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Regler och anvisningar - övningsuppgifter 
  
Övningarna är tänkta att passa för de som tittat på filmen om Regler och anvisningar som 
finns i Metadatabyrån  
 
Rätt kod ska kunna hittas i Svenska WebDewey och du behöver inte själv bygga nummer.  
Saknar du inloggning? Maila till dewey@kb.se. 
 
 
 
Välj rätt deweynummer. Vilken regel styr valet? 
 
1. Peru och Bolivias historia 

 
2. Orangutanger, schimpanser och gorillor (övergripande verk) 
 
3. Vulkaner och jordbävningar (tvärvetenskapligt verk) 

 
4. Lydnadsträning för din rottweiler 

 
5. Omvårdnad och skötsel av kattrasen Russian blue 

 
6. Gourmetmatlagning för barn 

 
7. Amning – hälsoaspekter av amning för sjuksköterskor 

 
 
  

https://metadatabyran.kb.se/download/18.6945cdaa174b74a2c36152a/1601642160484/Svenska%20webdewey%20201501016.mp4
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”Facit – anvisningar för svar” 
 
 

Välj rätt deweynummer. Vilken regel styr valet? 
 

1. Peru och Bolivias historia 
984 
Först av två-regeln 
 

2. Orangutanger, schimpanser och gorillor  
599.88.  
Sök på någon av aporna. Vid 599.883-599.885 finns en anmärkning som säger att 
övergripande verk om Hominoidea (hominider, människoapor) ska klassificeras under 
599.88.  Även Tre-regeln. 
 

3. Vulkaner och jordbävningar  
551.2. 
Undantag till tre-regeln. Två av tre indelningar, dvs de huvudsakliga 
underindelningarna. OBS! viktigt att hamna i rätt disciplin.  
 

4. Lydnadsträning för din rottweiler 
636.73. Brukshundar och vallhundar. Omfattar rottweiler – ingen nummerbyggnation 
636.0887  Lydnadsträning--sällskapsdjur. -  Nollregeln, tillämpningsregeln. 
Det finns även en byggd kod 636.70887 som används för lydnadsträning för hundar 
som man inte heller ska använda av samma skäl. 
 

5. Omvårdnad och skötsel av kattrasen Russian blue 
636.82. 
636.083Katter—omvårdnad och skötsel används inte på grund av nollregeln. Russian 
blue finns i en omfattar-anmärkning under 636.82, och ingen nummerbyggnad är 
därför tillåten.  
 

6. Gourmetmatlagning för barn 
641.5622 Matlagning för barn 
Gourmetmatlagning finns vid 641.514, men prioritetstabellen vid 641.5 anger att 
åldersgrupper, t.ex. barn, ska prioriteras. Därför väljs koden för Matlagning för barn 
 

7. Amning – hälsoaspekter av amning för sjuksköterskor  
613.269.  
Det övergripande numret för medicinska verk om amning. Det tvärvetenskapliga 
numret 649.33 innefattar inte den medicinska aspekten och hänvisar till 613.269 

 

Svar för fråga 6 har uppdaterats 2022-06-03 
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