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Klassifikationskurs i Dewey decimalklassifikation 
Övningar 
 
  
 
Regler & anvisningar 
 
Välj rätt deweynummer. Vilken regel styr valet? 
 
1. Swaziland och Lesothos historia 

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

 
4. Lydnadsträning för din dvärgschnauzer 

 
5. Uppfödning av draghundar 

Index: Draghundar 
ÄO: Hunduppfödning 

 
6. LCHF till vardags : riktig mat för familjer med tunna plånböcker 

ÄO: Lågkolhydratdiet - kokböcker 
(Low-carbohydrate cooking) 
(Low budget cooking) 

 
7. Breastfeeding: A guide for the medical profession (comprehensive medical work)  

ÄO: Amning 
 
 
Tabell 1 
 
1. Encyklopedi om medborgerliga rättigheter 

 
2. Naturvetenskapens historia 

 
3. Standarder och standardisering för stål som byggnadsmaterial 

 
4. Tidskrift för militärvetenskap 

 
5. Tonåringar och Internet  

 
6. Who’s who in music : a biographical dictionary 

 
7. Psykologiska principer inom psykoanalys 

 
8. Bichon frisébladet 
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9. Kvinnlig rösträtt 
 

10. Svenska 1900-talsmålare 
 

 
Tabell 2 
 
1. Sveriges utrikeshandel  
 
2. Handel mellan Sverige och Kina 

 
3. Ekonomiska förhållanden i utvecklingsländer 

 
4. Scottish folk and fairy tales 

LCSH: Fairy tales - Scotland  
LCSH: Folklore - Scotland 
 

5. Längdskidåkning i Oslo 
 

6. Rysk folkkonst  
ÄO: Folkkonst - Ryssland 

 
 
Tabell 5 
1. Romer i Sverige  - etnisk grupp 

 
2. Gypsies of the world 

ÄO Romer - historia 
 
3. Patriarchal structures and ethnicity in the Italian community in Britain 

ÄO: Italienare - sociala förhållanden – Storbritannien 
 

4. The Jews of Britain : a thousand years of history 
ÄO: Judar - historia - Storbritannien 

 
5. Romers medborgerliga rättigheter i Europa 
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Tabell 4 och tabell 6 
 
1. Nordsamiskt lexikon 

ÄO: Nordsamiska – lexikon 
 

2. Adjektiv i engelskan. Deras struktur och innebörd. 
 

3. Ungersk-svensk ordbok, Magyar-svéd szótar ordbok 
LCSH: Hungarian language - Dictionaries - Swedish 
LCSH: Swedish language - Dictionaries - Hungarian 
ÄO: Ungerska språket -- lexikon, Svenska språket -- lexikon 
 

4. Skånskans fonologi 
ÄO: Svenska språket - dialekter - Sverige - Skåne 
Dialekter - fonologi 
 

5. På svenska! Svenska som främmande språk 
ÄO: Svenska som främmande språk - läromedel 
 

6. A Social study of Spanish speaking people 
Indextermer: Language groups—sociology 
 
 

Tabell 3 
 
1. En analys av Charles Baudelaires skrifter (fransk poet, 1821-1867) 

 
2. Marc Twains romaner – en analys.  (Mark Twain, amerikansk författare, 1835-1910) 

 
3. August Strindberg – ett liv, ( August Strindberg, 1849-1912) 
 
4. En samling sonetter 

 
 
 
Juridik mm 
 
1. Arbetsrätten i Norge 

 
2. Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2010 

 
3. Svensk lagstiftning om miljöskydd 

 
4. Rörelseapparatens anatomi [hos människan] : en skelett- och ledguide 

ÄO: Muskuloskeletala systemet – anatomi 
 

5. Behandling av sömnbesvär hos vuxna : en systematisk litteraturöversikt 
ÄO: Sömnstörningar – behandling 
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6. Förhållandet mellan sjuksköterskor och patienter  
 

7. Tidskrift om medicinsk omvårdnad vid diabetes 
8. Kostbehandling av benskörhet 

 
9. Designing effective instruction for secondary social studies 

LCSH: Social sciences - Study and teaching (Secondary) 
 

10. Ut med historien : historieundervisningens uppgifter idag 
ÄO: Historieundervisning - högskolan – Sverige 
 

11. Bildskapande i förskola och skola 
ÄO: Bildundervisning – lågstadiet 
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Fler övningar i nummerbyggnation 
 
