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Studieförbundens Ämneskategorisering 
 

Ny ämneskategorisering fr o m verksamhetsår 2004 
 
Världen förändras och nya ämnen gör sitt intåg i studieverksamheten medan gamla försvinner. 
Det har gett oss anledning att se över de ämnesbeteckningar och ämneskoder, som används i 
studieförbundens rapportering. 
 
Syftet är att ställa samman en mer aktuell och relevant ämnestabell än dagens. 
 
Den nya ämneskategoriseringen är avsedd att beskriva ämnesinnehållet i studieförbundens 
verksamhet i studiecirklar, annan gruppverksamhet och kulturprogram. Den är också grund 
för ämnesrapportering i övriga verksamhetsformer där ämne anges. 
 
Det medför att ämnen som återfinns i tabellen inte automatiskt är att betrakta som godkänd 
folkbildning. Diskussionen kring avgränsningsfrågor förs inom Folkbildningsförbundet och har 
resulterat i dokumentet ”Etikfrågor”, 2002.  www.studieforbunden.nu  under länk Material. 
Se också Folkbildningsrådets ”Att lyfta tanken på färd”, STATSBIDRAG TILL 
STUDIEFÖRBUNDEN, sammanfattning av kriterier och fördelningsprinciper från och med år 2001  
www.folkbildning.se - Studieförbund – Hjälpreda - Regler 
 
 
De nya kategorierna är samtidigt en anpassning till svensk utbildningsnomenklatur, SUN1 och 
avsedd att göra studieförbundens verksamhet förståelig och jämförbar i förhållande till 
ämnesstudier i annan studieverksamhet. 
Samtidigt är tabellen en modifiering, där kompletteringar gjorts med studieförbundsspecifika 
ämnen vilka saknas i SUN. Framför allt gäller det estetområdet, fackliga studier och studier 
med folkrörelseinriktning. 
 

Nyheter 
Förutom förändrade beteckningar på en rad ämnen, finns ett stort område som utökats med 
nya beskrivningar – data. Datastudier i egenskapen att lära sig grunderna i att använda 
kalkylprogram, ordbehandling, Internet mm kodas under ämnet ”482z - Datoranvändning”. 
 
Datoranvändning ska inte användas för att beteckna ämnen där datorn bara utgör redskapet för 
studier som egentligen avser andra ämnen. T ex kommer mycket av studieförbundens 
verksamhet med datorer att kodas under ”213 – Medieproduktion”, som omfattar utbildningar 
inriktade mot tekniker och färdigheter för att framställa böcker, tidningar, radio- och TV-
produktioner, film/videoproduktioner, musikinspelningar och grafiska produkter. Används 

                                                 
1 Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 
60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid klassificering av 
personalens/befolkningens utbildning. För mer information se SCB:s webb - 
http://www.scb.se/klassifikationer/sun.asp 
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datorer vid mönsterframställning som en del i studier i vävning, är ämnet således 215 t – 
Vävning. 
 

Folkbildningen unik 
Den bredd av ämnen som studeras i studieförbundens verksamhet täcks inte lätt av en generell 
ämneskodning. Därav har som nämnts, estetområdet fått en stor uppsättning koder, unika för 
studieförbundens verksamhet. 
Och vissa jämförelser blir oandvändbara; som t ex SUN:s användning av området Medicin, 
för yrkesinriktade utbildningar inom vårdsektorn. I det fallet har vi bedömt att ämnet förutom 
i allmän bemärkelse väl täcks av andra områden: Farmaci 727x, Missbruksfrågor 769o, 
Friskvård 813z, eller Hälso- och sjukvård 720z. 
 

Huvudinnehållet styr 
Det tidigare begreppet Tvärvetenskapliga ämnen har utgått. Fortsättningsvis får man i de fall 
flera ämnen studeras göra en bedömning av vilket som är det huvudsakliga ämnet. 
 

Alfabetiskt register hjälper dig att hitta rätt 
Ett alfabetiskt register kompletterar ämnesbeteckningarna med nyckelord för vilka slags 
studier man kan koda under ämnet. Det är tänkt att utgöra ett stöd för att lättare hitta rätt. 
 

Översättningstabell för statistisk jämförelse 
För att göra ämnesstudierna jämförbara mellan STUVs tidigare ämneskategorisering och den 
nya kategoriseringen, har en översättningstabell i båda riktningar tagits med som ett 
komplement. Den är också tänkt att underlätta övergången för den som redan är förtrogen 
med STUVs uppbyggnad. 
 
 
Stockholm 2003-04-29 
Ämnesgruppen 
Gunnel Karlén, ABF, Kerstin Koumbis, FU och Åke Svensson, SV/Birgitta Andersson, SV 
och Tomas Östlund, FBR 
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En introduktion till Svensk Utbildnings Nomenklatur 
 

Ur mis Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik SCB 
”Inriktningsmodulen 
De två första siffrorna i inriktningsmodulen anger huvudinriktning och motsvarar inriktning (fields of 
education) i ISCED 97 (International Standard Classification of Education). 
Den första siffran anger utbildningens innehåll på den grövsta nivån. 
 
0 Allmän utbildning 
1 Pedagogik och lärarutbildning 
2 Humaniora och konst 
3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 
4 Naturvetenskap, matematik och data 
5 Teknik och tillverkning 
6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård 
7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg 
8 Tjänster 
9 Okänd 
 
Används de två första siffrorna erhålls följande indelning: 
 
01 Bred, generell utbildning  48 Data 
08 Läs- och skrivinlärning för vuxna  52 Teknik och teknisk industri 
09 Personlig utveckling  54 Material och tillverkning 
14 Pedagogik och lärarutbildning  58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 
21 Konst och media  62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 
22 Humaniora  64 Djursjukvård 
31 Samhälls- och beteendevetenskap  72 Hälso- och sjukvård 
32 Journalistik och information  76 Socialt arbete och omsorg 
34 Företagsekonomi, handel och administration  81 Personliga tjänster 
38 Juridik och rättsvetenskap  84 Transporttjänster 
42 Biologi och miljövetenskap  85 Miljövård och miljöskydd 
44 Fysik, kemi och geovetenskap  86 Säkerhetstjänster 
46 Matematik och övrig naturvetenskap  99 Okänd 
 
Den tredje siffran i inriktningskoden anger ämnesinriktning och är densamma som den indelning i ‘Fields of 
Education and Training’ som UNESCO, EUROSTAT och OECD arbetat fram som komplement till ISCED 97. 
 

Specifikt för studieförbundens verksamhet 
Positioner t o m den fjärde siffran/bokstaven är den gemensamma koden för att benämna ämnen specifika just 
för studieförbundens verksamhet. Denna är obligatorisk och sätts gemensamt för samtliga studieförbund. 
 
Den femte siffran/bokstaven är den position varje studieförbund själv förfogar över. 
Den måste alltid föregås av en giltig fyrpositionskod hämtad ur den gemensamma ämnestabellen. 
 
 

Allmänt 
Siffran 0 används för verksamhet som är allmän och har bredd, utan tyngdpunkt på övriga ämnesinriktningar 
inom området. Exempel – 310 Beteendevetenskap, allmän inriktning. 
Siffran 9 används för verksamhet där ingen av de övriga ämnesinriktningarna inom området passar in eller om 
detaljerad information om ämnet saknas. Exempel – 319 Samhälls- och beteende vetenskap, övrig/ospec 
inriktning  
 
Z används som en ”dummy” den utmönstrar ingen underkategori utan ÄR ämnet i den tresiffriga koden. 
x används för annan utbildning inom ämnet där inget av de tillgängliga alternativen är tillämpligt. 
 



Ämnesbeteckningar i studieförbundens verksamhet

0 Allmän utbildning
Läs- och skrivinlärning för vuxna080

Läs- och skrivinlärning för vuxna omfattar utbildningar som arrangerats för vuxna elever som av skilda anledningar inte lärt sig läsa 
och skriva. 
OBS! 
Svenska för invandrare 222g

080 z    Läs- och skrivinlärning för vuxna
Läs och skrivinlärning för vuxna

Personlig utveckling090
Personlig utveckling omfattar utbildningar som i huvudsak refererar till individens personliga utveckling och sociala kompetens. Hit 
räknas t.ex. kurser i ledarskap och ökat självförtroende. Även utbildning som syftar till att öka förmågan att samarbeta, att tala i 
grupp, att argumentera, att föra fram ett budskap etc. ingår.

090 z    Personlig utveckling
Argumentationsteknik
Mental träning
Personlig utveckling
Presentationsteknik
Samarbetsträning
Tala inför publik
Teambuilding

1 Pedagogik och ledarutbildning
Pedagogik142

Omfattar utbildningar inriktade mot lärandets processer samt om teorier och metoder för undervisning, uppfostran och utbildning. Det 
inkluderar i första hand utbildningar inom vetenskapen pedagogik. 

OBS! 
Friskvårdspedagogik 813z

142 o    Uppfostran / föräldrakunskap
Föräldrakunskap
Föräldrautbildning
Uppfostran

142 z    Pedagogik o metodik
Didaktik (undervisningsmetodik)
Metodik
Pedagogik

Pedagogik och ledarutbildning, övrig/ospec utbildning149
Omfattar utbildningar med pedagogiskt innehåll som inte hör hemma under någon av de övriga inriktningarna inom 14 och som inte 
kan betraktas som breda utbildningar.
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149 o    Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad)
Cirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinriktad)

149 p    Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne
Ledarutbildning teoretiskt ämne

149 q    Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne
Ledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne

149 r    Studieorganisatörsutbildning
Studieorganisatörsutbildning

2 Humaniora, språk och konst
Bild- och formkonst211

Omfattar utbildningar inriktade mot framställning av konst, konstnärliga tekniker, utställningskunskap, konsthistoria, samtidsteori, 
kritik m.m. 

OBS! Konsthantverk 215_

211 a    Bild- och formkonstnärlig utbildning
Formgivning -estetisk
Konst
Metallkonst
Textilkonst

211 b    Konstvetenskap och konsthistoria
Antikviteter
Estetik
Konst- och bildvetenskap
Konsthistoria
Konstvetenskap

211 o    Teckning
Kalligrafi
Kroki
Teckning
Textning

211 p    Måleri
Akvarellmåleri
Måleri
Oljemåleri

211 q    Skulptur
Skulptur

211 r    Grafisk konst
Etsning
Grafik
Lineoleumtryck
Litografi
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211 s    Film och fototeknik
Fotografering
Mörkrumsteknik
Video

211 x    Annan utbildning inom bild- och formkonst

Musik, dans och dramatik212
Omfattar bl a utbildningar inriktade mot scenframställning, såväl framförande som komposition, scenteknik, scenografi, koreografi, 
regi etc. Teori och historia inom området inkluderas.

