditt eget e-postprogram är epostadresserna uppbyggda enligt följande:

registrator@
eller
fornamn.efternamn@
följt av respektive departements del av e-postadressen som är:
Statsrådsberedningen primeminister.ministry.se
Arbetsmarknadsdepartementet employment.ministry.se
Finansdepartementet finance.ministry.se
Försvarsdepartementet defence.ministry.se
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
integration.ministry.se
Jordbruksdepartementet agriculture.ministry.se
Justitiedepartementet justice.ministry.se
Kulturdepartementet culture.ministry.se
Miljödepartementet environment.ministry.se
Näringsdepartementet enterprise.ministry.se
Socialdepartementet social.ministry.se
Utbildningsdepartementet education.ministry.se
Utrikesdepartementet foreign.ministry.se
Förvaltningsavdelningen adm.ministry.se
Exempel
e-post till Sven Svensson på Justitiedepartementet =
sven.svensson@justice.ministry.se
Myndigheternas informationsansvar och departementens
ansvarsområden
Till varje departement hör ett antal myndigheter. Dessa listas under
rubriken Myndigheter under respektive departement, se
Regeringskansliet med departementen. Myndigheterna ansvarar för att

informera om den pågående verksamheten inom sina respektive
ansvarsområden.
Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Om du är
osäker på vilket departement som handlägger en viss fråga kan du söka
i listan under Departementens ansvarsområden A-Ö.
Information Rosenbad
Allmänna frågor om regeringen och myndigheten Regeringskansliet
besvaras av Regeringskansliets informationsenhet Information
Rosenbad.
Övergripande frågor om denna webbplats besvaras av Information
Rosenbads webbredaktion, 08-405 10 00.
RELATERAT
Regeringskansliet med departementen
Departementens ansvarsområden A-Ö
Information Rosenbad (e-post till registrator)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 28 november 2008
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
Kontakt och besök
Om webbplatsen
Prenumerera på nyheter
Om kakor
RSS
Webbplatskarta

Detta arbetar departementen med
Har inte undermenyer
Ansvarsområden A-Ö
Ambassader, konsulat och reseråd
Arbete
Asyl, migration och integration
Boende och byggande
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
EU
Försvar, skydd och säkerhet
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kommunikationer, infrastruktur och IT
Kultur, medier och fritid
Lag och rätt
Miljö, energi och klimat
Näringsliv, handel och regional tillväxt
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

Välj vilket ansvarsområde du vill veta mer om. Under respektive
rubrik hittar du information om ansvariga departement och
statsråd. Via Ansvarsområden A-Ö får du en detaljerad alfabetisk
listning av alla ansvarsområden.
Ambassader, konsulat och reseråd
Reserekommendationer, visuminformation, hjälp till svenskar i
utlandet, bortförda barn, civilrättsliga frågor
Arbete
Arbetsliv, arbetsmarknad, arbetsmiljö, arbetsrätt, arbetstid
Asyl, migration och integration
Asyl, integration, medborgarskap, viseringar, migration, mångfald,
urban utveckling
Boende och byggande
Boende, byggande, fastighetsrätt, samhällsplanering
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Demokratifrågor, demokrati på arbetsplatsen, jämställdhet, mänskliga
rättigheter, minoriteter, samer
EU
EU-budget, inre marknad, Lissabonstrategin, ordförandeskap i EU,
regeringens arbete i rådet, toppmöten, utvidgning
Försvar, skydd och säkerhet
Civilt försvar, folkrätt, krisberedskap, militärt försvar, skydd mot
olyckor, underrättelsefrågor

Hållbar utveckling
Agenda 21, EU-samarbete, globalt samarbete, strategi och indikatorer
för hållbar utveckling
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Djur, ekologisk produktion, fiske, GMO, jordbruk, landsbygd,
livsmedel, skogsbruk
Kommunikationer, infrastruktur och IT
E-handel, elektronisk kommunikation, järnväg, kassaservice,
kollektivtrafik, luftfart, mobil kommunikation, sjöfart, vägtrafik
Kultur, medier och fritid
Folkrörelsefrågor, idrottsfrågor, kultur, medier, spel- och
lotterimarknaden, trossamfund, ungdomspolitik
Lag och rätt
Bekämpning av terrorism, brottmålsärenden, grundlagarna,
kriminalvård, lagstiftning, polis, upphovsrätt, åklagare
Miljö, energi och klimat
Elmarknad, energi, hållbar utveckling, kemikalier, klimat, miljö,
naturvård, strålskydd och kärnsäkerhet, vatten och hav.
Näringsliv, handel och regional tillväxt
Basindustri, företag med statligt ägande, försäkringar, handelspolitik,
konsumentfrågor, näringslivsutveckling, Sverigefrämjande, turism
Samhällsekonomi och statsbudget
Ekonomisk politik, finansmarknadsfrågor, finansoro och

konjunkturnedgång, internationellt ekonomiskt samarbete,
långtidsutredningar, prognoser och nyckeltal, skatter, statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkring
Barnpolitik, familjepolitik, folkhälsa, handikappolitik, sjukvård,
socialtjänst, tandvård, äldrefrågor
Stat, kommuner och landsting
Kommuner, landsting, myndighetsstyrelser, statsförvaltning
Utbildning och forskning
Forskning, förskoleverksamhet, grundskola, gymnasium,
studiefinansiering, universitet, vuxnas lärande
Utrikespolitik och internationellt samarbete
Global utveckling, utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd, länder och
regioner
Ämnen och ansvarsområden A-Ö
Detaljerad alfabetisk listning av alla ansvarsområden.
Regeringskansliet (e-post till Regeringskansliet)
Uppdaterad 14 juni 2010

Arbetsliv Arbetsmarknadsdepartementet

Ämnen och ansvarsområden A-Ö

Arbetsmarknad Arbetsmarknadsdepartementet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
A
Abolition Justitiedepartementet

Arbetsrätt Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsskadeförsäkring Socialdepartementet

Administrativ förenkling Utrikesdepartementet

Arkitektur, form och design Kulturdepartementet

Administrativt samarbete Utrikesdepartementet

Asia-Europe Meeting (ASEM) Regeringskansliet med

Adoption från annat land Socialdepartementet

departementen

Afrika och EU Utrikesdepartementet

Asyl, migration och integration Integrations- och

Aktörssamverkan i utvecklingssamarbetet

jämställdhetsdepartementet, Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet

B

Alkohol Socialdepartementet

Badplatser och badvatten Miljödepartementet

Ambassader och konsulat Utrikesdepartementet

Bahamas Utrikesdepartementet

Amerika Utrikesdepartementet

Barbados Utrikesdepartementet

Anhörigstöd Socialdepartementet

Barnbidrag Socialdepartementet

Anhörigstöd Socialdepartementet

Barnets rättigheter Socialdepartementet

Ansvaret för skolan i Sverige Utbildningsdepartementet

Barnkonventionen Socialdepartementet

Antarktis Utrikesdepartementet

Barn- och elevombudet Utbildningsdepartementet

Antibiotikaresistens Socialdepartementet

Barn- och ungdomskultur Kulturdepartementet

Antigua och Barbuda Utrikesdepartementet

Begravningsverksamhet Kulturdepartementet

Apoteksmarknaden Socialdepartementet

Behöver jag visum? Utrikesdepartementet,

Arbete Arbetsmarknadsdepartementet

Justitiedepartementet

Arbetskraftsinvandring till Sverige och EU

Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och

Utrikesdepartementet

fredsfrämjande utveckling Utrikesdepartementet

Bilateralt samarbete Utrikesdepartementet

C

Bilskrotning Miljödepartementet

Cancer Socialdepartementet

Bioenergi från jord- och skogsbruket

Coacher över tröskeln Arbetsmarknadsdepartementet

Jordbruksdepartementet

D

Bistånd och utvecklingspolitik Utrikesdepartementet

Delegation för jämställdhet i högskolan

Boende och byggande Finansdepartementet,

Utbildningsdepartementet

Justitiedepartementet, Miljödepartementet

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser

Integrations- och jämställdhetsdepartementet,

Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet, Jordbruksdepartementet,

Bortförda barn Utrikesdepartementet

Socialdepartementet, Justitiedepartementet

Bostadsbidrag Socialdepartementet

Demokratipolitik Integrations- och

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) Socialdepartementet

jämställdhetsdepartementet

Brottmålsärenden Justitiedepartementet

Det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009

Brottsförebyggande frågor Justitiedepartementet

Statsrådsberedningen

Brottsoffer Justitiedepartementet

Det svenska studiestödssystemet Utbildningsdepartementet

Budget och mål: Internationell samverkan

Dialog inom det sociala området Integrations- och

Utrikesdepartementet

jämställdhetsdepartementet, Socialdepartementet

Budget och mål: Internationellt bistånd

Diskrimineringslagen Integrations- och

Utrikesdepartementet

jämställdhetsdepartementet

Budget och mål: Utrikeshandel, handels- och

Djur Jordbruksdepartementet

investeringsfrämjande Utrikesdepartementet

Djuretik - ett diskussionsmaterial för gymnasieskolan

Buller Miljödepartementet

Jordbruksdepartementet
Djurskyddskontroll Jordbruksdepartementet

Dominica Utrikesdepartementet

Etableringsfrihet - inga omotiverade tillståndskrav

Domstol Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet

Dopning Socialdepartementet

EU Miljödepartementet

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

EU Miljödepartementet

Utrikesdepartementet

EU Miljödepartementet

E

EU Statsrådsberedningen, EU-representationen
Efterlevandepension Socialdepartementet