1. Estland och Lettlands historia 

 
2. Marriage and cohabitation in contemporary societies: Areas of legal, social, and ethical 

change: An international and interdisciplinary study  
ÄO: Äktenskap 
ÄO: Samboende 
 

3. Marriage customs around the world: From henna to honeymoons  
LCSH: Marriage customs and rites 
 

4. Sacred witness : rape in the Bible 
ÄO: Våldtäkt i Bibeln 
 

5. Gabriel García Moreno : president of Ecuador, 1861-75 
García Moreno, Gabriel, 1821-1875 
ÄO: Ecuador—historia —1830-1895 
ÄO: Presidenter—Ecuador—biografi 
 

6. Life in Vienna in the 1970s 
ÄO: Wien–historia—1970-talet 
 

7. Problems of plenty : the American farmer in the twentieth century 
LCSH: Agriculture - United States - history - 20th century 

 
8. The big questions in history 

LCSH: History 
LCSH: Civilization 

 
9. Modern arkitektur : funktionalismens uppgång och fall, Christer Bodén, 1991 

 
10. Swedish film 

ÄO: Film - Sverige – periodika 
 

11. Sportfiske i Östersjön 
 

12. Symbolism i stillebenmåleri   
 

13. 500 soppor : den enda bok med soppor du behöver 
SAO: Soppor - kokböcker 
(Soups) 

 
14. Koreansk mat: kimchi, bulgogi och bibimbap 

SAO: Matlagning - Korea – kokböcker 
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15. Sy kläder till babyn 
 
16. Amigurumi : virkade djur 

SAO: Virkning - praktiska handledningar 
 

17. 100 pioner : [skötselråd, frågor och svar] 
SAO: Pioner - odling 
(Peonies) 
 

18. Formler inom elektronik (teknisk elektronik) 
 

19. Biokemi gällande lipider  
 

20. Uranus månar 
 

21. 5-språkigt bildlexikon 
ÄO: Bildlexikon 
 

22. Familjehem 
 

23. Vuxenmobbning 
 

24. Svensk bilindustri 
 

25. Djurförsök, på vems villkor? : en rapport om den djurförsöksetiska prövningen 
ÄO: Djurförsök – etik och moral 
 

26. Ramadan 
 

27. Fornnordiska gudar och gudinnor 
 

28. Ipad-boken : allt du behöver veta om din iPad 
 

29. 3000 otroliga fakta 
 

30. Reporting islam : media representations of muslims 
SAO: Islam i pressen 
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Facit 
 
 
 
Regler & anvisningar 
 

Välj rätt deweynummer. Vilken regel styr valet? 
 

1. Swaziland och Lesothos historia  
968.85. 
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 först av två-regeln. Två av tre indelningar, dvs de huvudsakliga 
underindelningarna. OBS! viktigt att hamna i rätt disciplin.  
 

4. Lydnadsträning för din dvärgschnauzer 
636.755. Terrier, omfattar dvärgschnauzer – 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. Uppfödning av draghundar  
636.73. 
636.082 Breeding används inte på grund av nollregeln. Draghundar finns i en 
omfattar-anmärkning under 636.73, och ingen nummerbyggnad är därför tillåten. 
Hunduppfödning finns inte som indexterm men i SAO. 
 

6. LCHF till vardags : riktig mat för familjer med tunna plånböcker 
641.56383 Låg-kolhydrat matlagning 
Detta är en underindelning  av 641.5638 Matlagning med hänsyn till kolhydrater, fett, 
proteiner. Det finns även en kod för ekonomisk matlagning, 641.552, men enligt 
prioritetstabell under 641.5 ska 641.56383 föredras.  
 

7. Breastfeeding: A guide for the medical profession  
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. 
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Tabell 1 
 
1. Encyklopedi om medborgerliga rättigheter  

323.03 
323 + 03 (T1) 
 

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. Tidskrift för militärvetenskap 
355.005 
Att en extra nolla ska skjutas in visas med 355.003-355.005 Standardindelningar. 
 