212 a    Musik (för scenframställning)
Estetisk utbildning; musik
Musik för scenframställning
Musikdramatisk scenframställning

212 b    Teater och dramatik (för scenframställning)
Barnteater
Drama/teater/film
Dramatik/dramaturgi
Estetisk utbildning; dans, teater
Regi
Scenframställning
Teater (instudering)
Utövande teater

212 c    Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia
Filmvetenskap/filmhistoria
Musikvetenskap/musikhistoria
Teatervetenskap/teaterhistoria

212 f    Körsång
Körsång

212 g    Solosång
Solosång

212 h    Sång och musik i grupp
Sång och musik i grupp

212 i    Instrumentalmusik - ensemble
Instrumentalmusik ensemble

212 j    Piano (enskilt instrument) tangentspel
Dragspel
Piano
Synthesizer

212 k    Stränginstrument (enskilt instrument)
Fiol
Gitarr

212 l    Övriga enskilda instrument
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Blåsinstrument
Slagverk

212 m    Improvisatorisk musik (rock, jazz etc)
Blues
Jazz
Pop
Rock

212 n    Musikteori
Harmonilära
Komposition, musik
Musiklyssning
Musikteori
Notlära

212 o    Folkmusik
Folkmusik

212 p    Modern konstdans
Dans
Fridans
Jazzdans

212 q    Balett, klassisk dans
Balett
Klassisk dans

212 r    Folklig dans
Folklig dans

212 s    Övriga danser
Dans, övrig

212 t    Koreografi
Koreografi

212 u    Mim, pantomim
Mim
Pantomim

212 x    Övrig scenisk konst
Övrig scenisk konst

Medieproduktion (grafisk formgivning)213
Omfattar utbildningar inriktade mot tekniker och färdigheter för att framställa böcker, tidningar, radio- och TV-produktioner, 
film/videoproduktioner, musikinspelningar och grafiska produkter. Utbildningar i illustration, foto och datorgrafik ingår. Utformningen 
av trycksaker med avseende på rubrikers, textytors och bilders placering i förhållande till varandra inkluderas.

213 a    Medieproduktion, allmän inriktning
Medieproduktion

213 b    Film-, radio- och TV-produktion
Filmproduktion
Radio-produktion
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TV-produktion

213 c    Grafisk teknik och bokbinderi
Bokbinderi
Grafisk teknik
Grafisk utbildning; bokbinderi
Grafisk utbildning; tryckning
Medieutbildning; tryckmedia / tryckteknik
Tryckeriteknik

213 d    Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto
Fotografi (grafisk framställning)
Grafisk design
Illustration
Informationsdesign
Layout
Medieutbildning; information och reklam

213 x    Annan utbildning inom medieproduktion
Multimedia
Musikinspelning

Formgivning214
Omfattar utbildningar inriktade mot en kreativ utformning av ett föremål eller en miljö där hänsyn tas till form, material och 
funktionalitet.

214 a    Modedesign
Konfektionsdesign
Modedesign

214 b    Inredningsdesign
Heminredning
Inredningsarkitektur

214 x    Annan utbildning inom formgivning
Design och formgivning
Formgivning

Konsthantverk215
Tekniker och färdigheter i specifika konsthantverk såsom keramik, guld-/silversmide, vävning, slöjd etc. Även utbildningar i tekniker 
för att bevara gamla hantverkstraditioner ingår. 

OBS! 
Bokbinderi 213c

215 n    Knyppling
Knyppling

215 o    Konsthantverkshistoria, förståelse
Konsthantverkshistoria

215 p    Träslöjd
Träslöjd

215 q    Metallslöjd
Guldsmide
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Silversmide
Tennsmide

215 r    Keramik
Keramik

215 s    Porslinsmålning
Porslinsmåleri

215 t    Vävning
Vävning

215 u    Konstsömnad
Konstsömnad

215 v    Övrig textilslöjd
Stickning
Tenntrådsbroderi
Tovning
Övrig textilslöjd

215 x    Övrigt konsthantverk
Blomsterbindning
Glas (konsthantverk)
Konsthantverk
Möbelrenovering
Rotslöjd
Övrigt konsthantverk

215 y    Klädsömnad - klädvård
Klädsömnad

Religion221
Omfattar utbildningar inriktade mot religioners och livsåskådningstraditioners roller i kulturer och samhällen. Det innefattar studier av 
nutida utformningar och historiska bakgrunder såväl avseende kristendomen som andra världsreligioner.

221 x    Annan utbildning i religion
Islamologi
Judaistik
Kristendom
Religion
Religionshistoria
Religionsvetenskap/religionskunskap
Teologi

Främmande språk222
Omfattar utbildningar inriktade mot uppbyggnad och komposition av främmande språk. Det inkluderar till språket relaterade kulturer, 
litteratur och språkvetenskap. Allmänt språkvetenskapliga utbildningar ingår.

OBS!
Hemspråk 223b

222 a    Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar
Datalingvistik
Fonetik
Lingvistik (språkvetenskap)
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Retorik
Språkvetenskap; allmän

222 b    Engelska
Engelska

222 c    Tyska
Tyska

222 d    Franska
Franska

222 e    Spanska
Spanska

222 f    Ryska
Ryska

222 g    Svenska som främmande språk
Svenska för invandrare
Svenska som främmande språk

222 o    Klassiska språk (grekiska, latin)
Grekiska (gammalgrekiska)
Latin

222 p    Finska (estniska, ungerska)
Estniska
Finska
Finsk-ugriska språk
Ungerska

222 q    Italienska
Italienska

222 r    Kontakttolk
Kontakttolk

222 x    Annan utbildning i främmande språk
Övriga språk

Svenska och litteraturkunskap (även  hemspråk)223
Omfattar utbildningar inriktade mot det svenska språket, dess litteratur och språkvetenskap (även hemspråk). Det inkluderar även 
allmän litteraturvetenskap och litteraturhistoria.

223 a    Svenska
Nusvenska
Svenska
Svenska språket

223 b    Modersmål andra än svenska
Hemspråk
Modersmål
Samiska (modersmål)
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223 c    Litteraturhistoria och litteraturvetenskap
Bok- och bibliotekshistoria
Litteraturhistoria
Litteraturvetenskap

223 o    Nordiska språk
Danska
Isländska
Nordiska språk
Norska

223 p    Skönlitteratur och svenska
Barn- och ungdomslitteratur
Litteratur
Läsecirkel
Skönlitteratur och svenska

223 q    Skrivarcirkel
Skrivarcirkel

223 r    Teckenspråk
Teckenspråk

Historia och arkeologi225
Omfattar utbildningar inriktade mot politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar. Utbildningar i arkeologi, 
dvs. utbildningar inriktade mot forntida samhällsformer, landskap, naturmiljöer och bebyggelsemönster utifrån utgrävningar i marken 
inkluderas. Likaså inkluderas utbildningar i kulturvård och museivetenskapliga utbildningar.

OBS! 211b Konsthistoria, 212c Musik-, film-,dans- och teaterhistoria, 314z Ekonomihistoria, 226z Idé- och lärdomshistoria, 223c 
Litteraturhistoria, 221x Religionshistoria

225 a    Historia
Antikens kultur och samhällsliv
Historia
Idrottshistoria
Kulturhistoria

225 b    Arkeologi
Arkeologi
Medeltidsarkeologi

Livsåskådning, filosofi, logik och etik226
Omfattar utbildningar inriktade mot grunderna för vetande och tänkande samt mänskliga värderingar och dess grund.

OBS! 
Religion 221x

226 z    Livsåskådning, filosofi, logik och etik
Etik
Filosofi
Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Livsåskådning (ej specifikt religion)
Logik
Regelefterlevnad
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3 Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration
Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning310

Omfattar breda utbildningar inriktade mot samhälls- och/eller beteendevetenskap utan klar tyngdpunkt mot någon av de övriga 
inriktningarna inom 31.

OBS!
Pedagogik 142z

310 a    Beteendevetenskap, allmän inriktning
Beteendevetenskap, allmän

310 b    Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning
Samhällskunskap

Psykologi311
Omfattar utbildningar inriktade mot människors sätt att känna, tänka och handla utifrån individernas olikheter, erfarenheter och miljö.

311 x    Psykologi
Arbetslivets socialpsykologi
Barn- och ungdomspsykologi
Idrottspsykologi
Organisationspsykologi
Psykologi
Socialpsykologi
Tillämpad psykologi

Sociologi, etnologi och kulturgeografi312
Omfattar utbildningar inriktade mot människors beteende i grupper och i relation till samhället. Folklivsforskning liksom hur 
människor organiserar sig och utnyttjar jordens resurser ingår.

312 a    Sociologi
Sociologi

312 b    Socialantropologi och etnologi
Etnografi
Etnologi
Flyktingfrågor
Kulturantropologi
Socialantropologi

312 c    Geografi (Kultur- och samhällsgeografi)
Ekonomisk geografi
Geografi (länder och landskap)
Kulturgeografi
Landskap (geografi)
Länder (geografi)
Samhällsgeografi

312 o    Biografi, släktforskning
Biografi
Släktforskning

312 p    Jämställdhetsfrågor
Diskriminering
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Integration
Jämställdhet
Kvinnostudier
Segregation

Statsvetenskap313
Omfattar utbildningar inriktade mot politik och samhällsfrågor. Internationella relationer ingår, liksom medborgares rättigheter och 
skyldigheter.

313 o    EU-kunskap
EU-kunskap

313 p    Politiska ideologier
Politiska ideologier

313 q    Socialpolitik
Socialpolitik

313 r    Samhällsplanering
Samhällsplanering

313 s    Kommunala frågor
Kommunala frågor

313 t    Arbetsmarknadspolitik
Arbetsmarknadspolitik

313 z    Statsvetenskap / Internationella frågor
Freds- och konfliktforskning/-kunskap
Internationella frågor
Internationella relationer
Statsvetenskap/statkunskap
U-landskunskap

Nationalekonomi och ekonomisk historia314
Omfattar utbildningar inriktade mot hushållning av samhällets resurser, ekonomisk teori och beslutsfattande.

