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Ämnesordsmöte 2021-12-15 

Närvarande: Eva-Karin Annemark, Viktoria Lundborg 

Nya termer 

Antipsykiatri 

Överordnad term: Psykiatri—teori, filosofi 

Källa: NE Ordbok 2021-11-17 i artikel Antipsykiatri 

LCSH: Antipsychiatry 

Amerikanskt militärt deltagande 

FAST: Military participation—American  

Kommentar: Förslag är att vi inför denna typ av konstruktion som motsvarighet till LCSH:s 

fria underindelningar Participation, German, [Irish, Swiss, etc.]. FAST gör etablerade 

konstruktioner för enskilda nationers medverkan i krig. LCSH kommer med största 

sannolikhet att följa. 

Australiskt militärt deltagande 

FAST: Military participation—Australian 

Blockkedjor 

Överordnad term: IT-säkerhet 

Överordnad term: Databaser 

Källa: NE 2021-10-11 i artikel Blockkedja 

LCSH: Blockchains (Databases) 

Brittiskt militärt deltagande 

LCSH: Participation, German, [Irish, Swiss, etc.] 

FAST: Military participation—Brittish 

Coronapandemin 2019- i massmedia 

LCSH: COVID-19 Pandemic, 2020- , in mass media 

Covid 19 i massmedia 

LCSH: COVID-19 (Disease) in mass media 

Digital tillgänglighet 

Se-hänvisning från: Tillgängliga digitala tjänster 

Se-hänvisning från: Tillgängliga webbsidor 

Se-hänvisning från: Tillgänglighet till digital offentlig service 

Överordnad term: Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Överordnad term: Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

Källa: Myndigheten för digital förvaltning, 2021 (https://www.digg.se/digital-tillganglighet).  

Avdelning/Enhet Insamling och metadata 

Datum 2021-12-15 

Diarienummer 2021-135 



 

 

LCSH: Assistive computer technology 

Kommentar: Ämnesordet finns redan i Libris då det av misstag skapades av en katalogisatör. 

Relationer och hierarkier ska justeras enligt ovan.  

Epidemier—historia 

Kommentar: Redaktionen auktoriserar löpande sammansatta ämnesord vid behov och dessa 

sammansättningar redovisas inte som nya ämnesordsförslag. Endast sammansättningar som 

skickats in via förslagsformuläret tas med som ämnesordsförslag.  

Finansiell trygghet 

Se-hänvisning från: Ekonomiskt oberoende 

Se-hänvisning från: Finansiell säkerhet 

Överordnad term: Privatekonomi 

LCSH: Financial security 

Kommentar: Föreslagen term Ekonomiskt oberoende 

Finskt militärt deltagande 

LCSH: Participation, German, [Irish, Swiss, etc.] 

FAST: Military participation—Finnish 

Hantverk—politiska aspekter 

Se-hänvisning från: Craftivism 

LCSH: Handicraft--Political aspects 

Inlärningspsykologi 

Se-hänvisning från: Inlärning—psykologiska aspekter 

Se-hänvisning från: Inlärningsteori 

Överordnad term: Pedagogisk psykologi 

Underordnad term: Beteendemodifikation 

Underordnad term: Konstruktivism (pedagogik) 

Underordnad term: Motorisk utveckling 

Underordnad term: Programmerad undervisning 

Underordnad term: Studiemotivation 

Underordnad term: Återkoppling (psykologi) 

Underordnad term: Överförd inlärning  

Källa: Psykologiguiden online 2021-11-18 i artikel Inlärningspsykologi 

LCSH: Learning, Psychology of 

Kambodjanska inbördeskriget 1970-1975 

Se-hänvisning: Inbördeskriget i Kambodja 1970-1975 

Källa: NE 2021-11-16 i artikel Kambodja 

Källa: Wikipedia (svenska) 2021-11-16 i artikel Kambodjanska inbördeskriget 

LCSH: Cambodia--History--Civil War, 1970-1975 

Ljus och mörker 

Se-hänvisning från: Mörker och ljus 

Överordnad term: Dialektik 

LCSH: Light and darkness 

Kommentar: Föreslagen term Mörker. 



 

 

Ljus och mörker i litteraturen 

LCSH: Light and darkness in literature 

Läkemedel i litteraturen 

LCSH: Drugs in literature 

Kommentar: Föreslagen som se-hänvisning till Droger i litteraturen, i och med att LCSH 

använder samma term Drugs för både droger och läkemedel. Vi delar dock inte term och får 

mappa båda dessa konstruktioner till Drugs in literature.  