 
5. Tonåringar och Internet 

004.6780835 
Sökbart via index på Internet. Det går även att söka i fritext på Tonåringar, eller att 
bläddra på Ungdomar. (Teenagers och Adolescents är ungefär detsamma.) Numret finns 
färdigbyggt. 004.678 Internet + (T1) 0835 Tonåringar. Man får själv gå till T1 eftersom 
nummerbyggnationshjälpen vill visa upp 004.019.   
 

6. Who’s who in music : a biographical dictionary 
780.922 Kompositörer - samlingsbiografi 
092 = biografi kommer högre i prioritetstabellen är 03 = lexikon uppslagsverk, 
konkordanser. Finns färdigbyggt. 
 

7. Psykologiska principer inom psykoanalys 
150.195 
T1-019 Psykologiska principer tillfogas inte eftersom psykoanalys är underordnat 
psykologi Redundans 
 

8. Bichon frisébladet 
636.72 
Bichon frisé 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. Svenska 1900-talsmålare (bildkonstnärer)  
759.850904 
Svensk målarkonst i index, även Målare(bildkonstnärer)- Sverige. Byggt nummer 
750 Målarkonst och målningar 
759 Historia och geografisk aspekt, biografi 
759.1-759.9 Geografisk aspekt 
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759.2-759.8 Europa 
759.3-759.8 Diverse delar av Europa: Här finns anvisningar om hur man ska bygga. Starta 
här.  T2—485 för Sverige + T1—0904 för 1900-talet. 
Tillfoga till basnummer 759 de nummer som  
följer T2—4 i notation 72--43-T2--48 från tabell 2, t.ex. målarkonst och målningar från 
Frankrike 759.4. 
 
 

Tabell 2 

1. Sveriges utrikeshandel  
382.09485 
382 Internationell handel (utrikeshandel) 
382.093-382.099 Internationell handel i särskilda länder… 
485 Sverige från tabell 2 

 
2. Handel mellan Sverige och Kina 

382.09485051 
382.093-382.099 Internationell handel i särskilda länder… 
Tillfoga till 382.09 notation 3-9 från tabell, sedan för handel mellan två länder… lägg till 
0 och notation 1-9 från T2 
485 Sverige från T2 
0 fasettindikator 
51 Kina från tabell 2 
Sverige läggs till först eftersom man 1) väljer land som skrivs mest om 2) om lika mycket 
väljs det land som kommer först i T2. 

 
3. Ekonomiska förhållanden i utvecklingsländer 

330.91724 
330.9 är numret för ekonomiska förhållanden. Vid 330.91 kan man lägga till Områden, 
regioner, platser i allmänhet. Utvecklingsländer från T2--1724. Finns färdigbyggt, men 
bygg numret. 

 
4. Scottish folk and fairy tales 

398.209411 
398.2 Folkdiktning 
398.209  Historia, geografi etc 
398.2093 – 398.2099  Anvisning om att lägga till T2 till basnummer 398.209 
411 Skottland från T2 
 

5. Längdskidåkning i Oslo  
796.932094821 
Längdskidåkning 796.932, lägg till 09 för geografisk aspekt från tabell 1 och sedan —
4821 för Oslo från T2 
 

6. Rysk folkkonst  
745.0947 
Folkkonst 745, lägg till 09 för land från tabell 1 och sedan 47 för Ryssland från T2. 
Anvisning finns vid T1--093-T1--099:09 
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Tabell 5 
1. Romer i Sverige 305.8914970485 

Romer – sociala aspekter finns som byggt nummer. Det går inte att starta 
nummerbyggnationshjälpen från ett byggt nummer. Bygg numret från grunden. 
305.81 - 89   Särskilda etnisk och nationella grupper 
91497  Romer (T5 enligt anvisning under 305.805-305.89) 

0 Fasettindikator (enligt anvisning vid början av T5) 
485 Sverige (från T2, enligt anvisning vid början av T2 
 

2. Gypsies of the world  
909.0491497 
909.04 Historia gällande etniska grupper (Tillfoga T5--91497 Romer  till 909.04, följ 
instruktionerna under 909.041-909.049). Romer – civilisation i index. Finns färdigbyggt, 
men bygg numret. 
 