EU:s budgetprocess Finansdepartementet

Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för

EU:s inre marknad Utrikesdepartementet

integration Integrations- och jämställdhetsdepartementet

EU:s sammanhållningspolitik Näringsdepartementet

Ekologisk produktion och konsumtion

EU 2020 - Fler jobb i ny EU-strategi Statsrådsberedningen,

Jordbruksdepartementet

Finansdepartementet, Näringsdepartementet,

Ekonomisk politik Finansdepartementet

Utrikesdepartementet, Miljödepartementet,

Ekonomiskt bistånd Socialdepartementet

Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet,

Ekonomiskt utanförskap - en global utmaning

Justitiedepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet

Utrikesdepartementet

Eurojust Justitiedepartementet

Elektronisk kommunikation, LEK Näringsdepartementet

Europa, Södra Kaukasien och Centralasiens länder

Elmarknad Miljödepartementet

Utrikesdepartementet

Elprodukter Miljödepartementet

Europadomstolen Justitiedepartementet

Energipolitik Näringsdepartementet

Europeiska rådet - toppmöten EU-representationen

En ny radio- och tv-lag Kulturdepartementet

Exportfrämjande Utrikesdepartementet

En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsdepartementet

Exportkontroll av krigsmateriel Utrikesdepartementet

ESO Finansdepartementet

Exportkontroll - produkter med dubbla

ESS Finansdepartementet

användningsområden Utrikesdepartementet

F

Forskningssamarbete Utrikesdepartementet
Familjerätt Justitiedepartementet

Forskningssamarbete inom EU Utbildningsdepartementet

Fastighetsrätt Justitiedepartementet

Från konflikt till stabil fred och långsiktig hållbar

Film Kulturdepartementet

utveckling Utrikesdepartementet

Finansiella marknader Utrikesdepartementet

Funktionshinder Socialdepartementet

Finansiering av forskning i Sverige

Fyrverkerier Försvarsdepartementet

Utbildningsdepartementet

Förbättringar för tjänstemottagare Utrikesdepartementet

Finansmarknad Finansdepartementet

Förbättringar för tjänstemottagare Utrikesdepartementet

Fiske Jordbruksdepartementet

Företag med statligt ägande Näringsdepartementet

Flyget minskar avstånden Näringsdepartementet

Förnybar energi Näringsdepartementet

FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD)

Förskoleklassen Utbildningsdepartementet

Miljödepartementet, Utrikesdepartementet

Förskoleverksamhet Utbildningsdepartementet

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO

Försvar, skydd och säkerhet Försvarsdepartementet,

Jordbruksdepartementet

Statsrådsberedningen

FN-organisationer för handel och utveckling: UNCTAD

Förtryck - en global utmaning Utrikesdepartementet

och ITC Utrikesdepartementet

Föräldraförsäkring Socialdepartementet

Foder Jordbruksdepartementet

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar

Folkbildning Utbildningsdepartementet

Socialdepartementet

Folkhälsa Socialdepartementet

G

Folkrätt: krigets lagar Försvarsdepartementet

Garantipension Socialdepartementet

Folkrätt och mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Forskning Utbildningsdepartementet

Jordbruksdepartementet

Forskning Försvarsdepartementet

Genomförandet av tjänstedirektivet Utrikesdepartementet

Genomförandet av tjänstedirektivet Utrikesdepartementet

Hemlöshet Socialdepartementet

Genpatent Justitiedepartementet

Hiv/aids Socialdepartementet

Globala gemensamma nyttigheter Utrikesdepartementet

Hjälp till svenskar utomlands Utrikesdepartementet

Globaliseringsrådet Utbildningsdepartementet

Humanitärt bistånd Utrikesdepartementet

Globalt Ansvar Utrikesdepartementet

Hund och katt Jordbruksdepartementet

Globalt miljösamarbete Miljödepartementet

Hur fattas beslut om en fredsfrämjande insats i EU:s regi?

Grundlagarna Justitiedepartementet

Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Grundskola Utbildningsdepartementet

Hållbara hälsosystem och ökad tillgång till läkemedel

Grundskola Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Gröna korridorer stärker logistikbranschens

Hållbar stadsutveckling Utrikesdepartementet

konkurrenskraft och skapar hållbara lösningar i dag och i

Hållbar utveckling Miljödepartementet

framtiden Näringsdepartementet

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder

Gymnasieskola Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

H

Hälso- och sjukvård Socialdepartementet
Handel med jordbruksprodukter Utrikesdepartementet

I

Handel och konfliktförebyggande Utrikesdepartementet

Idrott Kulturdepartementet

Handel och utveckling Utrikesdepartementet

Idrott Kulturdepartementet

Handelspolitik Utrikesdepartementet

Influensaberedskap Socialdepartementet

Handlingsplan: Motverka mäns våld mot kvinnor m.m.

Information om viseringar (visum) Justitiedepartementet

Näringsdepartementet

Informationssamhället Näringsdepartementet

Hav Miljödepartementet

Infrastrukturpropositionen 2008 Näringsdepartementet

Helcoms aktionsplan för Östersjön Miljödepartementet

Inkomstpension Socialdepartementet

Helsingforskonventionen, Helcom Miljödepartementet

Integration Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Internationella domstolar Utrikesdepartementet

utmaning Utrikesdepartementet

Internationellt ekonomiskt samarbete Finansdepartementet

Kommunal vuxenutbildning Utbildningsdepartementet

Internationellt rättsligt samarbete Justitiedepartementet

Kommuner och landsting Finansdepartementet

Internationell verksamhet Försvarsdepartementet

Konflikter och sviktande situationer - en global utmaning

Investeringsstöd till äldreboenden Socialdepartementet

Utrikesdepartementet

IT-politisk strategigrupp 2003-2006 Näringsdepartementet

Konkurrens - ett viktigt medel för ökat välstånd

J

Näringsdepartementet
Jakt och viltvård Jordbruksdepartementet

Konsumentfrågor Integrations- och

Jordbruk Jordbruksdepartementet

jämställdhetsdepartementet

Jordbruk, skogsbruk och fiske Jordbruksdepartementet,

Konsumentfrågor Integrations- och

Näringsdepartementet

jämställdhetsdepartementet

Jämställdhet Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Konventioner inom miljöområdet Miljödepartementet

Jämställdhet Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Kretslopp Miljödepartementet

Jämställdhet och kvinnors roll Utrikesdepartementet

Kriminalvård Justitiedepartementet

Jämställdhetsbonus Näringsdepartementet

Kroatien Utrikesdepartementet

Järnväg Näringsdepartementet

Kultur Kulturdepartementet

K

Kultur, medier och fritid Kulturdepartementet, IntegrationsKemikaliehantering Utrikesdepartementet

och jämställdhetsdepartementet, Finansdepartementet

Kemikalier Miljödepartementet

Kulturdepartementets och dess myndigheters

Klimat Miljödepartementet

regelförenklingsarbete Kulturdepartementet

Klimat; anpassning och utsläppsminskningar

Kulturråd i utlandet Kulturdepartementet

Utrikesdepartementet

Kvinnor, fred och säkerhet Utrikesdepartementet

Klimatförändringar och miljöpåverkan - en global

Könsstympning av flickor Socialdepartementet

L

Migrations- och asylpolitik Justitiedepartementet
Lag och rätt Justitiedepartementet

Migrationstionsströmmar - en global utmaning

Lagstiftning Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet

Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013

Militärt försvar Försvarsdepartementet

Jordbruksdepartementet

Miljöanpassad offentlig upphandling Miljödepartementet

Litteraturen, läsandet och språket Kulturdepartementet

Miljökvalitetsmålen Miljödepartementet

Livsmedel Jordbruksdepartementet

Miljölagstiftning Miljödepartementet

Lokala utvecklingsavtal för 2008-2010 Integrations- och

Miljö och klimat Utrikesdepartementet

jämställdhetsdepartementet

Miljöteknik och miljöforskning Miljödepartementet,

LSS och LASS Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Luftföroreningar Miljödepartementet