314 z    Nationalekonomi och ekonomisk historia
Ekonomisk historia
Nationalekonomi

Samhälls- och beteende vetenskap, övrig/ospec inriktning319
Omfattar utbildningar inriktade mot samhälls- och beteendevetenskap som inte kan klassificeras under någon av de övriga 
inriktningarna inom 31 och som inte kan betraktas som breda utbildningar inom området.

319 o    Folkrörelser - intresseorganisationer
Folkrörelser
Intresseorganisationer

319 p    Föreningskunskap
Föreningskunskap
Mötesteknik (föreningskunskap)

319 z    Samhälls- och beteendevetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning
Sex och samlevnad
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Journalistik och information, allmän inriktning320
Omfattar breda utbildningar inriktade mot journalistik och information utan klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna 
inom 32.

320 z    Journalistik och information, allmän inriktning
Journalistik och information

Journalistik och medievetenskap321
Omfattar utbildningar inriktade mot journalistik och masskommunikation/information, i avseendet formulering och innehåll i 
meddelanden. Det inkluderar nyhetsrapportering liksom att skriva reportage och artiklar etc. av allmänt intresse.

OBS!
Utbildningar i medieproduktion (213_)
Utbildningar i grafisk teknik och formgivning (213_)
Utbildningar i marknadsföring (342z)

321 b    Medie- och kommunikationsvetenskap
Informatik (informations- och medievetenskap)
Kommunikation; mass-
Kommunikationsvetenskap
Medie- o kommunikationsvetenskap
Medier
Pressvetenskap

Företagsekonomi, handel, administration, allmän utb.340
Omfattar breda utbildningar inriktade mot företagsekonomi, handel och administration i privata och offentliga organisationer utan klar 
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 34.
Breda utbildningar i företagsekonomi omfattande organisation, finansiering, redovisning, marknadsföring m.m. där bredden på 
utbildningen överväger tyngdpunkten på eventuell specialisering (340a)

340 a    Ekonomutbildning/företagsekonomi
Företagsekonomi

340 b    Handel och administration
Handel och administration
Handel och kontor
Stenografi
Tangentbordsträning/maskinskrivning

340 x    Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration
Affärsutveckling
Entreprenörsutbildning
Företagande
Småföretagande
Starta eget

Marknadsföring342
Omfattar utbildningar inriktade mot utbytesprocessen av varor och tjänster mellan organisationer/företag och/eller individer och 
konsumenters beteende och behov. Produktutveckling, prissättning, distributionskanaler och marknadskommunikation ingår.

OBS!
Utbildningar i reklam med inriktning på utformning och framställning (213d)

342 z    Marknadsföring
Marknadsföring
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Bank, försäkring och finansiering343
Planering, styrning, organisering och kontroll och bevakning av finansiella resurser i organisationer, företag och hos individer ingår, 
liksom tillhandahållandet av finansiella tjänster på företags- och individnivå.

Även studier inför val av pensionsfonder ingår.

343 z    Bank, försäkring och finansiering
Aktiekunskap
Banktjänster
Finansiering
Försäkringstjänster
Pensionsfonder

Redovisning och beskattning344
Redovisning och beskattning omfattar utbildningar inriktade mot bokföring, granskning och kontroll av finansiella transaktioner.

344 z    Redovisning,bokföring och beskattning
Beskattning
Bokföring
Deklaration
Redovisning
Revision

Ledning och administration345
Planering, ledarskap och styrning i företag och andra organisationer. Utbildningar i ledarskap och administration där även 
finansiering, ekonomi etc. ingår klassificeras här om tyngdpunkten ligger på ledarskap och administration.

OBS!
Utbildningar i ledarskap avseende egen personlig utveckling (090z) 
Utbildningar i administration avseende kontorsadministration och sekreterartjänster (346x)
Cirkelledarutbildning 149_

345 a    Ledarskap, organisation och styrning
Arbetsorganisation och arbetspsykologi
Industriell organisation
Ledarskap
Ledarskap och organisation
Logistik; företagsinriktad
Organisation
Projektledning

345 x    Annan utbildning i ledning och administration
Administration
Arbetsliv
Arbetsorganisation
Internationella arbetslivsstudier
Ledning

Arbetsplatsrelaterad och facklig utbildning347
Omfattar utbildningar inriktade mot organisation och verksamheter på arbetsplatsen. Facklig utbildningar men även 
personalutbildningar.

347 o    Avtalsfrågor
Avtalsfrågor

347 p    Fackliga frågor

Sida 12 av 23Ämnesbeteckningar 2006-01-12



Fackliga frågor

347 q    Företagsdemokrati/medbestämmande
Företagsdemokrati
Medbestämmande

347 r    Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt
Arbetsliv, övriga ämnen
Fackligt/övrigt

347 z    Arbetsplatsrelaterad utbildning
Arbetsplatsrelaterad utbildning
Arbetsutveckling
Förhandlingsteknik
Kvalitet inom företaget
Motivation i arbetslivet

Juridik och rättsvetenskap380
Juridik och rättsvetenskap omfattar utbildningar inriktade mot rättsreglerna och deras tillämpning. Det inkluderar även 
ekonomiskt/samhällsvetenskapliga utbildningar om tyngdpunkten ligger på rättsvetenskap.

380 x    Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap
Affärsjuridik
Affärsrätt
Civilrätt
Handelsrätt
Juridik
Konsumentlag
Offentlig rätt
Rättsvetenskap

4 Naturvetenskap, matematik och data
Biologi och biokemi421

Omfattar utbildningar inriktade mot levande organismers struktur, fysiologi, ärftlighet, reproduktion, utveckling och beteende. 
Utbildningar inom biologins närbesläktade vetenskaper inkluderas liksom utbildningar om kemin hos levande organismer.

421 a    Biologi
Biologi
Humanbiologi
Marin biologi
Medicinsk biologi

421 b    Näringslära
Biokemi
Kostvetenskap
Nutrition
Näringslära
Toxikologi

421 o    Botanik
Botanik
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421 p    Zoologi
Zoologi

Miljövetenskap/ekologi422
Omfattar utbildningar inriktade mot de levande organismerna i relation till varandra och i samspel med omvärlden.

422 z    Miljövetenskap
Ekologi
Ekologi och miljövård
Humanekologi
Miljövetenskap

Fysik441
Omfattar utbildningar inriktade mot materiens och energins egenskaper och dess uppträdande under skilda betingelser. Utbildningar 
i astronomi och rymdvetenskap inkluderas.

441 z    Fysik
Astronomi
Fysik
Rymdvetenskap

Kemi442
Omfattar utbildningar inriktade mot grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med 
varandra.

442 z    Kemi
Kemi
Oorganisk kemi
Organisk kemi

Geovetenskap och naturgeografi443
Omfattar utbildningar inriktade mot jordens, inklusive hydrosfärens och atmosfärens, sammansättning, struktur och egenskaper.

OBS!
Geografi /kulturgeografi 312c

443 z    Geovetenskap och naturgeografi
Geologi
Geovetenskap
Meteorologi
Naturgeografi

Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning460
Omfattar breda utbildningar inriktade mot matematik, statistik och naturvetenskap utan klar tyngdpunkt mot någon av de övriga 
inriktningarna inom 46.

460 z    Matematik och naturvetenskap, allmän inriktning
Naturvetenskap

Matematik461
Omfattar utbildningar inriktade mot problemlösning och metodutveckling av abstrakta och generella problem. Det inkluderar algebra, 
aritmetik, geometri, analys och tillämpad matematik.

461 z    Matematik
Matematik
Matematik/tillämpad matematik
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Statistik462
Omfattar utbildningar inriktade mot insamling, utvärdering och presentation av data. Det inkluderar även sannolikhetslära.

462 z    Statistik
Matematisk statistik
Statistik

Matematik och naturvetenskap, övrig/ospec inriktning469
Omfattar utbildningar som till huvuddelen innehåller naturvetenskapliga ämnen men som inte går att klassificera under någon av de 
övriga ämnesinriktningarna inom 42, 44 eller 46.

469 z    Matematik och övrig naturvetenskap
Naturvetenskap, övrigt

Data, allmän inriktning480
Omfattar breda datautbildningar. Jmfr 482 Datoranvändning. Ej studier i andra ämnen där datorn är redskapet.

480 z    Data, allmän inriktning
Administrativ databehandling/ADB
Data, allmänt
Informationsbehandling
Informationsteknologi
IT-kunskap

Datavetenskap och systemvetenskap 481
Omfattar utbildningar inriktade mot utveckling av datorsystem och informationssystem. Det inkluderar bl.a. analys, konstruktion, 
integration och underhåll av programvaruapplikationer.

481 a    Systemvetenskap och programvaruteknik
Data och systemvetenskap
Datavetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning
Datorkommunikation
Informatik (informationssystem)
Informatik och systemvetenskap
Programmering
Programvaruteknik
Systemvetenskap

481 b    Datavetenskap och datalogi
Datalogi/Numerisk analys
Datavetenskap (matematisk/teknisk)
Informationsbehandling/TDB
Teknisk databehandling

Datoranvändning482
Omfattar utbildningar inriktade mot användning av datorer och olika datorprogram och applikationer i olika sammanhang. 

OBS! 
Datorn i Medieproduktion 213_

482 z    Datoranvändning
Datoranvändning
Internetanvändning
Kalkyl
Ordbehandling
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Data, övrig/ospec inriktning489
Omfattar datautbildningar som inte kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 48 och som inte kan betraktas 
som breda utbildningar inom området.

489 z    Data, övrig eller ospecificerad inrktning
Brandvägg/nätverkssäkerhet
Datasäkerhet
Datavirus/virusskydd

5 Teknik
Teknik, allmän inriktning520

Omfattar breda utbildningar inriktade mot teknik utan tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna inom 5 ‘Teknik, tillverkning 
och byggande’.

520 x    Annan bred utbildning i teknik
Teknik
Teknologi

Maskinteknik och verkstadsteknik521
Omfattar utbildningar inriktade mot konstruktion, produktutveckling, produktion, drift och underhåll inom det maskintekniska området.

521 x    Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik
Maskinteknik
Verkstadsteknik

Energi- och elektroteknik 522
Omfattar tekniska utbildningar inriktade mot energi och elektroteknik. Utbildningar inriktade mot utvinning av energi inkluderas, likaså 
utbildningar inriktade mot energiteknik med miljöprofil.

522 x    Annan utbildning i energi- och elektroteknik
Elektricitet
Elektroteknik
Ellära
Elsäkerhet

Elektronik, datateknik och automation 523
Omfattar tekniska utbildningar inriktade mot konstruktion, produktion, reparation och underhåll av elektronik och elektronikbaserade 
system samt av datorer och datorbaserade system. Utbildningar inom området styr- och reglerteknik inkluderas.