3. Patriarchal structures and ethnicity in the Italian community in Britain 
305.851041 
305.81 - 89   Särskilda etnisk och nationella grupper 
51 Italienare från tabell 5 
0 fasettindikator 
41 Storbritannien från tabell 2 
 

4. Jews of Britain : a thousand years of history 
941.004924 
941 Storbritannien 
Finns färdigbyggt, men bygg numret. Starta vid 930-990. Lägg till Stobritannien T2—41. 
Välj 0041-0049 – Särskilda etniska och nationella grupper  i den stora tilläggstabellen. 
och lägg till. Tabell 5 kommer upp och välj  T5—924 eller bläddra på Judar i registret. 
 

5. Romers medborgerliga rättigheter i Europa  
323.119149704 
323.111-323.119  Medborgerliga och politiska rättigheter för särskilda etniska och 
nationella grupper. Här finns anvisningar för att bygga. 
91497 Romer från tabell 5 
0 fasettindikator 
4 Europa från tabell 2 

 
 
Tabell 4 och 6 
1. Nordsamiskt lexikon 

494.57453 
494.5745  Nordsamiska i index    —3 för lexikon från tabell 4 
Att man får bygga vidare på koden för nordsamiska ser man genom att språket finns med i 
listan under 494. Start bygga där eftersom det finns bygganvisningar, man kan inte starta 
på byggt nummer.  
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2. Adjektiv i engelskan 
425.5 

Bläddring på Adjektiv ger Adjektiv-engelska. Annars kan man via sökning på 
Engelska hitta 425 Engelsk grammatik. Färdigbyggt nummer. Bygg numret. 
Hänvisning finns i 421-428 Indelningar engelska om att tillfoga från T4 till 
basnummer 42.  
T4—55 Adjektiv – 42 + 55  
 

3. Ungersk-svensk ordbok, Magyar-svéd szótar ordbok 
494.5113397 

Lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken ska enligt 
regeln klassificeras på det språk som kommer sist i schemat, dvs ungerskan. 
494.511  - ungerska finns färdigbyggt och finns med i anmärkningen vid 494 som 
tillåter vidare byggnation.  
494 + T6--94511 + T4—32—T4—39 (tvåspråkiga lexikon) + 397 (svenska från T6) :   
  

4. Skånskans fonologi  
439.7794861 
439.7 Svenska 
439.77 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter 
439.7794-439.7799 Särskilda världsdelar, länder, orter i den moderna världen. 
Här finns anvisningar om att tillfoga 4861 från tabell 2 för Skåne: 
Tillfoga till basnummer 439.779 från tabell 2 : 
Det finns ingen anvisning om att lägga till T4,  T4—15 Fonologi kan alltså inte läggas till. 
Ytterligare anvisning finns under T4--1-T4—5  och T4--7:  för en särskild geografisk 
variant klassificeras med varianten.  
 

5. På svenska! Svenska som främmande språk 
439.7824 
439.7 Svenska 
—824 Strukturellt förhållningssätt till språkliga uttryck (språkfärdighet) för personer med 
ett annat modersmål från tabell 4.  Indexterm är bland andra Andraspråksinlärning. Finns 
färdigbyggt, men bygg numret. 
 

6. A Social study of Spanish speaking people 
305.761 
305.7 Språkgrupper Anvisning om att tillfoga från tabell 6 
T6-61 spanska 

 
Tabell 3 
1. En analys av Charles Baudelaire skrifter. (fransk poet, 1821-1867) 

841.8 
Fransk poesi i index med tidsperioder. Det går också att söka på Baudelaire i engelskt 
index samt i LCSH 
Färdigbyggt nummer. 
För att bygga går man till 841-848 Indelningar för särskilda former av fransk litteratur 
Därefter T3A—1 – T3A—8, l. Välj T2A—1 för poesi, därefter T3A—11 – T3A—19 för 
att lägga till perioden  841-848:8 , dvs.1848-1899 under fransk litteratur. 
Anvisning om att bygga nummer för enskilda författare finns i början av tabell T3A. 
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2. Marc Twains romaner – en analys.  (Mark Twain, amerikansk författare, 1835-
1910) 
813.4 
Amerikanska romaner och noveller--1861-1899, finns färdigbyggt. Många amerikanska 
författare finns mappade från LCSH till numret, 
Anvisning om att bygga nummer för enskilda författare finns i början av tabell T3A  
Starta vid  811-818, indelningar för särskilda former av amerikansk litteratur . Välj  
T3A--3/1-T3A--3/9, särskilda perioder för romaner och noveller. När du tillfogat detta kan 
du välja rätt period: 1861-1899 under amerikansk litteratur.  
Mark Twain har koden 818.409, men det gäller inte romaner eller som romanförfattare. 
Mark Twain skrev allt möjligt, därför får han 8 vid en biografi eller litteraturvetenskap 
som handlar om hela hans författarskap. 
 