Millenniedeklarationen och millenniemålen

Långtidsutredningen vid Finansdepartementet

Utrikesdepartementet

Finansdepartementet

Missbruks- och beroendevård Socialdepartementet

Läkemedel Socialdepartementet

Mobil kommunikation Näringsdepartementet

Länder och regioner Utrikesdepartementet

Multilateralt samarbete i biståndet Utrikesdepartementet

Länsstyrelser Finansdepartementet

Museer och utställningar Kulturdepartementet

Lärarfortbildning Utbildningsdepartementet

Myndigheter och organisationer Utrikesdepartementet

Lärarlyftet Utbildningsdepartementet

Mål och budget för politik mot diskriminering Integrations-

M

och jämställdhetsdepartementet
Matvanor och fysisk aktivitet Socialdepartementet,

Mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet, Integrations-

Jordbruksdepartementet

och jämställdhetsdepartementet, Socialdepartementet

Medborgarskap Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Medier Kulturdepartementet

Utrikesdepartementet

Märkning Jordbruksdepartementet
N

Osparkonventionen Miljödepartementet
P

Narkotika Socialdepartementet

Parisdeklarationen - så blir biståndet effektivare (Copy)

Nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom

Utrikesdepartementet

vård och omsorg Socialdepartementet

Patenträtt Justitiedepartementet

Naturvård Miljödepartementet

Patientens ställning Socialdepartementet

Nordiskt arbete för hållbar utveckling Miljödepartementet

Patientens säkerhet i vården Socialdepartementet

Nordiskt samarbete Utrikesdepartementet

Pensioner Socialdepartementet

Nya riktlinjer för samarbetsstrategier Utrikesdepartementet

Pensionssystemet Socialdepartementet

Nystartsjobb Arbetsmarknadsdepartementet

Personuppgiftslagen Justitiedepartementet

Nåd Justitiedepartementet

Polis Justitiedepartementet

Näringsliv, handel och regional tillväxt

Politik för det civila samhället Integrations- och

Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Integrations-

jämställdhetsdepartementet

och jämställdhetsdepartementet

Premiepension Finansdepartementet

Näringslivsfrämjarna Utrikesdepartementet

Presstöd Kulturdepartementet

O

Prognos för den svenska ekonomin 15 april 2010
Offentlighetsprincipen Justitiedepartementet

Finansdepartementet

Offentlig upphandling Finansdepartementet

Prognos för de offentliga finanserna 15 april 2010

Olika biståndsformer Utrikesdepartementet

Finansdepartementet

Oman Utrikesdepartementet

Projektexport Utrikesdepartementet

Omskärelse av pojkar Socialdepartementet

Psykiatri Socialdepartementet

Organiserad brottslighet med fokus på människohandel
Utrikesdepartementet

R
Raoul Wallenberg Utrikesdepartementet

Redovisningslagstiftningen Justitiedepartementet
Regelförenkling

utvecklingsarbete Justitiedepartementet
S

Regelförenkling på Justitiedepartementet

Saint Christopher och Nevis Utrikesdepartementet

Justitiedepartementet

Saint Lucia Utrikesdepartementet

Regelförenklingsarbetet vid Integrations- och

Saint Vincent och Grenadinerna Utrikesdepartementet

jämställdhetsdepartementet Integrations- och

Samarbete genom FN Utrikesdepartementet

jämställdhetsdepartementet

Samarbete i Östersjöregionen Utrikesdepartementet

Regeringen satsar på millenniemål 5 Utrikesdepartementet

Samer - Samepolitik Jordbruksdepartementet

Regeringens åtgärder för en stabil finansmarknad

Samhällsekonomi och statsbudget Finansdepartementet

Finansdepartementet

Sex globala utmaningar Utrikesdepartementet

Remitteringar från Sverige till utvecklingsländer

Sexköpslagen Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Utrikesdepartementet

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Rennäring Jordbruksdepartementet

Utrikesdepartementet

Revisorsdirektivet Justitiedepartementet

Sjukersättning/aktivitetsersättning Socialdepartementet

Riksnormen Socialdepartementet

Sjukförsäkring Socialdepartementet

Rovdjur Miljödepartementet

Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring

Rådet för utrikes frågor Statsrådsberedningen,

Socialdepartementet

Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet

Sjöfart Näringsdepartementet

Räddningstjänst Försvarsdepartementet

Skapande skola - En satsning på mer kultur i skolan!

Rättslig hjälp i brottmål Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Rättsmedicin Justitiedepartementet

Skapande skola-turné Kulturdepartementet

Rättsväsendet Justitiedepartementet

Skatter Finansdepartementet

Rättsväsendets informationsförsörjning - ett gemensamt

Skogsbruk Jordbruksdepartementet

Skolbarnsomsorg Utbildningsdepartementet

Stöd till organisationer i det civila samhället

Skydd av natur Miljödepartementet

Utrikesdepartementet

Skydd av skogar Miljödepartementet

Stöd till säkerhetssektorreform, SSR

Skydd mot olyckor Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet,

Skydd och varaktiga lösningar för flyktingar

Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet

Surinam Utrikesdepartementet

Smittsamma sjukdomar Socialdepartementet

Svenska aktörer tar över Utrikesdepartementet

Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot - en global

Svensk handel och investeringar Utrikesdepartementet

utmaning Utrikesdepartementet

Svenskundervisning för invandrare

Socialtjänst Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Spelberoende Finansdepartementet

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Spelberoende Socialdepartementet

Utrikesdepartementet

Spelmarknaden Finansdepartementet

Sveriges politik för global utveckling Utrikesdepartementet

Stabilitetsfonden Finansdepartementet

Sveriges säkerhetspolitik Försvarsdepartementet

Stat, kommuner och landsting Finansdepartementet

Syfte och arbetsformer för långtidsutredningarna

Statliga arbetsgivarfrågor Finansdepartementet

Finansdepartementet

Statliga kreditgarantier Finansdepartementet

Säkerhetssektorreformer Utrikesdepartementet

Statlig förvaltning Finansdepartementet

Säkra livsmedel Jordbruksdepartementet

Statsbudget Finansdepartementet

Särskild utlänningskontroll Justitiedepartementet

Straffrätt Justitiedepartementet

Söka till högre utbildning i Sverige

Strandskydd Miljödepartementet

Utbildningsdepartementet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet
Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet

T
Taltidningsstöd Kulturdepartementet

Tandvård Socialdepartementet

Ungdomspolitik Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Teater, dans och musik Kulturdepartementet

Universitet och högskola Utbildningsdepartementet

Telefonförhör Justitiedepartementet

Uppföljning av de budgetpolitiska målen samt bedömning

Terrorism och turism Utrikesdepartementet

av utgiftstak 15 april 2010 Finansdepartementet

Tidig varning och snabba begränsningsåtgärder

Upphovsrätt Justitiedepartementet

Utrikespolitik och internationellt samarbete

Uruguay Utrikesdepartementet

Tillfällig tjänstehandel Utrikesdepartementet

Utbildning och forskning Utbildningsdepartementet

Tillsatser, sötningsmedel, smak- och färgämnen

Utlämning för brott Justitiedepartementet

Jordbruksdepartementet

Utrikes- och säkerhetspolitik Utrikesdepartementet

Tjänster som omfattas Utrikesdepartementet

Utrikespolitik och internationellt samarbete

Tjänstesektorn i Sverige och EU Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet

Tobak Socialdepartementet

Utvecklingssamarbete inom EU Utrikesdepartementet

Transporter och infrastruktur Näringsdepartementet

Utvisning på grund av brott Justitiedepartementet

Tredimensionell fastighetsindelning Justitiedepartementet

V

Trossamfund Kulturdepartementet

Vad vill Sverige med biståndet? Utrikesdepartementet

Trossamfund Kulturdepartementet

Varumärkesrätt Justitiedepartementet

Trygghet för elever och unga Utbildningsdepartementet

Vatten och hav Miljödepartementet

Turism Näringsdepartementet

Vervas författningssamling Finansdepartementet

Två perspektiv Utrikesdepartementet

Vigsel på ambassad Utrikesdepartementet
Vuxenutbildning Utbildningsdepartementet

U
UD avråder från resor Utrikesdepartementet

Våldsutsatta kvinnor Socialdepartementet

Ukraina Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Vårdgaranti - kömiljarden Socialdepartementet

Underhållsstöd Socialdepartementet

Vårdnadsbidrag Socialdepartementet

Vårdval Socialdepartementet
Vägtrafik Näringsdepartementet
Världshandelsorganisationen (WTO) Utrikesdepartementet
Y
Yrkesutbildning (Köpenhamnsprocessen)
Utbildningsdepartementet
Yttrandefrihet Utrikesdepartementet
Å
Åklagare Justitiedepartementet
Århuskonventionen Miljödepartementet
Åtalstillstånd Justitiedepartementet
Åtgärder mot lagfartskapning Justitiedepartementet
Ä
Äldreomsorg Socialdepartementet
Ännu ingen överenskommelse i WTO-förhandlingarna
Jordbruksdepartementet
Ö
Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården Socialdepartementet
Östeuropa och Centralasien Utrikesdepartementet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Från regeringens hemsida på Internet 9 januari 2011:

Myndigheter

Landsbygdsdepartementet
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Styrelsen för
samefonden med flera.

Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter och statliga bolag
som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Miljödepartementet
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera.

Statsrådsberedningen
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Näringsdepartementet
Trafikverket, Tillväxtverket, Statens energimyndighet med flera.

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med flera.

Socialdepartementet
Apoteket AB, Barnombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet med flera.

Finansdepartementet
Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet,
Finansinspektionen, AP-fonderna med flera.
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap med flera.
Justitiedepartementet
Polisen, Domstolsverket, Migrationsverket med flera
Kulturdepartementet
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Myndigheten
för radio- och tv med flera.

Utbildningsdepartementet
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera.
Utrikesdepartementet
Invest in Sweden Agency, Migrationsverket, Svenska institutet med
flera.

Statsrådsberedningen
Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Statsrådsberedningen hör nedanstående myndigheter.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
Tfn: 08-454 47 00
E-post: info@sieps.se
Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier har till
uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt belysa aktuella
europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag
och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den
politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com
Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften av jord- och
skogsbruket vid statsministerns representationsbostad Harpsund.

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Arbetsmarknadsdepartementet hör 10 myndigheter, varav en domstol.
Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva
arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00
Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och
olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så
att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/
föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör
tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser.
112 79 Stockholm
Telefon 08-730 90 00
Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten

Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av före detta
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
113 99 Stockholm
Telefon 08-508 801 00
ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens
beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet
av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som
Sverige ratificerat.
ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar
Arbetsförmedlingen i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen,
företräder staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen
samt handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som
söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra:
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av
arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på
arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 UppsalaTelefon 018-471 70 70

Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i
uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd
enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
(1987:1245) och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens
program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap
för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESFrådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program.
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 020-33 33 90
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge
utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar
(1949:345).
Nämnden nås genom: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Finansdepartementet
Myndigheter m.m.
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Finansdepartementet har
totalt 2 bolag, 30 centrala myndigheter, 6 myndigheter i form av APfonder samt 21 regionala myndigheter - länsstyrelserna. Därutöver
tillkommer 3 stiftelser.
Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har i
uppdrag att förvalta det fonderade kapitalet inom
inkomstpensionssystemet. Fonderna ska förvaltas till största möjliga
nytta för pensionssystemet. Målet är hög långsiktig avkastning i
förhållande till risken i placeringarna.
Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.
Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och

hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital
i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till
utvecklingen av det svenska näringslivet.
Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens uppgift är att förvalta premiepensionsmedel för
svenska folket.
Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra
arbetsgivare med anknytning till det statliga området.
Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, är ett statligt expertorgan med uppgift att
utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt
bokföringslagen och årsredovisningslagen.
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ansvarar för ekonomisk styrning av
statlig verksamhet. ESV ska analysera information om den statliga
ekonomin. ESV ska även främja en effektiv och korrekt hantering av
EU-medel.
Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa
och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens
verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt

system. Myndigheten har till uppgift att verka för ett gott
konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.
Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådet ska årligen följa upp om de grundläggande målen
för finanspolitiken uppnås. Rådet kommer att granska tydligheten i de
ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i det underlag som
regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en
ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.
Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet
som beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska
experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i
Sverige. Nämndens ledamöter utses av regeringen.
Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största
fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter.
Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det
statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning,
riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom
uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning,
registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom
begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation
av tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna
arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

Kompetensrådet för utveckling i staten
Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus, är en stabsmyndighet
som ska bistå regeringen i frågor som rör strategisk
kompetensförsörjning i statsförvaltningen. Detta innebär att Krus ska
uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser inom
området, men också att Krus ska ge myndigheterna en kvalificerad
hjälp i arbetet med att skaffa rätt kompetens för att lösa sina viktiga
samhällsuppdrag, på kort såväl som lång sikt.
Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. De analyserar
den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och
bedriver forskning med anknytning till detta.
Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om
försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 juli 2006 en myndighet som
finns i hela landet med huvudkontor i Solna. Kronofogdemyndigheten
ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning,
betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn
konkurs.
Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier,
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert
och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även

medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som
spelande kan medföra.

annat för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och vissa
borgenärsuppgifter.

Länsstyrelserna (21 st.)
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar.
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade
nationella målen genomförs.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Offentliga sektorns särskilda nämnd
Riksgälden
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank
med ansvar för det statliga betalningssystemet. Riksgälden ansvarar
också för att hantera statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat
om. Riksgälden ger även statliga garantier och lån, efter beslut av
riksdag och regering. Sedan årsskiftet 2007/2008 hanterar Riksgälden
även Insättningsgarantin och Investerarskyddet uppgifter som
Insättningsgarantinämnden tidigare avsvarade för.
Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte
omedelbart framgår av lagtext eller praxis.
Skatteverket
Skatteverket finns över hela landet och är sedan den 1 januari 2004 en
myndighet med huvudkontor i Solna. Skatteverket ansvarar bland

Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande,
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt
anställda i högre befattningar.
Statens bostadskreditnämnd
Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att:
- bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder
sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
- förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat,
- för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan
vid omstrukturering eller rekonstruktion av kommunala
bostadsföretag,
- följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och
bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av åtgärder
som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av
genomförda åtgärder,
- pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.
Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens
fasta egendom, som t.ex. utrikesfastigheter, de kungliga slotten,

Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa kulturfastigheter,
gamla fästen, monument, vissa älvsträckor och markområden samt
vissa donationsfastigheter.
Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation
och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva
fast egendom.
Statens tjänstepensionsverk
Statens tjänstepensionsverk, SPV, skall sköta tjänstepensioner med
statlig anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV
administrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och
statliga bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna
pensionen.
Statens Personadressregisternämnd
Statens personadressregisternämnd, (SPAR-nämnden), är huvudman
för det statliga personadressregistret SPAR. Nämnden är också
personuppgiftsansvarig för SPAR.
Statens skaderegleringsnämnd
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden som
rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga
myndigheter.
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, PGN, inrättades 1988
enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).
Myndigheten leds av en nämnd som består av en opartisk ordförande
och företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga
arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag
från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva

arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga
pensionsbestämmelser. Nämndens verksamheten regleras i Förordning
med instruktionen för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.
Nämndens kansli har sitt säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.
Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden
prövar också vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga och utbildning i
skydd mot olyckor.
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och för
annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den
officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig
statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och
samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella
organisationer.
Statskontoret
Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och
granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa
effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och
effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet.
Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond (sparbankernas
säkerhetskassa) med uppgift att i enlighet med de i denna lag givna
bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank
Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den
ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758)
om ombildning av landshypoteksinstitutionen.

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska
medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna
utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

Tullverket
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer
och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en
riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel
av varor följs.

Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens
ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn
som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller
arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid
omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.

Bolag
AB Svenska Spel
AB Svenska Spel anordnar spel och lotterier efter tillstånd av
regeringen. Svenska Spel ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt
alternativ till illegal spelverksamhet.
Statens Bostadsomvandling AB
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett aktiebolag med uppgift att
omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.
Stiftelser
Stiftelsen Statshälsan
Stiftelsen Statshälsans ändamål att främja god arbetsmiljö och
motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal
tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala
fackföreningarna.

Försvarsdepartementet
Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedan finns
Försvarsdepartementet myndigheter.
Försvarsmakten (FM)
Försvarsmaktens uppgift är att:
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget
territorium, i närområdet och utanför närområdet,
•
- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet
och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och
nationella intressen i områden utanför detta och
•
- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället
och andra myndigheter vid behov.
•
Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78
Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och
upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till
insatsförsvaret.
•
Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99

Totalförsvarets pliktverk (TPV)
Totalförsvarets pliktverk hade fram till juli 2010 ansvarar för
mönstring, inskrivning och redovisning av värnpliktiga. Men som en
följd av värnpliktens avskaffande byter myndigheten man och blir den
1 januri 2011 rekryteringsmyndigheten.
•
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09
Försvarets radioanstalt (FRA)
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av
regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska arbete.
•
FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och
statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
•
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning, metod- och
teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
•
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder

före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över
hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.
•
Myndigheten har en viktig samordnande roll över
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över
andra aktörers ansvar.
•
MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.
•
Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.
Telefon växel: 0771-240 240
Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se
•
Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
Kustbevakningen (KBV)
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller
säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har
ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
•
Besöksadress:Stumholmen.
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte
att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.

