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Tabell 3C – övningsuppgifter 
 

Övningarna är tänkta att passa för de som tittat på filmen T3C – aspekter på konst och 
litteratur som finns i Metadatabyrån. 

Följ anvisningarna i filmerna om nummerbyggnation, regler och anvisningar samt om tabell 
1. Använd nummerbyggnationshjälpen vid all nummerbyggnation. Spara inte dessa 
övningsuppgifter! Spara och dela däremot med dig av andra nummer! 

Saknar du inloggning? Maila till dewey@kb.se 

 

1. Asiatisk litteratur under 1900-talet – litteraturvetenskap 
 

2. TV-program om brott 
 

3. Expressionistisk konst i allmänhet (flera konstarter) 
 

4. Engelsk litteratur om katter – litteraturvetenskap 
 

5. Arabisk poesi i Sverige – litteraturvetenskap om arabiska författare i Sverige 
 

6. En samling av norska noveller om Finnmark (Norge) 
 

7. Italienska romaner som handlar om arbete på en vingård (tips: sök på vindruvor) 
 

  

https://metadatabyran.kb.se/klassifikation/ddk/kurser-och-utbildningsmaterial/utbildningsmaterial
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1. Asiatisk litteratur under 1900-talet – litteraturvetenskap 
809.895 
Litteraturvetenskap som behandlar asiatisk litteratur som ju är litteratur från fler än 
två litteraturer finns i 809. Starta vid 809.89 Litteratur för och av övriga grupper. I 
T3C  väljer man T3C--93-T3C--99  Litteratur för och av personer bosatta i särskilda 
världsdelar, länder, orter  och tillfogar. I T2 finns T2--5 Asien som man tillfogar. 
 

2. TV-program om brott. 
791.456556 
TV-program finns vid 791.45 Television. Starta vid 791.4562-791.4569  Program 
som handlar om särskilda teman och ämnen. Följ anvisningen om att tillfoga till 
basnummer 791.456 de nummer som följer T3C--3 under notation T3C--32-T3C--39 
från tabell 3C. 
Vid T3C finns T3C--353-T3C--358  Särskilda mänskliga, sociala, tekniska, 
konstnärliga, litterära, historiska, politiska, militära teman, fritidsteman. Det finns en 
hel del att välja på.  Om man bläddrar på Brott hittar man T3C-3556 Brott--konstarter 
som läggs till. Observera anvisningen om att inte ta med första 3:an. Det går 
automatiskt med nummerbyggnationshjälpen. 
 

3. Expressionistisk konst i allmänhet (flera konstarter) 
700.4115 
Starta vid 700.41  Konstarter som visar särskilda stilar, känslor, synpunkter. Följ 
anvisningen om att tillfoga till basnummer 700.41 de nummer som följer T3C--1 
under notation T3C--11-T3C--18 från tabell 3C. Bläddra på Expressionism och välj 
T3C--115 och tillfoga. Observera anvisningen om att inte ta med första 1:an. 
 

4. Engelsk litteratur om katter – litteraturvetenskap 
820.93629752 
Starta vid 821-828 Indelningar för särskilda former av engelsk litteratur. Byt från 
T3A till T3B.  
För litteratur allmänt, läggs inte en form till utan då till T3B--09 Historia, beskrivning 
mm. Välj T3B--091-T3B—099  Litteratur med särskilda drag eller som betonar 
ämnen, och för och av grupper och tillfogar. Enligt anvisningen ska man till T3C, 
men det finns inte en klickbar länk. Gå till T3C och välj T3C—3  Konstarter och 
litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen. Gå till T3C—362 Djur och 
tillfoga. Enligt anvisningen ska djur från 592-599 läggas till och exemplet är just 
Katter. Bläddrar man på Katter är de flesta nummer i indexet för 636.8 med 
underindelningar, men det finns också 599.752 Katter—zoologi. Tillfoga numret. 
Med nummerbyggnationshjälpen tas de inledande 59 bort automatiskt och 9752 läggs 
till för Katter. 
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5. Arabisk poesi i Sverige – litteraturvetenskap om arabiska författare i Sverige 
892.710099485 
Starta vid 892.71-892.78 Indelningar för särskilda former av arabiska litteraturer. Byt 
från T3A till T3B. Gå till T3B--1-T3B—8 Särskilda former och därefter till T3B—1 
Poesi. Efter formen ska man lägga till Historia mm så gå till T3B1009 och därefter till 
T3B--10091-T3B—10099 Historia, beskrivning… för och av särskilda grupper som 
ska tillfogas. Enligt anvisningen ska man till T3C, men det finns inte en klickbar länk. 
Gå till T3C—9  och därefter till T3C--93-T3C--99 Litteratur för och av personer 
bosatta i särskilda världsdelar, länder, orter och tillfoga. I tabell 2 är det möjligt att 
välja T2--485 Sverige genom att Bläddra på Sverige eller navigera sig fram. 

 

6. En samling av norska noveller om Finnmark (Norge) 
839.8230108324846 
Starta vid 839.82 Norsk litteratur. Byt från T3A till T3B. Gå till T3B--1-T3B—8  
Särskilda former och sedan till T3B—301 Noveller som man tillfogar.  I anvisningen 
kan man tillfoga från T3B--102-T3B—107 som man kan klicka på.  För en samling 
av litteratur går man till T3B--102-T3B—107 Samling av litterära texter och därefter 
till T3B--102-T3B--107:081-089 Litteratur med särskilda drag, eller som betonar 
ämnen, eller för och av grupper för att kunna lägga till att ämnet är den geografiska 
platsen Finnmark. I T3C—3 behandlas särskilda teman och ämnen. Tillfoga T3C—32 
Geografi och resor. Då kommer man till T2 och kan bläddra på Finnmark – T2—4846 
och tillfoga. 
 

7. Italienska romaner som handlar om en vingård (tips: sök på vindruvor) 
853.009364379 

Starta vid 851-858 Indelningar av italiensk litteratur. Byt från TA till T3B. Gå till 
T3B—3 Romaner och noveller och välj och tillfoga T3B--3001-T3B—3009 
Standardindelningar; samlingar; historia, beskrivning, kritik.  Nu kommer man till 
periodtabellen för italiensk litteratur, men ska bygga vidare med T3B enligt 
anvisningen om att ”till basnummer T3B--300 de nummer som följer T3B--100 i 
notation T3B--1001-T3B—1009”. Det finns inte någon klickbar länk, så gå till 
T3B—1. Det är där utförliga anvisningar finns och där kan man tillfoga T3B--10091-
T3B—10099  Historia, beskrivning, kritik av poesi med särskilda drag eller betonar 
särskilda ämnen, för och av särskilda grupper.. I T3C finns T3C—3 … särskilda 
teman och ämnen. Välj T3C—364 Växter med anvisning om att lägga till från 582-
588.  Bläddra på Vindruvor och välj 583.79 Vindruvor--botanik och tillfoga. 
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