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Tabell 2 och 900 – övningsuppgifter 
 

Övningarna är tänkta att passa för de som tittat på filmen Tabell 2 och 900 som finns i 
Metadatabyrån. 

Följ anvisningarna i filmerna om nummerbyggnation, regler och anvisningar samt om tabell 
1. Använd nummerbyggnationshjälpen vid all nummerbyggnation. 

Saknar du inloggning? Maila till dewey@kb.se 

 

1. Tysklands utrikeshandel  
 

2. Handel mellan Tyskland och Ryssland (mest om Tysklands utrikeshandel) 
 

3. Vattentillgång i rymden 
 

4. Norska folksagor 
 

5. Finlands geologi 
 

6. Finnmark (Norge) - historia 
 

7. Namibias geografi 
 

8. Mexikansk folkkonst  
 

9. Köpenhamn på 1800-talet – historia 
 

10. Landskapsfotografi - Österlen (fotografiska bilder) 
 

  

https://metadatabyran.kb.se/klassifikation/ddk/kurser-och-utbildningsmaterial/utbildningsmaterial
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Facit – anvisningar för svar” 
 

Tabell 2 och 900 
1. Tysklands utrikeshandel  

382.0943 
382 Internationell handel (utrikeshandel) 
382.093-382.099 Internationell handel i särskilda länder… 
43 Tyskland från tabell 2 

 

2. Handel mellan Tyskland och Ryssland (mest om Tysklands utrikeshandel) 
382.0943047 
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 
43 Tyskland från T2 
0 fasettindikator 
47 Ryssland från tabell 2 
Tyskland 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. Vattentillgång i rymden 
553.70919 
553.7  är numret för vattentillgång - geologi. Man kan även bläddra på Vatten.  Tillfoga 
T1—091 Indelning efter områden, regioner, platser i allmänhet. Lägg till T2—19 
Rymden. Tips! Bläddra på Rymden så hittar du T2—19 – alltså ett område i allmänhet. 
 

4. Norska folksagor 
398.209481 
Bläddra på Folksagor. Vid 398.2 Folkdiktning hittar man 398.209 Historia, geografisk 
aspekt, biografi som har underindelningen 398.2093 – 398.2099 Särskilda världsdelar , 
länder, orter. Här finns anvisning om att till basnumret 398.09 lägga till från T2—3 – 
T2—9. Bläddra på Norge och lägg till T2--481 
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5. Finlands geologi  
554.897 
Bläddra på Geologi. Lite längre ner i träfflistan finns Geologi-särskilda områden 554-
559. Här finns anvisning om att till basnumret 55 lägga till T2—4 – T2—9. Bläddra på 
Finland. Lägg till T2—4897 
 

6. Finnmark (Norge) – historia 
948.46 
Starta vid 930-990. Bläddra på Finnmark och lägg till T2—4846. 

 

7. Namibias geografi 
916.881 
Starta vid 913-919. Anvisning finns om att till basnumret 91 lägga till från  
T2--3 – T2—9. Bläddra på Namibia och lägg till T2—6881. 
 

8. Mexikansk folkkonst  
745.0972 
Bläddra på Folkkonst. 745, lägg land från T1--093-T1--099 och sedan 72 för Mexiko från 
T2.  
 

9. Köpenhamn på 1800-talet – historia 
948.91304 
Start vid 930-990. Bläddra på Köpenhamn. Lägg till T2—48913. Därefter ska tiden läggas 
till. Gå till 01-09 Historiska perioder i tilläggstabellen vid 930-990. Lägg till. Då kommer 
man tillbaka 930-990 och måste själv leta upp Danmark för att lägga till 1800-talet från 
Danmarks historia. Bläddra på Danmark. Det är möjigt att välja rätt tidsperiod direkt från 
träfflistan, eller att först gå till 948.9 och sedan välja historiska perioder för Danmark. 
Lägg till 948.904 för 1800-talet. Då läggs 4 till koden för 1800-talet. 
 

10. Landskapsfotografi  - Österlen (fotografiska bilder) 
779.364861666 
Bläddra på Landskap. Då hittar man Landskap – fotografi 778.936 och Landskap – 
fotografiska bilder 779.36. 778.9  handlar om fotografering av olika motiv. 779 om 
fotografier. Starta på 779. Här finns en anvisning om att lägga till från 704.94 Särskilda 
motiv. Lägg till 704.9436 Landskap. Det som läggs till är 36. Vid landskap är det möjligt 
att lägga till direkt från T2 för att ange område eller plats. Bläddra på Österlen och lägg till 
T2—486166.  
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