•
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-508 862 00,
Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och
komplexa materielsystem som mindre system och delkomponenter där
det är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Det innebär ett stöd
till både större försvarsindustriföretag och små- och medelstora
företag, utifrån ett regionalt perspektiv.
•
Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för
civila tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda svenska
staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs
inom ramen för den statliga exportkontrollen.
•
Besöksadress: Östermalmsgatan 87
Box 56081, 102 17 Stockholm
Telefon vxl: 08-587 13 300
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden.
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag
också fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen.
•
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 KISTA
Tel:08-55504500
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska

kontrollera de myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att SIUN på
begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt skett i samband
med signalspaning.
•
BOX 1140, 164 22 Kista
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista
Telefon vxl: 08-555 04 550

Justitiedepartementet
Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående
myndigheter och nämnder ligger under Justitiedepartementets
ansvarsområde.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn 08 - 508 860 00
Arbetsområde: prövar opartiskt - och utan avgift för parterna konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som
har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan
nyttighet.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm
Tfn 08 - 401 87 00
Arbetsområde: främja brottsförebyggande arbete och ansvara för
officiell statistik för rättsväsendet.
Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Box 470, 901 09 Umeå
Tfn 090 - 70 82 00
Arbetsområde: prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar
medel ur brottsofferfonden.

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Tfn 08 - 657 61 00
Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att
behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i
enskildas personliga integritet.
Domstolsverket (DV)
551 81 Jönköping
Tfn 036 - 15 53 00
Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för
de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna,
arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Box 820, 101 36 Stockholm
Tfn 08 - 762 00 00
Arbetsområde: Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa
ekonomisk brottslighet.
Fastighetsmäklarnämnden
Box 17174, 104 62 Stockholm
Tfn 08-555 524 60
Arbetsområde: registrerar fastighetsmäklare och utövar tillsyn över
dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
Gentekniknämnden
Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
Tfn 08 - 508 846 30
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en
etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.

Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm
Tfn 08 - 405 10 00
Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet,
att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och
utredningar i juridiska frågor.
Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Tfn 0771-42 33 00
Arbetsområde: tar tillvara konsumenternas intressen i Sverige och
inom EU. På Konsumentverkets webbplats finns råd och information
till konsumenter men myndigheten har inte möjlighet att ge personlig
rådgivning.
Kriminalvården
601 80 Norrköping
Tfn 077 - 22 80 800
Arbetsområde: Kriminalvården verkställer straff och ansvarar för
personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse,
frivård och häkte.
Marknadsdomstolen
Box 2217, 103 15 Stockholm
Tfn 08 - 412 10 30
Arbetsområde: avgör mål och ärenden enligt bland annat
marknadsföringslagen och konkurrenslagen.
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Tfn 0771 - 235 235

Arbetsområde: Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för
besök, tillstånd för bosättning i Sverige,
asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant
återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.
Miljömärkning Sverige AB
118 80 Stockholm
Tfn 08-55 55 24 00
Arbetsområde: sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier
samt kontrollera och utfärda licenser för Svanen och Blomman Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning.
Resegarantinämnden
Box 2218, 103 15 Stockholm
Tfn 08-700 08 00
Arbetsområde: beslutar om hur stor ersättning resenärerna är
berättigade till när en paketresa har blivit inställd eller avbruten på
grund av researrangörers konkurs. Resegarantinämnden finns hos
Kammarkollegiet.
Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn 08 - 783 18 70
Arbetsområde: Besluta om godkännande och auktorisation av revisorer
samt registrering av revisionsbolag och att utöva tillsyn över dessa
revisorer och revisionsbolag.
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256, 102 26 Stockholm
Tfn 08 - 401 90 00
Arbetsområde: Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för

polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska
laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen och en
enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.
Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall
Tfn 060 - 13 46 00
Arbetsområde: handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt
rättshjälpslagen.
Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm
Tfn 08 - 441 76 00
Arbetsområde: central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk,
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 Stockholm
Tfn 08 - 617 98 00
Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande
myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade
skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av
personuppgifter.
Valmyndigheten
Box 4210, 171 04 Solna
Tfn 08 - 635 69 00
Arbetsområde: Valmyndigheten har till uppgift att planera och
genomföra val och folkomröstningar.

Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm
Tfn 08 - 453 66 00
Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett
brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Kulturdepartementet

Myndigheter inom kulturområdet

Myndigheter och bolag, stiftelser med flera inom
Kulturdepartementets verksamhetsområde
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter, bolag och stiftelser.

Arkitekturmuseets webbplats
Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa
byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet
ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället
och samhällsplaneringen.

Myndigheter
Statliga myndigheter är samtliga statliga organ med undantag för
riksdagen. Andra myndigheter än domstolarna och regeringen
benämns förvaltningsmyndigheter. Statliga förvaltningsmyndigheter
finns antingen under regeringen eller riksdagen.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt
uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande
historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde
och rättigheter.

Bolag
Bolag (aktiebolag) är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig
form. Det är en form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i
princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder. Som
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av
staten.

Institutet för språk och folkminnens webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna
kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten
finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Stiftelse
Stiftelse är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig form. En
sådan uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss
egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med
statlig stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av
staten.

Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete,
utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar
statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-,
musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska
utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och
upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på
samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser
statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en
högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre
århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget
hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet
1900.
Moderna museets webbplats
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida
konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell
förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som
möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet
är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska
särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med
den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för
konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom
konstmuseiområdet.
Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning

om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och
utveckling samt om människans biologi och naturmiljö.
Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi,
molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum
inom området naturhistoria.
Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har till uppdrag att ta initiativ,
planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjden.
Nämnden samordnar bidragsgivandet till den
hemslöjdskonsulentverksamhet som bedrivs i landet samt fördelar
bidrag till olika projekt som främjar hemslöjdens utveckling.
Tillväxtverket, en myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad
nationell och regional konkurrenskraft, är värdmyndgihet för NFH.
Nämndens kansli är placerat i Tillväxtverkets lokaler på Södermalm.
Nämnden för statligt stöd till trossamfunds webbplats
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) handlägger ärenden
som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan.
Bidrag fördelas till 36 samfund. Bidrag kan lämnas som
organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.
Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor
om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i
samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet
verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.
Riksarkivet och landsarkivens webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor. Riksarkivets
huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara,

vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall
också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om
Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala
statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg,
Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund.
Stadsarkivet i Stockholm och Värmlandsarkiv i Karlstad fullgör
uppgifter som landsarkiv.
Riksutställningars webbplats
Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar
utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.
Statens försvarshistoriska museers webbplats
Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets
roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl
nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete
mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt
motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till
myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i
Linköping.
Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och
samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till
myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges
ekonomiska museum.
Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som

innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar
om den offentliga konsten i samhället.
Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet
inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans,
musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer,
utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.
Statens maritima museers webbplats
Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens
museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara
och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det
maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet,
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.
Statens museer för världskulturs webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och
levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja
närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former
utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga
samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för
världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens
ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt
Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och
administration är också placerade i Göteborg.

Statens musiksamlingars webbplats
Statens musiksamlingar (SMS) är en central myndighet på musikens
område och har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in,
vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och
därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den
långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. SMS består av Statens
musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv.
Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom
bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och
översättarpenningar, dels till stipendier med mera.
Regionala museer
Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De
samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.
•
Blekinge museums webbplats
•
Bohusläns museums webbplats
•
Dalarnas museums webbplats
•
Jämtlands läns museums webbplats
•
Jönköpings läns museums webbplats
•
Kalmar konstmuseums webbplats
•
Kalmar läns museums webbplats
•
Kulturen i Lunds webbplats
•
Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats
•
Länsmuseet Gävleborgs webbplats
•
Länsmuseet Halmstads webbplats
•
Länsmuseet Varbergs webbplats
•
Länsmuseet Västernorrlands webbplats
•
Malmö museers webbplats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats
Norrbottens museums webbplats
Regionmuseet Kristianstads webbplats
Regionmuseum Västra Götalands webbplats
Smålands museums webbplats
Stockholms läns museums webbplats
Sörmlands museums webbplats
Upplandsmuseets webbplats
Värmlands museums webbplats
Västerbottens museums webbplats
Västergötlands museums webbplats
Västmanlands läns museums webbplats
Örebro läns museums webbplats
Östergötlands länsmuseums webbplats

Myndigheter inom medieområdet
Myndigheten för radio och tv:s webbplats
Sedan 1 augusti ersätter Myndigheten för radio och tv de tidigare
myndigheterna Granskningsnämnden för radio och -TV samt Radio
och TV-verket. Myndigheten för radio och tv ska följa utvecklingen
inom medieområdet, besluta om tillstånd, avgifter och registrering,
utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv
och ljudradiosändningar samt besluta i frågor om utgivningsbevis. Ett
särskilt beslutsorgan inom den nya myndigheten prövar om innehållet i
radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.
Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd
till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.

