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Svenska WebDewey - övningsuppgifter  
 

Övningarna är tänkta att passa för de som tittat på filmen om Svenska WebDewey 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. 

En bra extra uppgift är att göra samma sökningar i den fria tjänsten Svenska WebDeweySearch, som 
är tänkt för att hitta litteratur i ett särskilt ämne, inte för att kunna klassificera:  

Du kan söka både på engelska och på svenska. Hur skiljer sig de båda tjänsterna? 

 

Sök i Svenska WebDewey efter rätt kod för verk som handlar om följande ämnen: 

1. Sverigedemokraterna (parti i Sverige) 
 

2. Ett tvärvetenskapligt verk om döden 
 

3. Etik rörande Döden inom medicin 
 

4. Teknik för brandbekämpning 
 

5. Samhällets ansvar för brandbekämpning 
 

6. Om flamländare (folk) 
 

7. Glasstillverkning i hemmet 
 

8. Resor med flyg 
 

9. Midsommarfirande 
 

10. Löpning för motionsändamål. 

  

https://metadatabyran.kb.se/download/18.6945cdaa174b74a2c36152a/1601642160484/Svenska%20webdewey%20201501016.mp4
https://deweysearchsv.pansoft.de/webdeweysearch/mainClasses.html
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Facit 
Här kommenteras inte sökningar i Svenska WebDeweySearch. Det går bra att utnyttja information 
från sökning i Svenska WebDewey, men tjänsterna är olika och har inte alltid samma information. 

 

1. Sverigedemokraterna (parti i Sverige) 
Bläddra i det svenska indexet på ”Sverigedemokraterna” – du hittar koden 324.2485083. 
Numret är färdigbyggt. (324.2 Politiska parter + 485 från tabell 2 + 083 från tilläggstabell vid 
324.24-324.29]. 
 

2. Ett tvärvetenskapligt verk om döden 
Bläddra på ”döden”. Överst finns ”döden” utan någon särskild aspekt. Vid 306.9 finns 
anvisningen ”Klassificera här tvärvetenskapliga verk om döden”. 
 

3. Etik rörande döden inom medicin  
Bläddra igen på ”döden”. Till de aspekter som  du hittar hör  ”döden –medicinsk etik, 179.7.  
 

4. Teknik för brandbekämpning  
Bläddra på  ”Brand. Du hittar då Brandfaror--teknik  628.92  Brandsäkerhetsteknik och 
brandförsvarteknik. Det finns ytterligare indelningar som skulle kunna vara aktuella: 
628.922 Brandsäkerhetsteknik med fler underindelningar, 628.925 Brandbekämpningsteknik 
med fler underindelningar.  
 

5. Samhällets ansvar för brandbekämpning 
Bläddra på ”Brand” eller ”Brandfaror”. Numret 363.378 har indextermen Brandbekämpning – 
sociala tjänster. Även 363.37 Brandfaror kan vara aktuellt. Det är ett mer allmänt nummer 
om brandfaror och brandsäkerhet som en social tjänst. Vid 363.37 ser man vidare 
underindelningar av ämnet. Brandsäkerhet – offentlig förvaltning i 353.979 finns också i 
index, men där hamnar mer administrativa uppgifter. I manualen sägs: ” Use 353-354 for the 
internal administration of agencies concerned with these fields, including their 
administrative annual reports. If in doubt, prefer 363.” Den hittar man länk till från 353. 
 

6. Om flamländare (folk). 
I registret finns bara T5-numret. Bläddra istället på ”flamländare” i SAO, indexet för Svenska 
ämnesord.  Då hittar du 305.8392 som Svenska ämnesordsredaktionen byggt, men som inte 
finns som ett färdigbyggt nummer i Svenska WebDewey. [305.8 är numret för ett sociologiskt 
verk om etniska och nationella grupper + 392 från Tabell 5.]  
 

7. Glasstillverkning i hemmet 
Bläddra på ”Glass” , 641.862 har aspekten ”hemtillverkning”  
 

8. Resor med flyg 
Resor är inte ett bra sökbegrepp.  ”Flygtrafik”  leder till 387.7 som finns under 383-388 
Kommunikationer och transport. En mer specialiserad kod är 387.7334 Flygplan – 
transporttjänster kan också vara aktuell. Att bläddra på ”flyg” ger resultat men man behöver 
bläddra flera sidor framåt. Bläddring på ”Flygplan” ger träff på 387.7334 och man kan hitta 
andra nummer, t ex 387.7 därifrån. Ett annat tips är att Flygbolag har en Se även hänvisning 
till Luftfart som också leder till 387.7. 

https://deweysv.pansoft.de/webdewey/index_11.html?recordId=ddc%3A363
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9. Midsommarfirande 
”Midsommar” finns i SAO och leder till 394.263 Holidays of June, July, August. 
 

10. Löpning för motionsändamål 
Bläddra på ”Löpning”. En aspekt är Löpning –människor-fysisk kondition 613.7172 
Anmärkningen ”Klassificera här joggning” är sökbar om man söker istället för att bläddra i det 
Relativa indexet. 
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