Datorer som styrredskap.

523 d    Automation/Styr- och reglerteknik
Automation
Reglerteknik
Styr- o reglerteknik

523 x    Datorteknik
Datakommunikation; teknisk
Datanätteknik
Datorsystemteknik
Datorteknik
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Elektronik
Kommunikation; data-, tele-

Kemi- och bioteknik524
Omfattar tekniska utbildningar inriktade mot kemiska och biologiska processer. Det inkluderar utbildningar med teknisk inriktning 
som har fokus på kemisk industri och processindustri.

OBS!
Kemi 442z

524 x    Annan utbildning i kemi- och bioteknik
Bioteknik
Kemiteknik

Fordons- och farkostteknik525
Omfattar utbildningar inriktade mot konstruktion, produktion, utveckling, underhåll och reparation av motorfordon, fartyg och flygplan.

525 c    Fordonsteknik
Bilvård
Fordonstekniskt arbete; karosseri
Fordonstekniskt arbete; maskin o lastbil
Fordonsunderhåll
Personbilsteknik

Material och tillverkning, allmän inriktning540
Omfattar breda utbildningar inriktade mot materialteknik och tillverkningsprocesser utan klar tyngdpunkt på någon av de övriga 
inriktningarna inom 54.

540 x    Materialkunskap och tillverkning, allmän inriktning

Livsmedelshantering541
Omfattar utbildningar inriktade mot såväl produktion och utveckling av livsmedelsprodukter som mot hantering av livsmedel vid 
transporter, försäljning, förvaring etc.

541 x    Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel
Livsmedelshantering
Livsmedelsvetenskap

Tillverkning, övrig/ospec inriktning549
Omfattar utbildningar i material och tillverkning som inte kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom område 54 
‘Material och tillverkning’ alternativt under någon av inriktningarna inom område 52 ‘Teknik och teknisk industri’.

549 z    Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. Inriktning

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän inriktning580
Omfattar breda utbildningar inriktade mot samhällsbyggnad/byggnadsteknik utan tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna 
under 58. Här ingår utbildningar i lantmäteri samt i kart- och ritteknik.

580 X     Annan utbildning inom samhällsbyggande och byggnadsteknik (kartritning)
Kartritning

Samhällsbyggnad och arkitektur581
Omfattar utbildningar inriktade mot planering och utformning av byggnader, samhällen och miljöer, både ur en naturvetenskaplig, en 
samhällsvetenskaplig och ur en konstnärlig synvinkel.

Sida 17 av 23Ämnesbeteckningar 2006-01-12



581 X     Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur
Arkitektur

6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Lantbruk621

Omfattar utbildningar inriktade mot växtproduktion, husdjurshållning, maskinteknik, markvetenskap, naturresurshushållning och 
andra ämnen av betydelse för lantbruksdrift. Utbildningar inriktade mot djurvård (friska djur) klassificeras också här.

621 o    Husdjursskötsel
Husdjursskötsel

621 x    Lantbruk
Biodling
Jordbruksekonomi
Kreatursskötsel
Lantbruk
Åkerbruk

Trädgård622
Omfattar utbildningar inriktade mot odling av trädgårdsväxter såsom grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter. Växtförädling och 
utveckling av produktionsprocessen utifrån biologi, teknologi och ekonomi ingår liksom trädgårdsanläggning.

622 x    Trädgård
Trädgård

Skog623
Omfattar utbildningar inriktade mot skogsskötsel, skogsbruk och skogsteknik. Även jakt- och viltvård ingår.

623 c    Skogsbruk
Skog och träteknik
Skogsbruk

623 o    Jakt, viltvård
Jakt
Jägarexamen
Viltvård

Fiske och vattenbruk624
Omfattar utbildningar inriktade mot fiske, fiskodling, fiskvård och vattenvård. Utbildningar inriktade mot odling av musslor, alger och 
andra i vattnet förekommande djur och växter ingår.

624 z    Fiske och vattenbruk
Fiske
Fiskodling
Vattenbruk

7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg
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Hälso- och sjukvård, allmän inriktning720
Omfattar breda utbildningar inom området hälso- och sjukvård utan specialisering mot någon av de övriga inriktningarna inom 72. 
Även utbildningar inom hälsa och folkhälsa klassificeras här. 

OBS! 
Friskvård 813 z

720 z    Hälso- och sjukvård, allmän inriktning
Folkhälsovetenskap
Första hjälpen/Livräddning/hjärt-lungräddning
Hälsa och samhälle
Hälso- och sjukvårdsutveckling
Hälsopedagogik
Internationell hälsa

Medicin721
Omfattar yrkesutbildningar för vårdpersonal.

OBS!
Missbruksfrågor 769o
Friskvård 813z
Hälso- och sjukvård 720z
Farmaci 727x

721 x    Medicin

Omvårdnad723
Tyngdpunkten ligger i omvårdnad under sjukdom och rehabilitering. Anhörigcirklar.

723 p    Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot äldreomsorg
Omvårdnad; äldreomsorg
Äldreomsorg; omvårdnad

723 q    Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda
Omvårdnad; psykiskt utvecklingsstörda
Vårdutbildning; omsorg psykiskt utv.störda

723 r    Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot funktionshindrade
Omvårdnad; funktionshindrade

Terapi, rehabilitering och kostbehandling726
Omfattar utbildningar inriktade mot att återställa hälsa/funktionalitet hos personer med tillfällig eller bestående funktionsnedsättning.

726 x    Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling
Egenvård
Massageutbildning; rehabiliterande
Rehabilitering
Självhjälp
Terapi

Farmaci727
Omfattar utbildningar inriktade mot läkemedelshantering och läkemedlens effekter på människan. Läkemedelsframställning, teknisk 
hantering av läkemedel, att ge information om läkemedlens användning och effekter m.m. ingår i denna inriktning.

727 x    Farmaci
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Farmaci
Läkemedel

Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning760
Omfattar breda utbildningar inriktade på socialt arbete och omsorg utan klar tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna under 
76.

760 z    Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning
Socialpedagogik

Barn och ungdom761
Omfattar utbildningar inriktade på barn och ungdomars aktiviteter och utveckling, såväl i omsorgs- som i fritidsverksamheter. Även 
mer allmänna utbildningar inriktade mot barn- och ungdomsvetenskap inkluderas. 

OBS! 
Uppfostran/föräldrakunskap 142 o.

761 a    Barn och ungdom, allmän inriktning
Barn och barns miljö
Barn och fritid
Barn och ungdom
Barn- och ungdomskultur
Barnomsorg
Vård; omsorg om barn och ungdom

761 c    Fritidsverksamhet för barn och ungdom
Barn och fritid; fritid

Socialt arbete och omsorg, övrig/ospec inriktning769
Omfattar utbildningar inriktade på socialt arbete och omsorg som inte passar in under någon av de övriga inriktningarna under 76 
och som inte kan betraktas som breda inom området.

769 o    Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor)
Alkohol
Droger
Läkemedelsmissbruk
Missbruksfrågor
Narkotika
Tobak

769 p    Handikappfrågor
Funktionshinder
Handikappfrågor
Tillgänglighet

769 z    Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad inriktning
Sociala ämne, övrigt

8 Tjänster
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Matlagning (Hotell, restaurang och storhushåll)811
Omfattar utbildningar inriktade mot tillredning och servering av mat och dryck samt övrig måltidsservice.

811 o    Matlagning
Matlagning

Arrangörskap (Turism, resor och fritid)812
Omfattar utbildningar inriktade mot marknadsföring, försäljning och genomförande av resor och turistevenemang samt övriga kultur- 
och fritidsevenemang.

812 z    Arrangörsskap (Turism, resor och fritid)
Arrangörsskap
Handel o administration; turism och resor
Resor
Turism
Turism- och resandevetenskap

Idrott och friskvård813
Omfattar utbildningar inriktade mot specifika idrotter, såväl metoder och regler som tränarskap. Gruppen inkluderar även utbildningar 
syftande till att stimulera individer till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte.

813 o    Friskvård
Friskvård
Friskvårdspedagogik

813 p    Idrott
Idrottspedagogik
Idrottsvetenskap

813 q    Idrott och friskvård övrigt
Boulle
Qi-Gong
Tai-chi
Vattengymnastik
Yoga

813 x    Idrott ospecificerat
Idrott, ospecificerad
Kartläsning
Orientering

Konsumtion och hemkunskap (Hushåll och lokalvård)814
Omfattar utbildningar inriktad mot egen verksamhet i och olika tjänster till hemmet såsom hemteknik, klädvård, tvättservice, 
lokalvård, hushållsekonomi, sotning m.m.

OBS!
Konsumentlagstiftning 380x

814 a    Hushåll, boendekunskap och lokalvård
Boendekunskap
Hemkunskap
Hushållsekonomi
Hushållsvetenskap
Konsumtion
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814 o    Konsument- och varukännedom
Konsumentkunskap
Varukännedom

Hår- och skönhetsvård815
Omfattar utbildningar inriktade mot hårvård eller skönhetsvård.

815 x    Hår- och skönhetsvård
Färg- och stilanalys
Skönhetsvård

Transport840
Omfattar utbildningar inriktade mot planering, genomförande och ledning av transporter till lands till sjöss och i luften samt service i 
anslutning till desamma.

840 c    Utbildning för sjöfart
Navigation
Skepparexamen

840 d    Utbildning för luftfart
Flyg
Transport; luftfart

840 x    Annan utbildning inom transporttjänster
Körkortsteori
Trafik
Trafiksäkerhet

Miljövård och miljöskydd, allmän inriktning850
Omfattar breda utbildningar inriktade mot miljövård och miljöskydd utan någon klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna 
inom 85.

850 z    Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning
Miljö- och hälsoskydd
Miljövård
Vatten i natur och samhälle

Naturvård och djurskydd852
Omfattar utbildningar inriktade mot skydd och vård av naturen med utgångspunkt i samspelet mellan levande organismer i sin 
naturliga miljö. Restaurering och nyskapande av skadade eller försvunna naturmiljöer samt skötsel av naturreservat och 
nationalparker ingår, liksom främjande av friluftsliv.