 
3. August Strindberg – ett liv (August Strindberg, 1849-1912 839.7267 

Svensk dramatik i index 
Anvisning om att bygga nummer för enskilda författare finn i början av tabell T3A.  
Basnummer: 839.7 + T3A—21 – T3A—29, dramatik för särskilda perioder. Välj –67 för  
1879-1909. August Strindberg finns i Svenska ämnesord och LCSH, och får då koden för 
dramatik eftersom han är mest känd som dramatiker. 

 
4. En samling sonetter (från flera länder) 

808.8142 
Sonetter i indexet. Byggt nummer. 
808.812-808.817 särskilda typer av  samlingar av poesi +  välj typ 1042, sonetter, i  T3B  
 
 

Juridik, utbildning mm 
 
1. Arbetsrätt Norge  344.48101 

344.48101 
Arbetsrätt 344.01 
344.3-344.9  särskilda jurisdiktioner och geografiska områden 
Från T2 välj Norge T2--481 . Lägg sedan till område, dvs 01, genom att lägga till  344.3-
344.9:01-09 och sedan 344.01 
 
Arbetsrätt Sverige finns  och kan tjäna som ett mönster för arbetsrätt i andra länder. 
 

2. Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2010 
343.4850402632 
 
343.04 Skatterätt 
343.3-343.9 särskilda jurisdiktioner och geografiska områden. 
Välj. Sverige 485 från tabell 2 
Lägg till 343.3-343.9:01-09 och därefter 343.04. 
02632 Enskilda och samlade lagar från tilläggstabell under 342-347.  
 
Skatterätt Sverige finns som byggt nummer. 
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3. Svensk lagstiftning om miljöskydd 
344.485046 
344.046 Miljöskyddslagstiftning 
 
344 arbetsrätt, socialrätt mm 
344.3-344.9 särskilda jurisdiktioner och geografiska områden. 
Välj. Sverige 485 från tabell 2 
Lägg till ämnesområde 355.3-344.9:01-09 
Lägg till 344.046 

 

4. Rörelseapparatens anatomi [hos människan] : en skelett- och ledguide 
611.7  
Rörelseapparaten - människan anatomi leder till det rätta numret. Man kan också bläddra 
sig ner via Medicin & hälsa, Människans anatomi, cytologi, histologi, Makroskopisk 
anatomi. 
 

5. Behandling av sömnbesvär hos vuxna : en systematisk litteraturöversikt 
616.849806 
Numret för sömnstörningar är 616.8498. Enligt anvisning under 616.1-616.9 tillfogas 06 
för behandling (terapi). 
 

6. Förhållandet mellan sjuksköterskor och patienter 
610.730699 Relationer som rör sjuksköterskor  
I index finns Sjuksköterska och patient. Sjuksköterska-patientrelationer finns i Svenska 
ämnesord 
I index finns sjuksköterskor – roll och funktion 610.73069. Då hittar man lätt 610.730699 
Relationer som rör sjuksköterskor.  
 

7. Tidskrift om medicinsk omvårdnad vid diabetes: 
616.462023105 
616.462 Basnummer för diabetes 
0231 Omvårdnad gällande särskilda sjukdomar (intern tabell under 616.1–616.9) 
05 Standardindelning för seriella resurser (tabell 1) 
 

8. Kostbehandling av benskörhet 
616.7160654 
616.716 Basnummer för benskörhet. Finns i SAO, alternativ söka på engelska 
Osteoporosis.  
06  Behandling (intern tabell under 616.1–616.9) 
616.1-616.9:06 Särskilda terapier 
54 Nummer som följer 615.8 i 615.854 Näringsterapi. Går att bläddra på Diet för att få 
upp Dietterapi—medicin. 
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9. Designing effective instruction for secondary social studies 
300.712 
Sökning på Social studies ger 300 för samhällsvetenskaper. Standardindelningar finns i 
300.3-300.9, vilket medför at T1--0712  Sekundärutbildning blir 300.712. Utbildning 
högre än primärutbildning förs till ämnet. Starta vid 300 Samhällsvetenskaper med 
nummerbyggnationshjälpen. Söker man på Samhällsvetenskaper hittar man snabbt 
Samhällsvetenskaper - sekundärutbildning. 

