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50 / 59 5.  Naturforskningsverksamheter och matematikverksamheter.

Med naturforskningsverksamheter avses verksamheter som undersöker naturen inklusive 
växt- och djurvärlden. Verksamheterna omfattar avdelningarna 50-59 enligt förteckningen 
nedan. Matematik räknas enligt tradition till naturvetenskaperna.

Efter den korta förteckningen på denna och nästa sida kommer först en redovisning om 
grundskolans ämnen matematik, fysik, kemi och biologi. 

Därefter kommer två sidor med något utförligare redovisningar om innehållet i 50 - 59: 
en sida för 50 - 54 och  en sida för 55 - 59. Där redovisas förhållandet till DC, DK och 
SAB. DC och DK har många olikheter inom avdelning 5, schemat här är en kombination 
av DCs och DKs schemor. 

Jämförelserna avser: SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                  

Verksamheterna i avdelning 50 - 59 avser opolitiska verksamheter. Politiska verksamhe-
ter utanför de demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i avdelningarna 36-39 för poli-
tiska krav och politiska planeringar. Tillämpningar av rönen inom 5 sker i  6 om tekno-
logiska / ekonomiska verksamheter.

50 50. Naturforskningsverksamheter o d, övergripande verksamheter                                                                    
501 Registrering kunskaper od. 502  Visioner, mål od. 503 Värderingar od. 504 Sam-
band andra sektorer. 505 Forskning, tidskrifter . 506 Ekonomi, organisation. 507 Utbild-
ning o d. 508 ”Naturkunskap”. 509 Naturforskningens historia. 

51 51. Matematik, matematikforskning o d 
511 Allmänt.   (DC 511, DK 510).
512 Algebra.    (DC 512, DK 512).
513 Aritmetik. (DC 513, DK 511).
514 Topologi. (DC 514, DK 515).
515 Analys.    (DC 515, DK 517).
516 Geometeri. (DC 516, DK 514).
517 (DK Analys, se 515).
518 -
519 Sannolikhet och tillämpad matematik. (DC 519, DK 519).

52 52 Astronomi, geodesi o d. Rymdforskning
521 Teoretisk astronomi. (DC 521, DK 521)
522 Praktisk astronomi.  (DC 522, DK 520)
523 Beskrivande astronomi. Universum. Solsystemet. Månen. Planeterna. Meteorer. Kome-

ter. Solen. Stjärnor. (DC 523, DK 523 Solsystemet+ 524 Stjärnor och universum). 
524 (DK Universum och stjärnor, se 523)
525 Jorden som astronomiskt objekt. (DC 525, DK 523,31).
526 (DC Geodesi od , se 528)
527 Astronomisk navigation. (DC 527, DK 527+528)
528 Geodesi. Lantmäteri. Fotogrammetri. Kartografi. (DC 526, DK 528).
529 Kronologi. Tid. Kalendrar.

53 53 Fysik o d 
531 Allmän mekanik och  fasta kroppars mekanik.
532 Vätskemekanik.  
533 Gasmekanik, plasma. 
534 Mekaniska svängningar, ljud, akustik.
535 Optik, ljus. 
536 Värme.
537 Elektrictet och magnetism. (DC 537 Elektricitet+ 538 Magnetism, DK 537). 
538 Fasta tillståndets fysik (även vätskor). (DK 538.9).  (DC Magnetism, se 537). 
539 Materiens fysik, atomer, elementarpartiklar, kärnor, hållfasthet. (DC 539, DK 538/ 539).  

502



54 54 Kemi o d 
541 Teoretisk kemi.
542 Experimentalkemi.
543 Analytisk kemi. (DC 543 / 545, DK 543). 
544 (DC 544 kvalitativ analys, se 543).
545 (DC 545 kvantitativ analys, se 543). 
546 Oorganisk kemi. 
547 Organisk kemi. 
548 Kristallografi. 
549 Mineralogi.   