Statens biografbyrås webbplats
Statens biografbyrå (Biografbyrån) prövar enligt lagen (1990:656) om
granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i
en film eller videogram ska godkännas för visning vid allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. Biografbyrån ska också
utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap.
10 b och 10 c §§ brottsbalken. Biografbyrån lämnar medgivande till
åtal och avger yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.
Taltidningsnämndens webbplats
Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till
innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av
skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om
statligt stöd till radio-och kassettidningar.
Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra
bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får
tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och
låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde
lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också
tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central
utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.
Bolag inom Kulturdepartementets ansvarsområden
•
•
•
•

Bolag inom kulturområdet
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Operan AB
Voksenåsen A/S

•
•
•
•

Bolag inom medieområdet
Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB

Stiftelser m.fl. inom Kulturdepartementets ansvarsområden
Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se
Bildmuseets
Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post:
info@bildmuseet.umu.se
Judiska Museet i Stockholms
Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-museet.a.se
Kungliga Akademien för de fria konsterna
Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24
Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post: adm@musakad.se
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se

Medierådet (tidigare Våldsskildringsrådet)
Vasagatan 8-10. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00, Fax: 08-20 15 64, E-post: annkatrin.ageback@culture.ministry.se

Stiftelsen Arbetets museum
Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post:
info@arbetetsmuseum.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och
Kommunikationsforskning)
Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 E-post:
nordicom@nordicom.gu.se

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se

Riksteatern
Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se
Röhsska museet för konsthanverk och design
Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post: info@designmuseum.se
Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen
Bjurholmsgatan 12. Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Tfn: 08-442 42 00, Fax: 08-442 42 15, E-post: info@spraknamnden.se
Stiftelsen Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum
Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com
Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Upplandsgatan 4.Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: arbab@arbarkiv.a.se

Stiftelsen Dansens Hus
Barnhusgatan 12-14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se
Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseet
Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, Fax: 20 06 02, E-post: info@dansmuseet.nu
Stiftelsen Drottningholms teatermuseums
Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104
65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post:
sverigesteatermuseum@dtm.se
Stiftelsen framtidens kultur
Dag Hammarskjölds väg 10 C. Postadress: Glunten, 751 83 Uppsala
Tfn: 018-17 19 40, Fax: 018-17 19 41, E-post:
info@framtidenskultur.se
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum
för lättläst

Långholmsgatan 27-29. Postadress: 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se
Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd
c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se
Stiftelsen Nordiska museet
Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: nordiska@nordm.se
Stiftelsen Rooseum Center for Contemporary Art
Gasverksgatan 22. Postadress: Box 4097, 203 12 Malmö
Tfn: 040-12 17 16, Fax: 040-30 45 61, E:post: info@rooseum.se
Stiftelsen Skansens
Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post: info@skansen.se
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: info@sfi.se
Stiftelsen Svenska rikskonserter
Nybrokajen 11, 111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 16 00, Fax: 08_407 16 50, E-post: info@rikskonserter.se

Stiftelsen Tekniska museet
Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93
Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post:
info@tekniskamuseet.se
Stiftelsen Thielska galleriet
Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 85 112, E-post:
thielska.galleriet@telia.com
Strindbergsmuseet
Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post:
info@strindbergsmuseet.se
Styrelsen för Sveriges författarfond
Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se
Zornsamlingarna
Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se
Regionala museer
Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De
samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet
•
Blekinge museums webbplats
•
Bohusläns museums webbplats
•
Dalarnas museums webbplats
•
Jämtlands läns museums webbplats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jönköpings läns museums webbplats
Kalmar konstmuseums webbplats
Kalmar läns museums webbplats
Kulturen i Lunds webbplats
Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats
Länsmuseet Gävleborgs webbplats
Länsmuseet Halmstads webbplats
Länsmuseet Varbergs webbplats
Länsmuseet Västernorrlands webbplats
Malmö museers webbplats
Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats
Norrbottens museums webbplats
Regionmuseet Kristianstads webbplats
Regionmuseum Västra Götalands webbplats
Smålands museums webbplats
Stockholms läns museums webbplats
Sörmlands museums webbplats
Upplandsmuseets webbplats
Värmlands museums webbplats
Västerbottens museums webbplats
Västergötlands museums webbplats
Västmanlands läns museums webbplats
Örebro läns museums webbplats
Östergötlands länsmuseums webbplats

Regleringsbrev för Kulturdepartementets myndigheter
Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens måloch resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella
förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får
använda.

Sedan 2003 kan du söka bland alla myndigheters regleringsbrev på
Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats.
För vissa institutioner som inte är myndigheter utfärdar regeringen
årligen ett regeringsbeslut som innehåller mål, återrapporteringskrav
och uppdrag. Mer information finns under Mål, återrapporteringskrav
och uppdrag för vissa institutioner till vänster.

Landsbygdsdepartementet
Myndigheter, nämnder m.fl. inom Landsbygdsdepartementet
Följande sorterar under Landsbygdsdepartementet:
Jordbruksverket
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller
jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling.
SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland annat
frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av
legitimation.
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma
sjukdomar hos djur.
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som
gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i
konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet,
redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.
Fiskeriverket
Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för fiskevård och fiske i
Sverige. Fiskeriverket har till uppgift att verka för en god fiskevård, en
effektiv fiskenäring och ett utvecklat fritidsfiske.

Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska
intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.
Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och
samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt
hänvisas till Landsbygdsdepartementet.
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad
och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk
produktion.
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör
skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar ska
vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning
samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också
med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.

Miljödepartementet
Myndigheter
Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering,
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av
bebyggelsen och för boendefrågor.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden.
Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.
Kemikalieinspektionen, KemI
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med
ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att
förebygga skador på människor och miljö från kemiska och
biotekniska produkter.
Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för

att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat
radioaktivt avfall.
Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när Lantäteriverket och
de statliga lantmäterimyndigheterna slogs samman till en myndighet.
Lantmäteriet förser samhället med allmänna kartor och annan
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriet
arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en
ändamålsenlig fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även
ortsnamn.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU
och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på
miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och
styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut.
Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen
och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av
miljöpolitiken.
Statens geotekniska institut, SGI
Statens geotekniska institut, SGI, ansvarar för kunskapsuppbyggnad
och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger
geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som
har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande.
SGI har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.
Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten-

och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna
värmesystem.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI,
vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar
för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu
och i framtiden.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI,
tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och
vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets
expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en
resurs i miljöarbetet.

Näringsdepartementet
Näringsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Näringsdepartementet hör 24 myndigheter, varav fyra affärsverk och
en domstol.
Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och
registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar,
registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer.
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och
registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över
naturgasmarknaden m.m.
Box 155, 631 03 Eskilstuna
Telefon 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se
Konkurrensverket, KKV
KKV:s övergripande uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i
såväl privat som offentlig verksamhet till nytta för konsumenter.
Myndigheten övervakar att företagen följer konkurrenslagen, föreslår
regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider
information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning
om konkurrens.
103 85 Stockholm
Telefon 08-700 16 00
E-post: konkurrensverket@kkv.se
Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger
vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom:
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
registrator[@]enterprise.ministry.se
Patent- och registreringsverket, PRV
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken,
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM

Telefon 08-782 25 00
E-post: prv@prv.se
Post- och telestyrelsen, PTS
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra
kommunikationstjänster.
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
Telefon 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se
Rederinämnden
Nämndens uppgift är att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart
och följa upp den svenska sjöfartens internationella
konkurrenssituation.
Box 11125, 404 23 GÖTEBORG
Telefon 031-80 63 40
E-post: support@rederinamnden.org
Rikstrafiken
Myndighetens uppgift är att verka för utveckling och samordning av
den kollektiva interregionala persontrafiken och därigenom bidra till
att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken svarar som en del
av detta arbete för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad
persontrafik som inte kan bedrivas på kommersiella grunder, t.ex.
sovvagnstrafiken mellan norra Sverige och Stockholm/Göteborg.
Box 473, 851 06 SUNDSVALL
Telefon 060-67 82 50
E-post: registrator@rikstrafiken.se

Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar för all
statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i
Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är
kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det svenska
rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt
samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt
genom bilateralt samarbete.
Box 4006, 17104 Solna
Telefon 08-6276480
E-post: rymdstyrelsen@snsb.se
Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver
forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion.
Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av
elcertifikatsystemet.
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00
E-post: regististrator[@]energimyndigheten.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att
bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och
transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår
analyser av transportsektorns effekter på miljön och
energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
581 95 Linköping

Telefon 013-20 40 00
E-post: vti@vti.se

Telefon 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund,
jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter
att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se

Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor
inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera
åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet.
Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar
samt för den officiella statistiken inom området transporter och
kommunikation.
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm
Telefon 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se

Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har
störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den
svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i
fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar
med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och
internationellt perspektiv.
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se
Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket
ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och
Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell
och offentlig service.
Box 4044, 102 61 Stockholm

Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg,
järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll
av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med
utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar
för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt
och långsiktigt hållbart transportsystem.
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög
kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart,
sjöfart och väg. De har det samlade ansvaret för att ta fram regler och
se till att myndigheter, företag, organisationer och medborgare följer
dem. Transportstyrelsen finns på elva orter i landet och huvudkontoret