OBS!
Skogsbruk 623c
Trädgårdsbruk 622c
Jakt 623x
Fiske 624z

852 z    Naturvård och djurskydd
Djurskydd
Friluftsliv
Naturvård

Miljövård och miljöskydd, övrig/ospec inriktning859
Omfattar miljöutbildningar som inte kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 85 och som inte kan betraktas 
som breda inom området.
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859 z    Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad inriktning
Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad utbildning

Arbetsmiljö och arbetarskydd862
Omfattar utbildningar inriktade mot att upptäcka och förebygga brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, samt att utvärdera 
och kontrollera densamma.

862 z    Arbetsmiljö och arbetarskydd
Arbetarskydd
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö och arbetarskydd
Arbetsvetenskap
Ergonomi

9 Okänd - övriga ämnen
Okänd999

Omfattar utbildningar där information om utbildningens inriktning inte finns tillgänglig

999 o    Spel och hobby
Bridge
Filateli
Modellbygge
Numismatik
Schack

999 z    Okänd
Övriga ämnen/okänd
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Översättningstabell STUV-SUN
STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
011 Filosofi Livsåskådning, filosofi, logik 

och etik
226 z

021 Arkeologi Arkeologi225 b

022 Biografi, släktforskning Biografi, släktforskning312 o

023 Etnografi, folklivsforskning Socialantropologi och etnologi312 b

024 Historia Historia225 a

031 Litteraturhistoria Litteraturhistoria och 
litteraturvetenskap

223 c

032 Skönlitteratur Skönlitteratur och svenska223 p

041 Metodik Läs- och skrivinlärning för 
vuxna

080 z

041 Metodik Cirkelledarutbildning (allmän 
ej ämnesinriktad)

149 o

041 Metodik Studieorganisatörsutbildning149 r

042 Pedagogik Pedagogik o metodik142 z

042 Pedagogik Cirkelledarutbildning 
teoretiskt ämne

149 p

042 Pedagogik Cirkelledarutbildning 
praktiskt/estetiskt ämne

149 q

043 Uppfostran Uppfostran / föräldrakunskap142 o

052 Psykologi Personlig utveckling090 z

052 Psykologi Psykologi311 x

061 Religion Annan utbildning i religion221 x

071 Sociologi Jämställdhetsfrågor312 p

071 Sociologi Sociologi312 a

071 Sociologi Samhälls- och 
beteendevetenskap, övrig 
eller ospecificerad utbildning

319 z

101 Musikhistoria Musik-, dans-, film- och 
teatervetenskap/-historia

212 c

101 Musikhistoria, förståelse Musikteori212 n

102 Körsång Körsång212 f

103 Solosång Solosång212 g

104 Sång och musik i grupp Sång och musik i grupp212 h
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STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
104 Sång och musik i grupp Folkmusik212 o

105 Instrumentalmusik - ensemble Instrumentalmusik - ensemble212 i

106 Piano (enskilt instrument) 
tangentspel

Piano (enskilt instrument) 
tangentspel

212 j

107 Stränginstrument (enskilt 
instrument)

Stränginstrument (enskilt 
instrument)

212 k

108 Övriga enskilda instrument Övriga enskilda instrument212 l

109 Improvisatorisk musik (jazz etc) Improvisatorisk musik (rock, 
jazz etc)

212 m

114 Film-, radio- TV-dramatik Film-, radio- och TV-
produktion

213 b

115 Modern konstdans,( jazz- fridans) Modern konstdans212 p

116 Balett, klassisk dans Balett, klassisk dans212 q

117 Folklig dans Folklig dans212 r

117 Folklig dans Övriga danser212 s

118 Mim, pantomim Mim, pantomim212 u

119 Övrig scenisk konst Övrig scenisk konst212 x

119 Övrig scenisk konst Musik (för scenframställning)212 a

119 Övrig scenisk konst Teater och dramatik (för 
scenframställning)

212 b

119 Övrig scenisk konst Koreografi212 t

121 Konsthantverkshistoria, 
förståelse

Konsthantverkshistoria, 
förståelse

215 o

122 Träslöjd Träslöjd215 p

123 Metallslöjd Metallslöjd215 q

124 Keramik Keramik215 r

125 Porslinsmåleri Porslinsmålning215 s

126 Vävning Vävning215 t

127 Konstsömnad Konstsömnad215 u

128 Övrig textilslöjd Knyppling215 n

128 Övrig textilslöjd Övrig textilslöjd215 v

129 Övrigt konsthantverk Övrigt konsthantverk215 x

131 Konsthistoria - förståelse, teori Konstvetenskap och 
konsthistoria

211 b

132 Teckning Teckning211 o
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STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
133 Måleri Måleri211 p

134 Skulptur Skulptur211 q

135 Grafisk konst Grafisk konst211 r

136 Film och fototeknik Film och fototeknik211 s

139 Övriga ämnen inom bild och form Annan utbildning inom bild- 
och formkonst

211 x

139 Övriga ämnen inom bild och form Annan utbildning inom 
formgivning

214 x

191 Estetiska ämnen övrigt Bild- och formkonstnärlig 
utbildning

211 a

191 Estetiska ämnen övrigt Grafisk teknik och bokbinderi213 c

201 Administration Annan utbildning i ledning 
och administration

345 x

202 Bokföring, revision Redovisning,bokföring och 
beskattning

344 z

203 Företagsekonomi Ekonomutbildning/företagseko
nomi

340 a

211 Handel, kontor Handel och administration340 b

291 Företagsekonomi, handel, 
kontor (övrigt)

Annan bred utbildning i 
företagsekonomi, handel och 
administration

340 x

291 Företagsekonomi, handel, 
kontor (övrigt)

Marknadsföring342 z

301 Biologi Biologi421 a

302 Botanik Botanik421 o

303 Zoologi Zoologi421 p

311 Fysik Fysik441 z

321 Geografi Geografi (Kultur- och 
samhällsgeografi)

312 c

322 Geovetenskap Geovetenskap och 
naturgeografi

443 z

331 Åkerbruk, husdjursskötsel Lantbruk621 x

331 Åkerbruk, husdjursskötsel Husdjursskötsel621 o

332 Trädgård Trädgård622 x

333 Skogsbruk Skogsbruk623 c

334 Fiske Fiske och vattenbruk624 z

335 Jakt, viltvård Jakt, viltvård623 o

341 Kemi Kemi442 z
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STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
351 Matematik Matematik461 z

353 Numerisk analys Datavetenskap och datalogi481 b

382 Naturvetenskap Matematik och 
naturvetenskap, allmän 
inriktning

460 z

383 Miljövård (naturvetenskapligt 
inriktad)

Miljövetenskap422 z

383 Miljövård (naturvetenskapligt 
inriktad)

Miljövård och miljöskydd, 
allmän inrktning

850 z

383 Miljövård (naturvetenskapligt 
inriktad) (se 382)

Naturvård och djurskydd852 z

391 Matematik, naturvetenskap 
(övrigt)

Matematik och övrig 
naturvetenskap

469 z

401 Farmaci Farmaci727 x

411 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård, allmän 
inriktning

720 z

421 Medicin Medicin721 x

491 Medicin, hälsa- och sjukvård 
(övrigt)

Annan utbildning inom terapi, 
rehabilitering och 
kostbehandling

726 x

491 Medicin, hälsa- och sjukvård 
(övrigt)

Friskvård813 o

491 Medicin, hälsa- och sjukvård 
(övrigt), (se 914,401)

Näringslära421 b

501 Arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadspolitik313 t

502 Arbetsmiljö Arbetsmiljö och arbetarskydd862 z

503 Avtalsfrågor Avtalsfrågor347 o

504 Fackliga frågor Fackliga frågor347 p

505 Företagsdemokrati/medbestämm
ande

Företagsdemokrati/medbestä
mmande

347 q

509 Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt 
fackligt

Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt 
fackligt

347 r

511 Information, kommunikation, data Illustration, reklam, grafisk 
formgivning och foto

213 d

511 Information, kommunikation, data Medieproduktion, allmän 
inriktning

213 a

511 Information, kommunikation, data Annan utbildning inom 
medieproduktion

213 x

511 Information, kommunikation, data Journalistik och information, 
allmän inriktning

320 z

511 Information, kommunikation, data Medie- och 
kommunikationsvetenskap

321 b
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STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
511 Information, kommunikation, data Datoranvändning482 z

511 Information, kommunikation, data Data, övrig eller ospecificerad 
inrktning

489 z

521 Informationsbehandling Data, allmän inriktning480 z

531 Juridik, rättsvetenskap Annan utbildning i juridik och 
rättsvetenskap

380 x

541 Folkrörelser - 
intresseorganisationer

Folkrörelser - 
intresseorganisationer

319 o

542 Föreningskunskap Föreningskunskap319 p

542 Föreningskunskap Ledarskap, organisation och 
styrning

345 a

543 Internationella frågor EU-kunskap313 o

543 Internationella frågor Statsvetenskap / 
Internationella frågor

313 z

544 Kommunala frågor Kommunala frågor313 s

545 Nationalekonomi Nationalekonomi och 
ekonomisk historia

314 z

546 Politiska ideologier Politiska ideologier313 p

547 Samhällsplanering Samhällsplanering313 r

551 Alkohol-narkotika-tobak Alkohol-narkotika-tobak 
(Missbruksfrågor)

769 o

552 Handikappfrågor Annan omvårdnadsutbildning 
– inriktning mot psykiskt 
utvecklingsstörda

723 q

552 Handikappfrågor Annan omvårdnadsutbildning 
– inriktning mot 
funktionshindrade

723 r

552 Handikappfrågor Handikappfrågor769 p

553 Socialpolitik Socialpolitik313 q

559 Övriga sociala ämnen Annan omvårdnadsutbildning 
– inriktning mot äldreomsorg

723 p

559 Övriga sociala ämnen Socialt arbete och omsorg, 
övrig eller ospecificerad 
inriktning

769 z

561 Statistik Statistik462 z

582 Samhällskunskap (allmän) Samhälls- och 
beteendevetenskap, allmän 
inriktning

310 b

583 Miljövård (samhällsvetenskaplig 
inriktning)

Miljövård och miljöskydd, 
övrig eller ospecificerad 
inriktning

859 z
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STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
585 Samhällskunskap - 

arbetslivsorientering 
(tvärvetenskapliga  ämnen)