 
10. Ut med historien : historieundervisningens uppgifter idag  

907.11485 
900 Historia. Det går att starta på 9, 90 eller 900 med nummerbyggnationshjälpen! 
Basnumret är 9. 
T1-0711 Högre utbildning som enligt anmärkning kan indelas efter land 
485  T2 Sverige 

 

11. Bildskapande i förskola och skola 
372.52044 
372.3-372.8 Primärutbildning inom särskilda ämnen 
372.52 Teckning, målarkonst, formgivning 
Tillfoga enigt anvisningar under 372.3-372.8 som säger att man kan tillfoga 044 för 
undervisning. Tips är att bläddra på Bild.   

 
 

 

 

Fler övningar i nummerbyggnation 
 
1. Estland och Lettland  

947.9 
Undantag till först av två-regeln. De två viktigaste indelningarna av ett bredare ämne.  

 
2. Marriage and cohabitation in contemporary societies 

306.81. 
Det tvärvetenskapliga numret. 

 
 

3. Sacred witness : rape in the Bible  
220.83641532. 
Vid 220.80001-220.8999 finns anvisning om att lägga till basnummer 220.8 från 000-999. 
Det underförstådda tvärvetenskapliga numret för våldtäkt är 364.1532. Rape - Bible i 
index,  Finns som byggt nummer i index. Våldtäkt i Bibeln finns i Svenska ämnesord 

 
4. Marriage customs around the world  

392.5. 
En särskild aspekt av äktenskapet, inom seder 
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5. Gabriel García Moreno : president of Ecuador, 1861-75 
986.606092 
Basnummer 9 + T2--866 + 0 + 6 = 986.606 + T1--092) Ecuador med tidsperioder finns i 
index. 
 

6. Life in Vienna in the 1970s 
943.6130533 
Starta vid 930–990 där anvisningar finns.. Basnummer 9 + T2--43613  för Wien. Lägg till 
930-990:01-09 Historiska perioder. Lägg sedan till rätt period för Österrike. Österrike med 
olika tidsperioder finns i index. 943.613 Wien finns som byggt nummer.  
 

7. Problems of plenty : the American farmer in the twentieth century 
630.9730904 
Jordbruk 630. Man kan starta på 63 eller 630. Lägg till T1--093-T1--099:093-099  och 
därefter T1--0904 [instruktioner från tilläggstabell T1--093-T1--099] 

 
8. The big questions in history  909 

Sök Historia – världen, eller Världshistoria 
 

9. Modern arkitektur :  funktionalismens uppgång och fall 
724.6  
Funktionalism  - arkitektur i index. (funktionalismen i en omfattaranmärkning – ingen 
utbyggnad) 
 

10. Swedish film (en tidskrift) 
791.430948505 
791.43 Film   
791.4309 för bl.a. geografisk aspekt. Det går därefter att lägga till T1--093-T1--099:09 
samt Sverige från T2. Vid T1--093-T1—099 finns anvisningar om vad som kan läggas till 
efter T2, bland annat 05. Lägg till T1—05. 
 

11. Sportfiske (havsfiske) i Östersjön 
799.160916334 
799.16 Havsfiske (sport)   Finns i index. Söker man på Sportfiske hittar man.. 
 Lägg till 091. från tabell 1. Därefter T2--16334 Östersjön  
 
 

12. Symbolism i stillebenmåleri  
753.6 
Symbolism and allegory (inte 758.4) Enligt anmärkning under 758.4 Stilleben 
Stilleben finns även i Svenska ämnesord 
 

13. 500 soppor : den enda bok med soppor du behöver 
641.813 
Indexingångarna Soups och Soups--cooking leder båda till detta nummer. 
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14. Koreansk mat: kimchi, bulgogi och bibimbap 
641.59519 
Bläddra på Matlagning – lätt att hitta 641.59 – matlagning från ett särskilt land. Anvisning 
vid 641.593-641.599 om att lägga till notation från tabell 2 , 519.  Finns som byggt 
nummer men inte översatt. 
 