Läsplattor 

Se-hänvisning från: E-boksläsare 

Se-hänvisning från: E-läsare 

Se-hänvisning från: Elektroniska läsenheter 

Överordnad term: Bärbara datorer 

Relaterad term: E-böcker 

Relaterad term: Elektroniska tidskrifter 

Källa: NE 2021-11-17 i artikel Läsplattor 

LCSH: Electronic book readers 

Panamerikanism 

Överordnad term: Internationellt samarbete 

Källa: NE 2021-11-17 i artikel Panamerikanism 

Anm.: Hit verk om resurser som behandlar den solidaritet, faktiskt eller potentiell, som råder 

mellan staterna på västra halvklotet, inklusive resurser om staternas samarbete inom alla 

verksamhetsområden. 

LCSH: Pan-Americanism 

Psykiatri—teori, filosofi 

Underordnad term: Antipsykiatri 

LCSH: Psychiatry—Philosophy 

Svenskundervisning 

Se-hänvisning från: Svenska språket—studier och undervisning 

Se-hänvisning från: Undervisning i svenska språket 

Överordnad term: Språkundervisning 

Underordnad term: Svenska för invandrare 

LCSH: Swedish language--Study and teaching 

Syntolkning 

Se-hänvisning från: Audiovisuell tolkning 

Se-hänvisning från: Audiovisuell översättning 

Överordnad term: Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

Relaterad term: Undertextning 

Anm.: Används för resurser om den teknik där utbildade inläsare beskriver visuell och 

ickeverbal information som kan vara viktig för personer med synnedsättning för att förstå och 

uppskatta kulturell eller informativ media.  

LCSH: Audiodescription 

Kommentar: Ämnesordet finns redan i Libris då det av misstag skapades av en katalogisatör.  

Relationer och hierarkier ska justeras enligt ovan.  



 

 

Tuggummi 

Överordnad term: Godis 

Källa: NE 2021-11-18 i artikel Tuggummi 

LCSH: Chewing gum 

Tystnad i konsten 

LCSH: Silence in art 

Resande (folk) i litteraturen 

LCSH: Romanies in literature 

Svenskt militärt deltagande 

Relaterad term: Svenska frivilliga (i andra staters krig) 

LCSH: Participation, German, [Irish, Swiss, etc.] 

FAST: Military participation—Swedish 

Tyskt militärt deltagande 

LCSH: Participation, German, [Irish, Swiss, etc.] 

FAST: Military participation—German 

 

Nya genre/formtermer: 
Saxofonskolor 

Kommentar: Genre/formterm i saogf-systemets termsamling för musiktermer. 

 

Ändringar: 

Behaviorism (+SAO) 

Överordnad term: Psykologi 

Bibliotek och skola (+SAO) 

Underordnad term: Bibliotek och förskola 

Civilt försvar—juridik och lagstiftning (Ändring) 

Se-hänvisning från: Civilförsvar—juridik och lagstiftning  

Kommentar: Föredragen term är Civilt försvar 

Cyberoperationer (militärväsen) (+SAO) 

Se-hänvisning från: IT-angrepp 

Droger i litteraturen (+SAO) 

Se-hänvisning från: Narkotika i litteraturen 

Kommentar: I enlighet med hur LCSH har gjort.  

Fördrag (+SAOGF) 

Se-hänvisning från: Avtal 

Se-hänvisning från: Traktat 

Se-hänvisning från: Överenskommelser 

Kommunalt avfall (Ändring) 

Se-hänvisning från: Hushållsavfall 



 

 

Se-hänvisning från: Hushållssopor 

Källa: Miljöbalken 15 kap 3 § 

Källa: Naturvårdsverket 2021. Kommunalt avfall. 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/kommunalt-avfall/ (2021-11-18) 

Anm.: Tidigare Hushållsavfall, ändrat 2021-12-15 

Anm.: Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin 

art och sammansättning liknar avfall från hushåll. 

Liljor (+SAO) 

Överordnad term: Liljeväxter 

LCSH: Lilies 

Milis (+SAO) 

Överordnad term: Sociala rörelser 

Överordnad term: Väpnade styrkor 

Anm.: Används för resurser om regeringsfientliga, paramilitära sociala rörelser.  