Arbetsplatsrelaterad utbildning347 z

591 Samhällsvetenskap, information 
(övrigt)

Beteendevetenskap, allmän 
inriktning

310 a

601 Engelska Engelska222 b

611 Franska Franska222 d

621 Klassiska språk (grekiska, latin) Klassiska språk (grekiska, 
latin)

222 o

631 Ryska Ryska222 f

641 Spanska Spanska222 e

651 Svenska Svenska223 a

651 Svenska Skrivarcirkel223 q

652 Svenska för invandrare Svenska som främmande 
språk

222 g

653 Nordiska språk Nordiska språk223 o

661 Tyska Tyska222 c

681 Språkkunskap tvärvetenskaplig Allmän språkkunskap och 
allmänt språkliga utbildningar

222 a

691 Finska Finska (estniska, ungerska)222 p

692 Italienska Italienska222 q

693 Teckenspråk Teckenspråk223 r

694 Modersmål för invandrare Modersmål andra än svenska223 b

699 Övriga språk Kontakttolk222 r

699 Övriga språk Annan utbildning i 
främmande språk

222 x

701 Arkitektur, bygganläggning, 
lantmäteri

 Annan utbildning inom 
samhällsbyggande och 
byggnadsteknik (kartritning)

580 X

701 Arkitektur, bygganläggning, 
lantmäteri

 Annan utbildning inom 
samhällsbyggnad och 
arkitektur

581 X

711 Datorteknik Systemvetenskap och 
programvaruteknik

481 a

711 Datorteknik Datorteknik523 x

721 Elektroteknik Annan utbildning i energi- och 
elektroteknik

522 x

741 Kemiteknik (avser 
tillverkningsprocesser)

Annan utbildning i kemi- och 
bioteknik

524 x
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STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
751 Fordonsteknik, (bilvård) Fordonsteknik525 c

752 Maskinteknik (verkstadsteknik) Annan utbildning i 
maskinteknik och 
verkstadsteknik

521 x

761 Materialteknik Materialkunskap och 
tillverkning, allmän inriktning

540 x

771 Mät-, styr- och reglerteknik Automation/Styr- och 
reglerteknik

523 d

781 Tillverknings- och 
produktionsteknik

Material och 
tillverkningsteknik, 
övrig/ospec. Inriktning

549 z

791 Navigation Utbildning för luftfart840 d

791 Navigation Utbildning för sjöfart840 c

792 Trafik, trafiksäkerhet Annan utbildning inom 
transporttjänster

840 x

891 Teknik, (övrigt) Annan bred utbildning i teknik520 x

901 Gymnastik, friluftsliv, idrott Idrott813 p

901 Gymnastik, friluftsliv, idrott Idrott ospecificerat813 x

901 Gymnastik, friluftsliv, idrott Idrott och friskvård övrigt813 q

911 Boendekunskap Inredningsdesign214 b

911 Boendekunskap Hushåll, boendekunskap och 
lokalvård

814 a

912 Klädsömnad - klädvård Modedesign214 a

912 Klädsömnad - klädvård Klädsömnad - klädvård215 y

913 Konsument- och varukännedom Annan utbildning i 
tillverkning/hantering av 
livsmedel

541 x

913 Konsument- och varukännedom Konsument- och 
varukännedom

814 o

913 Konsument- och varukännedom 
(se 581,592 o 291)

Bank, försäkring och 
finansiering

343 z

914 Matlagning Matlagning811 o

921 Social service Socialt arbete och omsorg, 
allmän inriktning

760 z

981 Ämnen hänförliga till mer än en 
huvudämnesgrupp

Arrangörsskap (Turism, resor 
och fritid)

812 z

991 Övriga ämnen Fritidsverksamhet för barn 
och ungdom

761 c

991 Övriga ämnen Hår- och skönhetsvård815 x

991 Övriga ämnen Spel och hobby999 o
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STUV Beteckning SUNkod Beteckning i SUN
991 Övriga ämnen Okänd999 z

991 Övriga ämnen (se 981,581) Barn och ungdom, allmän 
inriktning

761 a
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Översättningstabell SUN-kod
SUN SUNbeteckning (eller FBdefinierat ämne) STUVkod STUVbeteckning

0 Allmän utbildning
Läs- och skrivinlärning för vuxna 041 Metodik080 z

Personlig utveckling 052 Psykologi090 z

1 Pedagogik och ledarutbildning
Uppfostran / föräldrakunskap 043 Uppfostran142 o

Pedagogik o metodik 042 Pedagogik142 z

Cirkelledarutbildning (allmän ej 
ämnesinriktad)

041 Metodik149 o

Cirkelledarutbildning teoretiskt ämne 042 Pedagogik149 p

Cirkelledarutbildning praktiskt/estetiskt ämne 042 Pedagogik149 q

Studieorganisatörsutbildning 041 Metodik149 r

2 Humaniora, språk och konst
Bild- och formkonstnärlig utbildning 191 Estetiska ämnen övrigt211 a

Konstvetenskap och konsthistoria 131 Konsthistoria - förståelse, teori211 b

Teckning 132 Teckning211 o

Måleri 133 Måleri211 p

Skulptur 134 Skulptur211 q

Grafisk konst 135 Grafisk konst211 r

Film och fototeknik 136 Film och fototeknik211 s

Annan utbildning inom bild- och formkonst 139 Övriga ämnen inom bild och form211 x

Musik (för scenframställning) 119 Övrig scenisk konst212 a

Teater och dramatik (för scenframställning) 119 Övrig scenisk konst212 b

Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-
historia

101 Musikhistoria212 c

Körsång 102 Körsång212 f

Solosång 103 Solosång212 g

Sång och musik i grupp 104 Sång och musik i grupp212 h

Instrumentalmusik - ensemble 105 Instrumentalmusik - ensemble212 i

Piano (enskilt instrument) tangentspel 106 Piano (enskilt instrument) tangentspel212 j

Stränginstrument (enskilt instrument) 107 Stränginstrument (enskilt instrument)212 k

Övriga enskilda instrument 108 Övriga enskilda instrument212 l

Improvisatorisk musik (rock, jazz etc) 109 Improvisatorisk musik (jazz etc)212 m

Musikteori 101 Musikhistoria, förståelse212 n
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SUN SUNbeteckning (eller FBdefinierat ämne) STUVkod STUVbeteckning
Folkmusik 104 Sång och musik i grupp212 o

Modern konstdans 115 Modern konstdans,( jazz- fridans)212 p

Balett, klassisk dans 116 Balett, klassisk dans212 q

Folklig dans 117 Folklig dans212 r

Övriga danser 117 Folklig dans212 s

Koreografi 119 Övrig scenisk konst212 t

Mim, pantomim 118 Mim, pantomim212 u

Övrig scenisk konst 119 Övrig scenisk konst212 x

Medieproduktion, allmän inriktning 511 Information, kommunikation, data213 a

Film-, radio- och TV-produktion 114 Film-, radio- TV-dramatik213 b

Grafisk teknik och bokbinderi 191 Estetiska ämnen övrigt213 c

Illustration, reklam, grafisk formgivning och 
foto

511 Information, kommunikation, data213 d

Annan utbildning inom medieproduktion 511 Information, kommunikation, data213 x

Modedesign 912 Klädsömnad - klädvård214 a

Inredningsdesign 911 Boendekunskap214 b

Annan utbildning inom formgivning 139 Övriga ämnen inom bild och form214 x

Knyppling 128 Övrig textilslöjd215 n

Konsthantverkshistoria, förståelse 121 Konsthantverkshistoria, förståelse215 o

Träslöjd 122 Träslöjd215 p

Metallslöjd 123 Metallslöjd215 q

Keramik 124 Keramik215 r

Porslinsmålning 125 Porslinsmåleri215 s

Vävning 126 Vävning215 t

Konstsömnad 127 Konstsömnad215 u

Övrig textilslöjd 128 Övrig textilslöjd215 v

Övrigt konsthantverk 129 Övrigt konsthantverk215 x

Klädsömnad - klädvård 912 Klädsömnad - klädvård215 y

Annan utbildning i religion 061 Religion221 x

Allmän språkkunskap och allmänt språkliga 
utbildningar

681 Språkkunskap tvärvetenskaplig222 a

Engelska 601 Engelska222 b

Tyska 661 Tyska222 c

Franska 611 Franska222 d

Spanska 641 Spanska222 e

Ryska 631 Ryska222 f

Svenska som främmande språk 652 Svenska för invandrare222 g
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SUN SUNbeteckning (eller FBdefinierat ämne) STUVkod STUVbeteckning
Klassiska språk (grekiska, latin) 621 Klassiska språk (grekiska, latin)222 o

Finska (estniska, ungerska) 691 Finska222 p

Italienska 692 Italienska222 q

Kontakttolk 699 Övriga språk222 r

Annan utbildning i främmande språk 699 Övriga språk222 x

Svenska 651 Svenska223 a

Modersmål andra än svenska 694 Modersmål för invandrare223 b

Litteraturhistoria och litteraturvetenskap 031 Litteraturhistoria223 c

Nordiska språk 653 Nordiska språk223 o

Skönlitteratur och svenska 032 Skönlitteratur223 p

Skrivarcirkel 651 Svenska223 q

Teckenspråk 693 Teckenspråk223 r

Historia 024 Historia225 a

Arkeologi 021 Arkeologi225 b

Livsåskådning, filosofi, logik och etik 011 Filosofi226 z

3 Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration
Beteendevetenskap, allmän inriktning 591 Samhällsvetenskap, information (övrigt)310 a

Samhälls- och beteendevetenskap, allmän 
inriktning

582 Samhällskunskap (allmän)310 b

Psykologi 052 Psykologi311 x

Sociologi 071 Sociologi312 a

Socialantropologi och etnologi 023 Etnografi, folklivsforskning312 b

Geografi (Kultur- och samhällsgeografi) 321 Geografi312 c

Biografi, släktforskning 022 Biografi, släktforskning312 o

Jämställdhetsfrågor 071 Sociologi312 p

EU-kunskap 543 Internationella frågor313 o

Politiska ideologier 546 Politiska ideologier313 p

Socialpolitik 553 Socialpolitik313 q

Samhällsplanering 547 Samhällsplanering313 r

Kommunala frågor 544 Kommunala frågor313 s

Arbetsmarknadspolitik 501 Arbetsmarknadspolitik313 t

Statsvetenskap / Internationella frågor 543 Internationella frågor313 z

Nationalekonomi och ekonomisk historia 545 Nationalekonomi314 z

Folkrörelser - intresseorganisationer 541 Folkrörelser - intresseorganisationer319 o

Föreningskunskap 542 Föreningskunskap319 p

Samhälls- och beteendevetenskap, övrig 
eller ospecificerad utbildning

071 Sociologi319 z
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SUN SUNbeteckning (eller FBdefinierat ämne) STUVkod STUVbeteckning
Journalistik och information, allmän inriktning 511 Information, kommunikation, data320 z