är placerat i Norrköping.
601 73 Norrköping
Telefon 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
Verket för innovationssystem, Vinnova
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena
teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom
finansiering av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se
Näringsdepartementets domstol
Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.
Patentbesvärsrätten
Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter överklagande
överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent,
varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen
överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om
växtsortsskydd.
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50
E-post: pbr@pbr.se

Socialdepartementet
Myndigheter och bolag under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör myndigheter som ansvarar
för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen
fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas
verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en
lag eller besluta i olika ärenden. Till departementets
verksamhetsområde hör även statligt ägda bolag, institut, nämnder,
stiftelser och delegationer.
Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden garanterar att försäljningsmonopolet inte
verkar diskriminerande.
Apoteket AB
Apoteket AB säljer läkemedel till allmänheten och ska bidra till en god
läkemedelsförsörjning i Sverige. Från och med den 1 juli 2009 kan
även privata aktörer med tillstånd från Läkemedelsverket sälja
läkemedel till allmänheten.
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB är moderbolag i
Apoteksgruppen, som organiserar småföretagarapotek. Man har bland
annat en gemensam serviceorganisation för ekonomi, IT,
varuförsörjning och inköp med mera.
Apotekens Service AB
Apotekens Service AB är ett statligt bolag som erbjuder
infrastrukturtjänster för apoteksmarknadens aktörer på den

omreglerade apoteksmarknaden. Från 1 juli 2009 utgör bolaget en länk
mellan hälso- och sjukvården och alla aktörer på den omreglerade
apoteksmarknaden.
Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra
arbetsgivare med anknytning till det statliga området.
Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make
eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit
ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer
ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som
vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar
och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
Arvsfondsdelegationen beslutar om vilka projekt som ska få stöd och
följer upp dessa projekt. Delegationen ser också till att erfarenheterna
från verksamheten sprids och informerar om arvsfondens ändamål och
medlens användningsområde.
Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och rättigheter.
Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering,
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av
bebyggelsen och för boendefrågor.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar
grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena
arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och
välfärd.

statsförvaltningen. Detta innebär att Krus ska uppmärksamma
regeringen på behov av samlade stödinsatser inom området, men också
att Krus ska ge myndigheterna en kvalificerad hjälp i arbetet med att
skaffa rätt kompetens för att lösa sina viktiga samhällsuppdrag, på kort
såväl som lång sikt.

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största
fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter.
Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen som
ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp eller för
barnfamiljer.

Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när Lantäteriverket och
de statliga lantmäterimyndigheterna slogs samman till en myndighet.
Lantmäteriet förser samhället med allmänna kartor och annan
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriet
arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en
ändamålsenlig fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även
ortsnamn.

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel samt ger producentobunden
information och behandlingsrekommendationer.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd undersöker och beslutar i fall
som rör felbehandling inom hälso- och sjukvården.

Länsstyrelserna
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar.
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade
nationella målen genomförs.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet
och skapa ökad tilltro hos medborgarna.
Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)
Kompetensrådet för utveckling i staten är en stabsmyndighet som ska
bistå regeringen i frågor som rör strategisk kompetensförsörjning i

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk
handikappolitik.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt
som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt
vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares
perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen
gör.
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund handlägger ärenden som
gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. Bidrag
utgår till 36 samfund. Bidrag kan utgå som organisationsbidrag,
verksamhetsbidrag eller projektbidrag.
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten handhar den allmänna pensionen och har i
uppdrag att förenkla information till pensionssparare och pensionärer.
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.
Smittskyddsinstitutet (SMI)
Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i landet.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver
utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande,
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt
anställda i högre befattningar.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som
används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras
kostnader, risker och nytta.
Statens bostadskreditnämnd (BKN)
Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att
- bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder
sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte
- förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat
- för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan
vid omstrukturering eller rekonstruktion av kommunala bostadsföretag
- följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och
bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av åtgärder
som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av
genomförda åtgärder
- pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB är ett aktiebolag med uppgift att
omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.

Statens fastighetsverk (SFV)
Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens
fasta egendom, som till exempel utrikesfastigheter, de kungliga
slotten, Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa
kulturfastigheter, gamla fästen, monument, vissa älvsträckor och
markområden samt vissa donationsfastigheter. Myndigheten ska på
uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av
fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom.
Statens folkhälsoinstitut (FHI)
Statens folkhälsoinstitut följer upp, utvärderar och sprider kunskap om
metoder inom folkhälsoområdet samt bedriver tillsyn inom områdena
alkohol, narkotika och tobak.
Statens geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och
förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska
råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling
till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva arbetsgivarens
befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens
verksamheten regleras i Förordning med instruktionen för Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd. Nämndens kansli har sitt säte hos
Statens pensionsverk i Sundsvall.
Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk ska sköta tjänstepensioner med statlig
anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV
administrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och
statliga bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna
pensionen.
Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vattenoch avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna
värmesystem.

Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna
på särskilda institutioner.

Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden
prövar också vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga och utbildning i
skydd mot olyckor.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd (PGN)
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd inrättades 1988 enligt
avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Myndigheten leds
av en nämnd som består av en opartisk ordförande och företrädare för
arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden.
Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om

Statskontoret
Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och
granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa
effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och
effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet.
Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.

Stiftelsen Statshälsan
Stiftelsen Statshälsans ändamål att främja god arbetsmiljö och
motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal
tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala
fackföreningarna.
Swedesurvey AB
Swedesurvey AB exporterar svenskt kunnande inom
lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk
information och fastighetsinformation samt geografisk
informationsteknik.
Systembolaget AB
Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga
drycker i detaljhandelsledet.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka läkemedel
och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på
dessa produkter. Dessutom beslutar TLV om vilka läkemedel som ska
ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och vilken tandvård som ska
subventioneras av staten, samt referenspriser för olika
tandvårdsåtgärder.
Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens
ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn
som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller
arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid
omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.

Utbildningsdepartementet
Myndigheter inom Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom
statsförvaltningen.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Myndigheter inom forskningsområdet
Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser människor
består av totalt sju nämnder. Etikprövningen sker vid sex regionala
etikprövningsnämnder med placering i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala. Beslut från en regional
etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala
etikprövningsnämnden som även avgör överlämnade ärenden vid
oenighet inom en regional etikprövningsnämnd. Centrala
etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens
efterlevnad.
Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som
bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och
atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning
som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men
bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla
svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB samordnar de svenska
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbiliotek,
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.
Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna
svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera
forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra
expeditioner i Arktis och Antarktis.
Högskoleverkets webbplats (universitet och högskolor)
Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista
med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.
Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden, och den
huvudsakliga uppgiften är att fördela medel till forskning i konkurrens.
Vetenskapsrådet ansvarar också för forskningsstrategiska frågor,
analys, forskningsinformation och forskningskommunikation.
Myndigheter inom utbildningsområdet
Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar ut studiestöd
till studerande på olika utbildningsnivåer och hanterar återbetalningen

av studielån. CSN administrerar även hemutrustningslånet till
utländska medborgare.
Högskolans avskiljandenämnds webbplats
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja
studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett
universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Högskoleverkets webbplats
Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör universitet
och högskolor och verksamheten består av kvalitetsutvärdering av
högskoleutbildning, prövning av examenstillstånd och tillsyn över
högskolans verksamhet. Högskoleverket är statistikansvarig
myndighet för högskolan och svarar för uppföljning av högskolans
verksamhet och omvärldsbevakning. Högskoleverket svarar även för
information om högskolan och utbudet av utbildning vid universitet
och högskolor samt bedömning av utländska utbildningar på
eftergymnasial nivå.
Internationella programkontoret för utbildningsområdets
webbplats
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/
Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor
för EU-program och andra internationella program inom
utbildningsområdet. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att
informera om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan
gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och
kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för
ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla
svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB samordnar de svenska
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbiliotek,
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.
Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som ska
ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till
utbildningsanordnarna Vid myndigheten finns en tillsynsenhet som
granskar och kontrollerar utbildningars kvalitet. Myndigheten ansvarar
också för att analysera arbetsmarknadens behov av
yrkeshögskoleutbildningar och redovisa de studerandes prestationer
och sysselsättning efter slutförda studier. Slutligen samordnar
myndigheten validering av utbildningar och är den nationella
samordningspunkten för EQF - den europeiska referensramen för
kvalifikationer för livslångt lärande.
Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en utbildning med
samisk inriktning och att bidra till att bevara och utveckla det samiska
språket och den samiska kulturen. Utbildningen bedrivs vid
sameskolor samt i integrerad samisk undervisning i kommunal
grundskola. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill
hörande verksamhet. Sameskolstyrelsen ska även främja och utveckla
samisk undervisning och bistå vid uppsökande verksamhet bland
samer samt informera om sameskolan och samisk undervisning i det
offentliga skolväsendet.