55         55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d 
551         Allmän geologi. Jordens struktur. Jordens inre. Jordens yttre dynamiska processer. Jord-

       ytans form. Meteorologi, klimat. Historisk geologi. Geokemi (DC 551, DK 550 +551). 
552 Bergarter. 
553 Ekomomisk geologi. Mineraltillgångar. Järn, övriga metaller, stenmaterial, jord, leror, 

salter, sand, vatten, ädelstenar, kol, torv, olja, gas.   
554 (DC Europas geologi, se 555).
555 Väldsdelarnas geologi. 
5553 Världens geologi. 
5554 Europas geologi. 
5555 Asiens  geologi.
5556 Afrikas geologi. 
5557 Nord- o Mellanamerikas geologi.
5558 Sydamerikas geologi. 
5559 Övriga världsdelars geologi. 
556 Hydrologi. (DC 551, DK 556). (DC 556 Afrikas geologi, se 555)
557 / 559 (DC Nordamerikas, Sydamerikas, Övriga världsdelars geologi, se 555) 
   
56        56 Paleontologi, arkeologi o d 
561         Paleobotanik. (Utdöda växter). 
562/569        Paleozoologi. (Utdöda djur).
5699        Paleoantropologi (människan), arkeologi. Världen 56993. Europa 56994. Asien 56995. 

       Afrika 56996. Nord- och Mellanamerika 56997. Sydamerika 56998. Övriga världsdelar 
       56999.   

57 57 Biologi o d. Ekologi, mikrobiologi 
571 Naturgeografi, översikter.
572 Antropologi, människoraserna. (DC 572+573, DK 572). 
573 Biologi i allmänhet. Teoretisk biologi.  (DC 574, DK 573). 
574 Allmän ekologi. Biocenologi. Hydrobiologi. Biogeografi. (DC 574, DK 574) 
575 Utvecklings-o ärftlighetslära (DC 575, DK 575). 
576 Mikrobiologi, cellen, mikrober (DC 576, DK 576+578 Virologi+579 Mikrobiologi).
577 Biokemi, den genetiska koden (DC 577, DK 577). 
578 Biologisk teknik (DC 578, DK 57.08). (DK Virologi, se 576) 
579 Samlingar och preparering (DC 579, DK 57.08). (DK Mikrobiologi, se 576). 

58 58 Botanik o d
581 Allmän botanik, växtgeografi. 
582 Olika växter (DC 582/589, DK 582). Kryptogamer, sporväxter. Fanerogamer, blomväx-

ter. Fröväxter allmänt, nakenfröväxter. Gömfröväxter. Enhjärtbladiga. Tvåhjärtbladiga.

59 59 Zoologi o d. 
591 Allmän zoologi.
592 Ryggradslösa djur i allmänhet. 
593 Urdjur.
594 Blötdjur. 
595 Leddjur och andra ryggradslösa, insekter mm.  
596 Ryggradsdjur i allmänhet.
597 Fiskar, amfibier, groddjur. 
598 Reptiler och fåglar. 
599 Däggdjur.  5999 Människan som del av djuren.
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 Grundskolans ämnen matematik, fysik, kemi, biologi.

  Kursplanerna för matematiken, fysiken , kemin och biologin  innehåller intressanta 

beskrivningar och mål. Ämnena hör hemma på avdelningarna 50-59 och  i någon mån 61 

när det gäller människokroppens funktion o d. Här följer några utdrag ur kursplanerna.

Matematik.

  ”Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matema-

tik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituatio-

ner, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna 

följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall utformas så att eleverna 

förstår värdet av att behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att 

lära sig och använda matematik. Den skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 

fortsatt utbildning och lärande.

   Utbildningen i matematik skall utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Många 

problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver an-

vända matematikens språk, symboler eller uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas 

ut ur sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska 

begrepp och metoder. Resultaten kan sedan tolkas och värderas i förhållande till det ur-

sprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar 

direkt samband med den konkreta verkligheten.

   De flesta matematiska begrepp och metoder som används i vårt vardagsliv har varit i 

bruk i många hundra år. Detta har bidragit till att många människor felaktigt uppfattar 

matematik som ett färdigutvecklat ämne. Mot denna bakgrund är det viktigt att utbild-

ningen ger eleverna en grundläggande insikt i ämnets historiska utveckling samt i dess 

karaktär, betydelse och roll i vårt samhälle.

   Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och datorer har vid

gat våra möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta beslut. Användningen av 

denna teknologi ställer nya krav på matematikkunskaper. Det är skolans uppgift att lägga 

grunden till sådana kunskaper.