Medie- och kommunikationsvetenskap 511 Information, kommunikation, data321 b

Ekonomutbildning/företagsekonomi 203 Företagsekonomi340 a

Handel och administration 211 Handel, kontor340 b

Annan bred utbildning i företagsekonomi, 
handel och administration

291 Företagsekonomi, handel, kontor (övrigt)340 x

Marknadsföring 291 Företagsekonomi, handel, kontor (övrigt)342 z

Bank, försäkring och finansiering 913 Konsument- och varukännedom (se 581,343 z

Redovisning,bokföring och beskattning 202 Bokföring, revision344 z

Ledarskap, organisation och styrning 542 Föreningskunskap345 a

Annan utbildning i ledning och administration 201 Administration345 x

Avtalsfrågor 503 Avtalsfrågor347 o

Fackliga frågor 504 Fackliga frågor347 p

Företagsdemokrati/medbestämmande 505 Företagsdemokrati/medbestämmande347 q

Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt 509 Arbetsliv, övriga ämnen/övrigt fackligt347 r

Arbetsplatsrelaterad utbildning 585 Samhällskunskap - arbetslivsorientering 347 z

Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap 531 Juridik, rättsvetenskap380 x

4 Naturvetenskap, matematik och data
Biologi 301 Biologi421 a

Näringslära 491 Medicin, hälsa- och sjukvård (övrigt), (se421 b

Botanik 302 Botanik421 o

Zoologi 303 Zoologi421 p

Miljövetenskap 383 Miljövård (naturvetenskapligt inriktad)422 z

Fysik 311 Fysik441 z

Kemi 341 Kemi442 z

Geovetenskap och naturgeografi 322 Geovetenskap443 z

Matematik och naturvetenskap, allmän 
inriktning

382 Naturvetenskap460 z

Matematik 351 Matematik461 z

Statistik 561 Statistik462 z

Matematik och övrig naturvetenskap 391 Matematik, naturvetenskap (övrigt)469 z

Data, allmän inriktning 521 Informationsbehandling480 z

Systemvetenskap och programvaruteknik 711 Datorteknik481 a

Datavetenskap och datalogi 353 Numerisk analys481 b

Datoranvändning 511 Information, kommunikation, data482 z

Data, övrig eller ospecificerad inrktning 511 Information, kommunikation, data489 z

5 Teknik
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SUN SUNbeteckning (eller FBdefinierat ämne) STUVkod STUVbeteckning
Annan bred utbildning i teknik 891 Teknik, (övrigt)520 x

Annan utbildning i maskinteknik och 
verkstadsteknik

752 Maskinteknik (verkstadsteknik)521 x

Annan utbildning i energi- och elektroteknik 721 Elektroteknik522 x

Automation/Styr- och reglerteknik 771 Mät-, styr- och reglerteknik523 d

Datorteknik 711 Datorteknik523 x

Annan utbildning i kemi- och bioteknik 741 Kemiteknik (avser tillverkningsprocesser524 x

Fordonsteknik 751 Fordonsteknik, (bilvård)525 c

Materialkunskap och tillverkning, allmän 
inriktning

761 Materialteknik540 x

Annan utbildning i tillverkning/hantering av 
livsmedel

913 Konsument- och varukännedom541 x

Material och tillverkningsteknik, övrig/ospec. 
Inriktning

781 Tillverknings- och produktionsteknik549 z

 Annan utbildning inom samhällsbyggande 
och byggnadsteknik (kartritning)

701 Arkitektur, bygganläggning, lantmäteri580 X

 Annan utbildning inom samhällsbyggnad 
och arkitektur

701 Arkitektur, bygganläggning, lantmäteri581 X

6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
Husdjursskötsel 331 Åkerbruk, husdjursskötsel621 o

Lantbruk 331 Åkerbruk, husdjursskötsel621 x

Trädgård 332 Trädgård622 x

Skogsbruk 333 Skogsbruk623 c

Jakt, viltvård 335 Jakt, viltvård623 o

Fiske och vattenbruk 334 Fiske624 z

7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg
Hälso- och sjukvård, allmän inriktning 411 Hälso- och sjukvård720 z

Medicin 421 Medicin721 x

Annan omvårdnadsutbildning – inriktning 
mot äldreomsorg

559 Övriga sociala ämnen723 p

Annan omvårdnadsutbildning – inriktning 
mot psykiskt utvecklingsstörda

552 Handikappfrågor723 q

Annan omvårdnadsutbildning – inriktning 
mot funktionshindrade

552 Handikappfrågor723 r

Annan utbildning inom terapi, rehabilitering 
och kostbehandling

491 Medicin, hälsa- och sjukvård (övrigt)726 x

Farmaci 401 Farmaci727 x

Socialt arbete och omsorg, allmän inriktning 921 Social service760 z

Barn och ungdom, allmän inriktning 991 Övriga ämnen (se 981,581)761 a

Fritidsverksamhet för barn och ungdom 991 Övriga ämnen761 c

Alkohol-narkotika-tobak (Missbruksfrågor) 551 Alkohol-narkotika-tobak769 o
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SUN SUNbeteckning (eller FBdefinierat ämne) STUVkod STUVbeteckning
Handikappfrågor 552 Handikappfrågor769 p

Socialt arbete och omsorg, övrig eller 
ospecificerad inriktning

559 Övriga sociala ämnen769 z

8 Tjänster
Matlagning 914 Matlagning811 o

Arrangörsskap (Turism, resor och fritid) 981 Ämnen hänförliga till mer än en huvudä812 z

Friskvård 491 Medicin, hälsa- och sjukvård (övrigt)813 o

Idrott 901 Gymnastik, friluftsliv, idrott813 p

Idrott och friskvård övrigt 901 Gymnastik, friluftsliv, idrott813 q

Idrott ospecificerat 901 Gymnastik, friluftsliv, idrott813 x

Hushåll, boendekunskap och lokalvård 911 Boendekunskap814 a

Konsument- och varukännedom 913 Konsument- och varukännedom814 o

Hår- och skönhetsvård 991 Övriga ämnen815 x

Utbildning för sjöfart 791 Navigation840 c

Utbildning för luftfart 791 Navigation840 d

Annan utbildning inom transporttjänster 792 Trafik, trafiksäkerhet840 x

Miljövård och miljöskydd, allmän inrktning 383 Miljövård (naturvetenskapligt inriktad)850 z

Naturvård och djurskydd 383 Miljövård (naturvetenskapligt inriktad) (s852 z

Miljövård och miljöskydd, övrig eller 
ospecificerad inriktning

583 Miljövård (samhällsvetenskaplig inriktnin859 z

Arbetsmiljö och arbetarskydd 502 Arbetsmiljö862 z

9 Okänd - övriga ämnen
Spel och hobby 991 Övriga ämnen999 o

Okänd 991 Övriga ämnen999 z
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Alfabetiskt register

A
345 xAdministration

480 zAdministrativ databehandling/ADB

380 xAffärsjuridik

380 xAffärsrätt

340 xAffärsutveckling

343 zAktiekunskap

211 pAkvarellmåleri

769 oAlkohol

225 aAntikens kultur och samhällsliv

211 bAntikviteter

862 zArbetarskydd

345 xArbetsliv

347 rArbetsliv, övriga ämnen

311 xArbetslivets socialpsykologi

313 tArbetsmarknadspolitik

862 zArbetsmiljö

862 zArbetsmiljö och arbetarskydd

345 xArbetsorganisation

345 aArbetsorganisation och arbetspsykologi

347 zArbetsplatsrelaterad utbildning

347 zArbetsutveckling

862 zArbetsvetenskap

090 zArgumentationsteknik

225 bArkeologi

581 xArkitektur

812 zArrangörsskap

441 zAstronomi

523 dAutomation

347 oAvtalsfrågor

B
212 qBalett

343 zBanktjänster

761 aBarn och barns miljö

761 aBarn och fritid

761 cBarn och fritid; fritid

761 aBarn och ungdom

761 aBarn- och ungdomskultur

223 pBarn- och ungdomslitteratur

311 xBarn- och ungdomspsykologi
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761 aBarnomsorg

212 bBarnteater

344 zBeskattning

310 aBeteendevetenskap, allmän

525 cBilvård

621 xBiodling

312 oBiografi

421 bBiokemi

421 aBiologi

524 xBioteknik

215 xBlomsterbindning

212 mBlues

212 lBlåsinstrument

814 aBoendekunskap

223 cBok- och bibliotekshistoria

213 cBokbinderi

344 zBokföring

421 oBotanik

813 qBoulle

489 zBrandvägg/nätverkssäkerhet

999 oBridge

C
149 oCirkelledarutbildning (allmän ej ämnesinrikt

380 xCivilrätt

D
212 pDans

212 sDans, övrig

223 oDanska

481 aData och systemvetenskap

480 zData, allmänt

523 xDatakommunikation; teknisk

222 aDatalingvistik

481 bDatalogi/Numerisk analys

523 xDatanätteknik

489 zDatasäkerhet

481 bDatavetenskap (matematisk/teknisk)

481 aDatavetenskap, samhällsvetenskaplig inrikt

489 zDatavirus/virusskydd

482 zDatoranvändning

481 aDatorkommunikation

523 xDatorsystemteknik

523 xDatorteknik

344 zDeklaration

214 xDesign och formgivning
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142 zDidaktik (undervisningsmetodik)

312 pDiskriminering

852 zDjurskydd

212 jDragspel

212 bDrama/teater/film

212 bDramatik/dramaturgi

769 oDroger

E
726 xEgenvård

422 zEkologi

422 zEkologi och miljövård

312 cEkonomisk geografi

314 zEkonomisk historia

522 xElektricitet

523 xElektronik

522 xElektroteknik

522 xEllära

522 xElsäkerhet

222 bEngelska

340 xEntreprenörsutbildning

862 zErgonomi

211 bEstetik

212 bEstetisk utbildning; dans, teater

212 aEstetisk utbildning; musik

222 pEstniska

226 zEtik

312 bEtnografi

312 bEtnologi

211 rEtsning

313 oEU-kunskap

F
347 pFackliga frågor

347 rFackligt/övrigt

727 xFarmaci

999 oFilateli

213 bFilmproduktion

212 cFilmvetenskap/filmhistoria

226 zFilosofi

343 zFinansiering

222 pFinska

222 pFinsk-ugriska språk

212 kFiol

624 zFiske

624 zFiskodling
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840 dFlyg

312 bFlyktingfrågor

720 zFolkhälsovetenskap

212 rFolklig dans

212 oFolkmusik

319 oFolkrörelser

222 aFonetik

525 cFordonstekniskt arbete; karosseri

525 cFordonstekniskt arbete; maskin o lastbil

525 cFordonsunderhåll

214 xFormgivning

211 aFormgivning -estetisk

211 sFotografering

213 dFotografi (grafisk framställning)