Statens skolinspektions webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för kvalitetsgranskning av
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt
tillsyn över det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna
anordnande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen med mera.
Skolinspektionen ansvarar vidare för så kallad tillståndsprövning av
fristående skolor. Det innebär att myndigheten beslutar om
godkännande av och rätt till bidrag för fristående skolor, samt om
återkallande av sådant godkännande och sådan rätt till bidrag.
Dessutom är Skolinspektionen värdmyndighet för Skolväsendets
överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också barn- och
elevombudet.
Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga
skolväsendet och för den av det allmänna anordnande
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket ska bidra
till måluppfyllelsen inom utbildningsområdet genom att svara för
uppföljning, utvärdering och utveckling av skolväsendet,
förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen
samt för vissa styrdokument.
Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till
uppgift att överpröva vissa beslut av skolhuvudmännen som bedöms
vara särskilt viktiga för enskilda elever. Vilka beslut som får
överklagas hos nämnden anges uttryckligen i skollagen (1985:1100)
och i ett fall i grundskoleförordningen (1994:1194). Genom sin
sammansättning av ledamöter har nämnden en särskild sakkunskap på
skolområdet. Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit
går inte att överklaga.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för statens
samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har i uppgift
att ge specialpedagogiskt stöd till huvudmän inom skolväsendet,
främja tillgången till anpassade läromedel och fördela statsbidrag till
vissa utbildninganordnare. Dessutom är myndigheten huvudman för
den statliga specialskolan för elever med vissa funktionsnedsättningar.
Svenska Unescorådets webbplats
Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, är Förenta Nationernas (FN) organisation för fred genom
samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och
kommunikation. Svenska Unescorådet är inte detsamma som Unesco,
varje land som är med i Unesco ska ha en nationalkommission, som
samarbetar med myndigheter, institutioner och personer inom Unescos
ansvarsområden och är en länk mellan Unesco och det egna landet.
Svenska Unescorådet har till uppgift att främja Unescos verksamhet i
Sverige.
Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats
Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista
med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.
Verket för högskoleservices webbplats
Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet
vars uppgift är att på uppdrag av universitet och högskolor biträda vid
antagning, vid bedömning av utländska gymnasiebetyg och med
rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet.
VHS ansvarar för den samordnade antagningen till grundläggande

högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor. VHS
ansvarar även för systemförvaltning av främst studieadministrativa ITsystem och dess kringmiljöer på uppdrag av bland annat universitet
och högskolor.
Överklagandenämnden för högskolans webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har
till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom
högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.
Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär
att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.
Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiestöd.

Utrikesdepartementet
Myndigheter
Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör
myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom
statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och
fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i
olika ärenden. Till UD hör elva myndigheter.
Exportkreditnämnden, EKN
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska
varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49

för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingsssamarbete, Sadev
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska
bland annat utvärdera det svenska bilaterala och multilaterala
utvecklingssamarbetet samt analysera det internationella
utvecklingssamarbete.
Box 1902
651 19 Karlstad
Tel: 054-10 37 00

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell
konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och
katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och
samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-,
krishanterings- och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken
Tel: 0612-823 00
Fax: 0612-823 99

Invest Sweden
(Myndigheten för utländska investeringar i Sverige)
Invest Sweden ska genom information och kontakter aktivt medverka
till att utländska företag investerar eller samverkar med svenska
företag för att få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar i
Sverige.
Box 90
101 21 Stockholm
Tel: 08-402 78 00
Fax: 08-402 78 78

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av
vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som

Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel
och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och

utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59
Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva
vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet
för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan
för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter.
Box 878
501 15 Borås
Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala
utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i
Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en
hållbar utveckling.
105 25 Stockholm

Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64
Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och
samhällsliv i övrigt.
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
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Sten Tolgfors
Tobias Billström
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Tidigare statsråd

Detta arbetar departementen med
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ämnen och ansvarsområden A-Ö
Ambassader, konsulat och reseråd
Arbete
Asyl, migration och integration
Boende och byggande
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
EU
Försvar, skydd och säkerhet
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kommunikationer, infrastruktur och IT
Kultur, medier och fritid
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•
•
•
•

Lag och rätt
Miljö, energi och klimat
Näringsliv, handel och regional tillväxt
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

Det här vill regeringen
•
•

Regeringsförklaringen
Viktigare lagar och förordningar

Veckans regeringssammanträde
Regeringens kalendarium
Statens offentliga utredningar och kommittéer
Myndigheter
Pressinformation
•
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•
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Pressmeddelanden
Debattartiklar
Tal
Kommentarer
Uttalanden
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•
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Webbutsändningar
Bildarkiv
Ackreditering
EU-representationens pressinformation
Sverige i utländska medier
UD:s pressrum

Lediga jobb
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Regeringskansliet och EU-representationen
Diplomatprogrammet
Arbete i EU
Internationella jobb
Regeringskansliet erbjuder
Regeringskansliet söker
Mer för studenter
Frågor och svar om jobb och anställning

Kontakt och besök
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statsministern och statsråden
Pressekreterare och pressassistenter
Statssekreterare
Registratorer
Regeringskansliets informationschef och pressinformatör
Information Rosenbad och webbredaktionen
Karta
E-post till regeringen och departementen
Teletal hjälper dig att ringa

Om webbplatsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analysverktyg för webbplatsen
Anpassning av webbplatsen
Behandling av personuppgifter
Om delafunktionen
Kakor
Länkningspolicy
Netikett på regeringen.se
Publikationer
Kom i gång med RSS
Synpunkter samt frågor om webbplatsen
Sökhjälp
Tekniska förutsättningar
Utmärkelser

Publikationer
•

Här hittar du rättsinformation (SOU:er, propositioner m.m.)
och informationsmaterial m.m.

Så styrs Sverige
Det demokratiska systemet i Sverige
•
•
•
•
•
•
•
•

Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer
Grundlagarna
Grundläggande fri- och rättigheter
Offentlighetsprincipen
Allmänna val
Folkomröstningar
Delta och påverka
Viktiga skeden i demokratins historia

Lagstiftningsprocessen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny lagstiftning om partnerskap och adoption - ett exempel ur
verkligheten
Kommittédirektiv styr utredningarnas verksamhet
SOU, Ds och remissförfarandet
Lagrådsremisser och propositioner
Riksdagens utskottsbetänkanden och beslut
Lagar publiceras i Svensk författningssamling
Regeringens skrivelser till riksdagen
Planerade propositioner och skrivelser

Budgetprocessen
•
•
•

Januari
Februari
Mars

•
•
•
•
•
•
•
•
•

April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
•
•
•
•
•
•

Så bildas regeringen
Så arbetar regeringen
Arbetet i departementen i Regeringskansliet
Handläggning och beredning av regeringsärende
Sveriges regeringar under 1900-talet
Rosenbad och Regeringskansliets historia

Utredningar och kommittéer
•

Frågor och svar om kommittéväsendet

Så styrs statliga myndigheter
•

Bolag med statligt ägande

Nordiskt samarbete

Sverige och EU - regeringens roll i EU-samarbetet
•
•
•
•
•
•

Så styrs EU - EU:s institutioner
Lagstiftning och beslutsfattande i EU samt några rättsakter
EU:s grundfördrag
Sveriges representation i olika EU-organ
Sveriges väg till EU-medlemskap
Sveriges roll i EMU och euro-samarbetet

Internationellt samarbete
•

FN:s organisationer och program

Skolingång
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demokrati - folkstyre
Grundläggande friheter och rättigheter
Val och rösträtt
Sveriges grundlagar
Så stiftas en lag
Regeringens arbete
Sverige och EU
För lärare
Ordlista

Ordlistor
•

Regeringskansliets ordlista

Information på teckenspråk
•
•
•

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet - på teckenspråk
Budgetprocessen - på teckenspråk
Om webbplatsen, hur regeringen.se är uppbyggd - på
teckenspråk

Lättläst information om regeringen och
Regeringskansliet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet
Så arbetar regeringen
Folket väljer riksdagen
Så här arbetar regeringen med ärenden
Detta är Regeringskansliet
Det här är grundlagarna
Så här kommer en lag till
Så här arbetar regeringen med budgeten
Så här arbetar myndigheterna
Allt arbete som regeringen gör ska vara demokratiskt
Sverige är med i EU
Vad betyder orden?
Så här kan du få veta mer om regeringen och Regeringskansliet

Så styrs Sverige - på andra språk
•
•
•
•

How Sweden is governed
Le système suédois de gouvernance
Ruotsin hallitusjärjestelmä
So wird Schweden regiert

•
•
•
•

Szwedzki system rzadów
Ovako se upravlja Svedskom
Så styrs Sverige (på arabiska)
Så styrs Sverige (på persiska)

Sidfot
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
•
Kontakt och besök
•
Om webbplatsen
•
Prenumerera på nyheter
•
Om kakor
•
RSS
•
Webbplatskarta