Mål att sträva mot.

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

• får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och   

använda matematik i olika situationer,

• inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksam-

    heter och får kännedom om historiska sammanhang, där viktiga begrepp och metoder   

inom matematiken utvecklats och använts,

• förstår och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder,

• inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer,

• förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt munt   

ligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,

• förstår och kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt tolka och vär   

dera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,
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• kan ställa upp och använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modeller   

nas förutsättningar, begränsningar och användning,

• kan med förtrogenhet och omdöme utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.

Detta förutsätter att eleven utvecklar goda kunskaper och fardigheter i aritmetik, geome-

tri, statistik och algebra samt får grundläggande insikter i begreppen sannolikhet och 

funktion. Strävan skall vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt för

står och kan använda

• grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och   

  procent,

• olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma   

storleken av viktiga storheter,

• grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser,

• grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för   

  att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information,

• grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, transformationer, ekvationer, olik-   

  heter och system av ekvationer som verktyg vid problemlösning och vid beskrivningar   

  av olika fenomen,

• grundläggande egenskaper hos viktiga funktioner och motsvarande grafer,

• begreppet sannolikhet i konkreta slumpsituationer.”

Fysik, kemi och biologi.

   ”En huvuduppgift för skolan är att hos både flickor och pojkar skapa intresse för natur-

vetenskaperna och visa hur de utgör en del av kulturarvet. Naturvetenskaperna har verkat 

och verkar alltjämt stimulerande på utvecklingen inom många olika områden som reli

gion, filosofi, litteratur, konst och musik. Undervisningen i skolan bör också sträva efter 

att hos eleverna utveckla en förståelse för naturvetenskapernas särart. Till denna hör det 

empiriska arbetssättet, som därför måste genomsyra undervisningen. Dit hör också den 

experimentella metoden, som kännetecknar mycket av naturvetenskapen.

   Undervisningen skall hjälpa eleverna att förstå den fysiska omvärlden. Genom studier i 

biologi, fysik och kemi får eleven kunskaper bl.a. om materiens egenskaper och dyna-

mik, om energins flöden, om livets villkor och utveckling och om människan som bio

logisk varelse. Kunskaper i naturvetenskap och dess tillämpningar är en förutsättning för 

förståelse och handlingsberedskap i samhälls- och vardagslivet.

   I den naturvetenskapliga verksamheten finns många frågor av etisk natur. Att självstän- 

digt kunna värdera olika argument som en grund för egna ställningstaganden är väsent-

ligt. En kritisk och värderande inställning både till naturvetenskapen som sådan och dess 

till lämpningar skall komma till uttryck i undervisningen.

   Många uppgifter ställer i dag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en inte 

minst gäller detta miljöfrågorna. Miljöfaktorer som är skadliga för hälsa och välbefin-

nande uppfattas inte alltid omedelbart av sinnesorganen. Ett viktigt syfte med undervis

ningen i naturvetenskap är att ge eleverna insikter och kunskaper för att ta ställning i 

miljöfrågor. Undervisningen skall också hjälpa till att utveckla vanor och handlings-

mönster som sparar naturresurser och skonar miljön.
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   Undervisningen skall söka väcka elevernas intresse inför företeelser i naturen och för 

olika sätt att förklara dessa. Tidigare förklaringar i myter och sagor, liksom i äldre tiders 

naturvetenskap kan jämföras med vår egen tids uppfattningar. Därigenom tydliggörs den 

för alla tider gemensamma strävan att förstå och förklara naturens fenomen. Olika världs-

bilder skall behandlas med respekt, samtidigt som man belyser deras begränsningar och 

förklarar varför de har övergetts eller modifierats.

   Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och reflektion över det eleverna själva erfarit. 

Detta betyder att god tid måste ägnas åt elevernas egna undersökningar, upptäckter och 

diskussioner. Alla sinnen bör engageras och stimuleras och utrymme ges för att gå vidare 

med egna frågor.

   I yngre åldrar vidgar eleverna sina erfarenheter av olika naturfenomen, börjar kategori-

sera dessa och reflektera över samband. I senare åldrar tillkommer en ökande grad av ab-

straktion med begrepp och teoretiska modeller, som eleverna skall försöka tillägna sig.