222 dFranska

313 zFreds- och konfliktforskning/-kunskap

212 pFridans

852 zFriluftsliv

813 oFriskvård

813 oFriskvårdspedagogik

769 pFunktionshinder

441 zFysik

815 xFärg- och stilanalys

319 pFöreningskunskap

340 xFöretagande

347 qFöretagsdemokrati

340 aFöretagsekonomi

347 zFörhandlingsteknik

720 zFörsta hjälpen/Livräddning/hjärt-lungräddni

343 zFörsäkringstjänster

142 oFöräldrakunskap

142 oFöräldrautbildning

G
312 cGeografi (länder och landskap)

443 zGeologi

443 zGeovetenskap

212 kGitarr

215 xGlas (konsthantverk)

211 rGrafik

213 dGrafisk design

213 cGrafisk teknik

213 cGrafisk utbildning; bokbinderi

213 cGrafisk utbildning; tryckning

222 oGrekiska (gammalgrekiska)

215 qGuldsmide
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H
812 zHandel o administration; turism och resor

340 bHandel och administration

340 bHandel och kontor

380 xHandelsrätt

769 pHandikappfrågor

212 nHarmonilära

214 bHeminredning

814 aHemkunskap

223 bHemspråk

225 aHistoria

421 aHumanbiologi

422 zHumanekologi

621 oHusdjursskötsel

814 aHushållsekonomi

814 aHushållsvetenskap

720 zHälsa och samhälle

720 zHälso- och sjukvårdsutveckling

720 zHälsopedagogik

I
226 zIdé- och lärdomshistoria/idéhistoria

813 xIdrott, ospecificerad

225 aIdrottshistoria

813 pIdrottspedagogik

311 xIdrottspsykologi

813 pIdrottsvetenskap

213 dIllustration

345 aIndustriell organisation

321 bInformatik (informations- och medievetensk

481 aInformatik (informationssystem)

481 aInformatik och systemvetenskap

480 zInformationsbehandling

481 bInformationsbehandling/TDB

213 dInformationsdesign

480 zInformationsteknologi

214 bInredningsarkitektur

212 iInstrumentalmusik ensemble

312 pIntegration

720 zInternationell hälsa

345 xInternationella arbetslivsstudier

313 zInternationella frågor

313 zInternationella relationer

482 zInternetanvändning

319 oIntresseorganisationer
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221 xIslamologi

223 oIsländska

222 qItalienska

480 zIT-kunskap

J
623 oJakt

212 mJazz

212 pJazzdans

621 xJordbruksekonomi

320 zJournalistik och information

221 xJudaistik

380 xJuridik

623 oJägarexamen

312 pJämställdhet

K
482 zKalkyl

211 oKalligrafi

813 xKartläsning

580 xKartritning

442 zKemi

524 xKemiteknik

215 rKeramik

212 qKlassisk dans

215 yKlädsömnad

215 nKnyppling

313 sKommunala frågor

523 xKommunikation; data-, tele-

321 bKommunikation; mass-

321 bKommunikationsvetenskap

212 nKomposition, musik

214 aKonfektionsdesign

211 aKonst

211 bKonst- och bildvetenskap

215 xKonsthantverk

215 oKonsthantverkshistoria

211 bKonsthistoria

215 uKonstsömnad

211 bKonstvetenskap

814 oKonsumentkunskap

380 xKonsumentlag

814 aKonsumtion

222 rKontakttolk

212 tKoreografi

421 bKostvetenskap
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621 xKreatursskötsel

221 xKristendom

211 oKroki

312 bKulturantropologi

312 cKulturgeografi

225 aKulturhistoria

347 zKvalitet inom företaget

312 pKvinnostudier

840 xKörkortsteori

212 fKörsång

L
312 cLandskap (geografi)

621 xLantbruk

222 oLatin

213 dLayout

345 aLedarskap

345 aLedarskap och organisation

149 qLedarutbildning praktiskt/estetiskt ämne

149 pLedarutbildning teoretiskt ämne

345 xLedning

211 rLineoleumtryck

222 aLingvistik (språkvetenskap)

211 rLitografi

223 pLitteratur

223 cLitteraturhistoria

223 cLitteraturvetenskap

541 xLivsmedelshantering

541 xLivsmedelsvetenskap

226 zLivsåskådning (ej specifikt religion)

226 zLogik

345 aLogistik; företagsinriktad

727 xLäkemedel

769 oLäkemedelsmissbruk

312 cLänder (geografi)

080 zLäs och skrivinlärning för vuxna

223 pLäsecirkel

M
421 aMarin biologi

342 zMarknadsföring

521 xMaskinteknik

726 xMassageutbildning; rehabiliterande

461 zMatematik

461 zMatematik/tillämpad matematik

462 zMatematisk statistik
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811 oMatlagning

347 qMedbestämmande

225 bMedeltidsarkeologi

421 aMedicinsk biologi

321 bMedie- o kommunikationsvetenskap

213 aMedieproduktion

321 bMedier

213 dMedieutbildning; information och reklam

213 cMedieutbildning; tryckmedia / tryckteknik

090 zMental träning

211 aMetallkonst

443 zMeteorologi

142 zMetodik

850 zMiljö- och hälsoskydd

422 zMiljövetenskap

850 zMiljövård

859 zMiljövård och miljöskydd, övrig eller ospecif

212 uMim

769 oMissbruksfrågor

214 aModedesign

999 oModellbygge

223 bModersmål

347 zMotivation i arbetslivet

213 xMultimedia

212 aMusik för scenframställning

212 aMusikdramatisk scenframställning

213 xMusikinspelning

212 nMusiklyssning

212 nMusikteori

212 cMusikvetenskap/musikhistoria

211 pMåleri

215 xMöbelrenovering

211 sMörkrumsteknik

319 pMötesteknik (föreningskunskap)

N
769 oNarkotika

314 zNationalekonomi

443 zNaturgeografi

460 zNaturvetenskap

469 zNaturvetenskap, övrigt

852 zNaturvård

840 cNavigation

223 oNordiska språk

223 oNorska

212 nNotlära
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999 oNumismatik

223 aNusvenska

421 bNutrition

421 bNäringslära

O
380 xOffentlig rätt

211 pOljemåleri

723 rOmvårdnad; funktionshindrade

723 qOmvårdnad; psykiskt utvecklingsstörda

723 pOmvårdnad; äldreomsorg

442 zOorganisk kemi

482 zOrdbehandling

345 aOrganisation

311 xOrganisationspsykologi

442 zOrganisk kemi

813 xOrientering

P
212 uPantomim

142 zPedagogik

343 zPensionsfonder

525 cPersonbilsteknik

090 zPersonlig utveckling

212 jPiano

313 pPolitiska ideologier

212 mPop

215 sPorslinsmåleri

090 zPresentationsteknik

321 bPressvetenskap

481 aProgrammering

481 aProgramvaruteknik

345 aProjektledning

311 xPsykologi

Q
813 qQi-Gong

R
213 bRadio-produktion

344 zRedovisning

226 zRegelefterlevnad

212 bRegi

523 dReglerteknik

726 xRehabilitering

221 xReligion
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221 xReligionshistoria

221 xReligionsvetenskap/religionskunskap

812 zResor

222 aRetorik

344 zRevision

212 mRock

215 xRotslöjd

441 zRymdvetenskap

222 fRyska

380 xRättsvetenskap

S
090 zSamarbetsträning

312 cSamhällsgeografi

310 bSamhällskunskap

313 rSamhällsplanering

223 bSamiska (modersmål)

212 bScenframställning

999 oSchack

312 pSegregation

319 zSex och samlevnad

215 zSilversmide

215 qSilversmide

726 xSjälvhjälp

840 cSkepparexamen

623 cSkog och träteknik

623 cSkogsbruk

223 qSkrivarcirkel

211 qSkulptur

815 xSkönhetsvård

223 pSkönlitteratur och svenska

212 lSlagverk

312 oSläktforskning

340 xSmåföretagande

769 zSociala ämne, övrigt

312 bSocialantropologi

760 zSocialpedagogik

313 qSocialpolitik

311 xSocialpsykologi

312 aSociologi

212 gSolosång

222 eSpanska

222 aSpråkvetenskap; allmän

340 xStarta eget

462 zStatistik

313 zStatsvetenskap/statkunskap
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340 bStenografi

215 vStickning

149 rStudieorganisatörsutbildning

523 dStyr- o reglerteknik

223 aSvenska

222 gSvenska för invandrare

222 gSvenska som främmande språk

223 aSvenska språket

212 jSynthesizer

481 aSystemvetenskap

212 hSång och musik i grupp

T
813 qTai-chi

090 zTala inför publik

340 bTangentbordsträning/maskinskrivning

090 zTeambuilding

212 bTeater (instudering)

212 cTeatervetenskap/teaterhistoria

223 rTeckenspråk

211 oTeckning

520 xTeknik

481 bTeknisk databehandling

520 xTeknologi

215 qTennsmide

215 vTenntrådsbroderi

221 xTeologi

726 xTerapi

211 aTextilkonst

211 oTextning

769 pTillgänglighet

311 xTillämpad psykologi

769 oTobak

215 vTovning

421 bToxikologi

840 xTrafik

840 xTrafiksäkerhet

840 dTransport; luftfart

213 cTryckeriteknik

622 xTrädgård

215 pTräslöjd

812 zTurism

812 zTurism- och resandevetenskap

213 bTV-produktion

222 cTyska
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U
313 zU-landskunskap

222 pUngerska

142 oUppfostran

212 bUtövande teater

V
814 oVarukännedom

850 zVatten i natur och samhälle

624 zVattenbruk

813 qVattengymnastik

521 xVerkstadsteknik

211 sVideo

623 oViltvård

761 aVård; omsorg om barn och ungdom

723 qVårdutbildning; omsorg psykiskt utv.störda

215 tVävning

Y
813 qYoga

Z
421 pZoologi

Å
621 xÅkerbruk

Ä
723 pÄldreomsorg; omvårdnad

Ö
212 xÖvrig scenisk konst

215 vÖvrig textilslöjd

222 xÖvriga språk

999 zÖvriga ämnen/okänd

215 xÖvrigt konsthantverk
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