15. Sy till babyn.  
646.406 Barnkläder – hemsömnad i index leder till numret. 
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16. Amigurumi : virkade djur 
746.434043 
Virkning klassificeras som konst i 746.434, även praktiska handledningar. Under 600 
hamnar industriell virkning. 043 för föremål kan tillfogas enligt anvisning i 746. 
Finns i Svenska ämnesord 
 

 
17. 100 pioner : [skötselråd, frågor och svar] 

635.93344 
Indexingången Pioner--blomsterodling ger den färdiga koden. Den är byggd av 635.93 + 
362 från 583.44 enligt anvisning under 635.933-635.938.  
 

18. Formler inom elektronik (teknik) 
621.3810212 
T1  0212 Formler och specifikationer tillfogas till numret för elektronik 
 

19. Biokemi gällande lipider  
572.57 
Numret återfinns genom en indexingång för Lipider - biokemi 
 

20. Uranus månar 
523.987 
Basnumret är numret för satelliter och ringar, 523.98. Månar anges som ett annat namn för 
satelliter. Till detta nummer tillfogas enligt anvisning de nummer som följer 523.4. 
Uranus har 523.47 
 

21. 5-språkigt bildlexikon  
413.17 Bildlexikon 

 
22. Familjehem 

362.733 
Familjehem finns i index 

 
23. Vuxenmobbning 

302.343 
Mobbning finns i index. 
Inget tillägg för vuxna enligt anvisning i T1-084. Knepigt att bläddra Vuxna eftersom 
indextermer inte finns för T1-084. Om man istället söker går det bättre. 

 
24. Svensk bilindustri 

338.4762922209485 
Bilar finns i index (byggt nummer). Automobile industry finns i engelskt index (byggt 
nummer) – även sökbart via Bilindustri  i Svenska ämnesord . Anvisning för att bygga 
finns i 338.47001-338.47999 Indelningar av produkter och tjänster: Tillfoga till 
basnummer 338.47 (Tillverkningsindustri, särskilda produkter o tjänster ) notation 001-
999. Bilar har + 629.222 Personbilar vilket ger 338.47629222 
 + 09 historia från T1, 485 Sverige från T2 
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25. Djurförsök, på vems villkor? 
179.4 
Djurförsök – etik finns i index och Djurförsök - etik och moral finns i Svenska ämnesord 

 
26. Ett övergripande verk om Ramadan 

297.362 Ramadan finns i index. Även islamisk fasta finns (Fasta—religionsutövning-- 
Islam), men där se hänvisning till Ramadan. 

 
27. Fornnordiska gudar och gudinnor 

293.211 
Fornnordisk religion klassificeras under 293 Germansk religion.  Det finns ett färdigbyggt 
nummer för gudar och gudinnor. Byggs enligt anvisningar i 290. 290.1-9 Särskilda inslag 
ger anvisningen: Tillfoga de nummer som följer 20 under 201-209. Gudar, gudinnor mm 
har 202.11, dvs 211 ska läggas till. 

 
28. iPad boken : Allt du behöver veta om din iPad  

004.1675 Särskilda handdatorer  Anmärkning: Arrrangera alfabetiskt med namn på dator 
eller processor, t.ex. Apple iPad. 
iPad finns i SAO. iPad kan också hittas genoms sökning på iPad (finns i anmärkningen).  

 
29. 3000 otroliga fakta  

038.702 
038 = Allmänna uppslagsverk på nordiska språk. Anvisning om att lägga till basnummer 
038 de nummer som följer T6—39, dvs 7 = svenska. 02 = böcker med diverse fakta tillagt 
enligt instruktionen vid 031-039. Fungerar bra med nummerbyggnationshjälpen. Man kan 
antingen bläddra på Uppslagsverk och sedan klicka lite runt för att hitta rätt, eller söka på 
Allmänna uppslagsverk eller bara på Uppslagsverk 

 

30. Reporting islam : media representations of muslims  
070.449297 
070.449 = Journalistik – särskilda ämnen; 297 islam, tillagt enligt instruktion vid 070.449. 
Bläddra på Journalistik och leta sedan i hierarkin. Rubriktexten är Särskilda ämnen och 
det finns inte någon indexterm. 
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