LCSH: Militia movements 

Ont och gott (+SAO) 

Överordnad term: Dialektik 

Pedagogisk psykologi (+SAO) 

Se-hänvisning från: Utbildningspsykologi 

Källa: Svensk MesSH 2021-11-18 i artikel Utbildningspsykologi 

Psykologisk metod (+SAO) 

Se-hänvisning från: Psykologi—metodik 

Anm.: Tidigare även Psykologi—metodik, borttagen 2021-12-15. 

LCSH: Psychology—Methodology 

Scrapbooks (Ändring) 

Se-hänvisning från: Collageböcker 

Se-hänvisning från: Urklippsböcker 

Anm.: Tidigare Collageböcker. Ändrat 2021-12-15. 

Kommentar: Ändras i enlighet med vald term i SAOGF. TGM använder Klippböcker. 

Sexualundervisning (+SAO) 

Se-hänvisning från: Samlevnadsundervisning 

Se-hänvisning från: Sex och samlevnad. 

Se-hänvisning från: Sex och samlevnad—studier och undervisning 

Se-hänvisning från: Sex- och samlevnadsundervisning 

Se-hänvisning från: Undervisning i sex och samlevnad 

Anm.: Tidigare även Undervisning i sex och samlevnad, borttagen 2021-12-15. 

Videokonferenser online (Ändring) 

Se-hänvisning från: Datorstödda videokonferenser 

Se-hänvisning från: Internetkonferenser 

Se-hänvisning från: Onlinekonferenser 

Se-hänvisning från: Webbkonferenser 

Anm.: Tidigare Datorstödda videokonferenser. Ändrat 2021-12-15. 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/kommunalt-avfall/


 

 

Avvaktar/avslås/tas bort: 

Björklag 

Kommentar: Avvaktar. För få träffar i Libris. 

Cognomen 

Kommentar: Avslås. Enligt LCSH lägger man Names, Personal med ämnesord för det 

aktuella språket. I detta fall blir det Namnskick; Latin;  

Explicit kunskap 

Kommantar: Avvaktar. Termen är förslagen för resurs som studerar hur stor påverkan 

kunskapsinhämtning/-inlärning har vid KBT. Som jag tolkar resursen handlar den om studiet 

av individers förmåga att ta till sig kunskap, dvs lärande, i förhållande till hur effektivt 

terapin fungerar. Liknande verk hos LCSH har indexerats med ”Learning, Psychology of” i 

kombination med Kognition och/eller Kognitiv beteendeterapi. Även termer som 

Kunskapshantering och/eller Inlärning kan fungera. 

Digitala möten 

Kommentar: Ämnesordet finns redan i Libris då det av misstag skapades av en katalogisatör.  

Förslaget avslås. Internationellt använder man termer såsom Videoconferencing, Internet 

videoconferencing, Computer conferencing för olika typer av digitala möten.  

För det material som fått Digitala möten kan man lägga: Bibliotek och skola (eller smalare 

termer, t.ex. Bibliotek och förskola); Bibliotek och distansundervisning; Videokonferenser 

Hybrida hot 

Kommentar: Avvaktar. Enligt Hybrida hot : explorativa scenarier finns ingen enhetlig 

definition. LCSH saknar också ämnesord för begreppet. För resurser som behandlar hybrida 

hot ur ett mycket brett perspektiv kan kanske termen Hotbilder i kombination med 

Säkerhetspolitik användas? För resurser som behandlar mer specifika hot bör mer specifika 

termer användas  

Illegal handel 

Kommentar: Avvaktar. Resursen handlar främst om uppstramning av postlagen, för att 

förhindra illegal handel. Postlagen bör läggas in som ämne.  

Gränskontroll 

Kommentar: Tas bort. Ligger även som se-hänvisning till Gränsbevakning. Rest från SAB-

registret. 

Mexitegel 

Kommentar: Avslås. En träff i Libris och den handlar framför allt om 70-talets svenska villor. 

Komplettera beskrivning med ämnesord Tegel. 

Mörker 

Kommentar: Vi följer hur British Library har indexerat boken och LCSH:s mönster för ämnet 

ljus och mörker, dvs att man har en sammanfattande term Ljus och mörker. Termen Ljus bör 

nog egentligen användas endast för ljus inom ämnesområdet Fysik, d.v.s. strålning. 

Psykologi—metodik 

Kommentar: Tas bort. Är mappad till Do:dd vilket är en ogiltig kod enlig SAB. 
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