
1 
 

 
 

 

Tabell 1 – övningsuppgifter 
 

Övningarna är tänkta att passa för de som tittat på filmen om Tabell 1 - standardindelningar 
som finns i Metadatabyrån  
 

Följ anvisningarna i filmerna om nummerbyggnation och regler och anvisningar. Använd 
nummerbyggnationshjälpen vid all nummerbyggnation. 

Saknar du inloggning? Maila till dewey@kb.se. 

 

 

1. Statsvetenskapligt lexikon 
 

2. Naturvetenskapens historia 
 

3. Standarder och standardisering för stål som byggnadsmaterial 
 

4. Kirurgisk tidskrift 
 

5. Tonåringar som rånar andra tonåringar 
 

6. Lantmätare i Sverige under 1700-talet - samlingsbiografi 
 

7. Psykologiska principer inom psykoanalys 
 

8. Ångfartygens historia 
 

9. Kvinnlig rösträtt 
 

10. Finska målare (bildkonstnärer) 
  

https://metadatabyran.kb.se/download/18.6945cdaa174b74a2c36152a/1601642160484/Svenska%20webdewey%20201501016.mp4
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Facit - anvisningar  
 

1. Statsvetenskapligt lexikon  
320.03 
320 + 03 (T1). Numret finns färdigbyggt, men bygg numret. 
 

2. Naturvetenskapens historia 
509. Enklast är att bläddra på Naturvetenskap och titta lite runt. Då hittar man lätt 509. 
 

3. Standarder och standardisering för stål som byggnadsmaterial 
691.70218 
691.7 Stål som byggnadsmaterial 
T1-0218 Standarder 
 

4. Kirurgisk tidskrift 
617.005 
617 Kirurgi 
I tilläggstabellen vid 617 ser man att standardindelningar ska ha två nollor. Det går inte 
att lägga till 005 från tabell 1 via tilläggstabellen. Istället får man själv ta upp T1 och 
välja T1—05 Seriella resurser. Den extra nollan kommer automatiskt. 

 

5. Tonåringar som rånar andra tonåringar 
364.15520835 
364.155 Rån 
T1—0835 Ungdomar 
 

6. Lantmätare i Sverige under 1700-talet - samlingsbiografi 
333.080922485 
Start vid 333.08  Lantmäteri. 
Prioriteringstabellen vid T1—0 säger att T1—092 Biografi ska prioriteras före T1—093-
099  Särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar. Det gäller även T1—0922 
Samlingsbiografier. För samlingsbiografier kan land läggas till direkt från T2 enligt 
anvisningarna vid T1--0922. Däremot kan inte tiden läggas till eftersom T1 redan använts 
och det inte finns en anvisning om att lägga till tid. 
 

7. Psykologiska principer inom psykoanalys 
150.195 
T1-019 Psykologiska principer tillfogas inte eftersom psykoanalys är underordnat 
psykologi Redundans 
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8. Ångfartygens historia 
623.8204 Motordrivna fartyg 
Ångfartyg finns i en omfattar anmärkning och ingen nummerbyggnad är därför tillåten. 
 

9. Kvinnlig rösträtt 
324.623 
Kvinnlig rösträtt har eget nummer och konstrueras inte med tillägg för kvinnor från T1. 
 

10. Finska målare (bildkonstnärer)  
759.897 
Finsk målarkonst i index, även Målare(bildkonstnärer) - Finland. Finns ett byggt 
nummer, men bygg numret. Anvisningar vid 759.1-759.9  om att Enskilda målare 
klassificeras endast under notation på landnivå. Vid  759.3-759.8 Diverse delar av 
Europa sägs att man ska tillfoga till basnummer 759 de nummer som följer T2--4 i 
notation T2--43-T2--48 från tabell 2. 
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