   Det är viktigt att knyta abstraktionerna till konkreta fenomen och direkta empiriska 

iakttagelser och resonemang kring sådana. Därigenom framträder begreppens och mo-

delernas karaktär av teoretiska konstruktioner. Skillnaden mellan modellen och den verk-

lighet den avser att beskriva tydliggörs genom att man anlägger ett historiskt perspektiv 

på kunskapens utveckling.

   Undervisningen skall vidare utveckla elevernas förtrogenhet med naturvetenskaplig 

kunskapsbildning. De måste därför få erfarenhet av att ställa frågor och formulera hypo-

tetiska svar som sedan kan prövas med egna experiment.

   Eleverna skall få viss kännedom om den naturvetenskapliga kunskapens utnyttjande 

och viktiga tillämpningar i det moderna samhället samt en fördjupad förståelse för miljö 

och energifrågor.

Gemensamma mål att sträva mot för biologi, fysik och kemi.

  Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven

• upplever upptäckandets och experimenterandets glädje och utvecklar sin lust och för-

  måga att ställa frågor om fenomen i naturen,

• utvecklar kunskap om naturvetenskapliga begrepp och modeller och medvetenhet om att  

  dessa är mänskliga konstruktioner,

• får en fördjupad forstaelse för det naturvetenskapliga arbetssättet och utvecklar sin för-   

  måga att redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig 

  form,

• blir medveten om hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av   

  och format människans världsbilder,

• utvecklar sin omsorg om och respekt för naturen och sitt ansvar för miljön i såväl lo-   

  kalt som globalt perspektiv,

• får kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling,

• får insikt om hur materien och livet inom  naturvetenskapen studeras på olika organisa-   

  tionsnivåer (t.ex. atom - molekyl - cell - organism - population - samhälle),

• utvecklar kunskaper om energiflödet från solen genom olika naturliga och tekniska sy-

  stem på jorden samt om de naturliga kretsloppen.”
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Fysik.

  ”Syftet med grundskolans fysik är att utveckla elevernas kunskaper om fysikaliska be-

grepp och teorier av betydelse för att förstå och beskriva det vardagliga livets fenomen 

och företeelser. Den s.k. klassiska fysiken skall stå i förgrunden, men undervisningen 

skall också ge en orientering om den moderna fysiken. Fysikämnet har ett särskilt ansvar 

för energifrågornas behandling i miljöundervisningen.

Mål att sträva mot.

  Utöver tidigare angivna gemensamma mål skall skolan i sin undervisning i fysik sträva

efter att eleven

• utvecklar kunskap om begreppen tid, rum, materia, tyngd, massa, rörelse och  tröghet   

  och om deras inbördes relationer,

• fördjupar sina kunskaper om akustiska fenomen,

• fördjupar sina kunskaper om värme och värmeöverföring,

• utvecklar insikter i elektricitetsläran och magnetismen,

• utvecklar kunskaper om den linjära optikens strålmodell och förståelse för att ljuset 

  också kan uppfattas som en elektromagnetisk vågrörelse,

• utvecklar kunskaper om olika slag av elektromagnetisk strålning och dess växelverkan   

  med materia,

• utvecklar kunskaper om energi och energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet 

  samt om samhällets energiförsörjning,

• utvecklar intresse för och kunskaper om den moderna fysiken.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

  Den klassiska fysiken kan delas in i två av varandra oberoende huvudområden, nämli-

gen mekanik med akustik och värmelära  samt elektromagnetism inklusive optik. Det 

förra behandlar bl.a. tyngd och tröghet, olika former av rörelse inklusive Ijud och ljudvå-

gor samt värmelära. Det senare omfattar elektricitet och magnetism samt elektromagne

tisk strålning, framför allt det synliga Ijuset och optiken.

  Ett för dessa båda områden gemensamt, överbryggande fenomen, som pekar fram mot 

den moderna fysiken, är energi. begreppen energi och effekt, energiformer, energiomvand-

lingar och energispill har också stor betydelse för vardagslivet och för den moderna tekni

ken.

  Den moderna fysiken skall behandlas översiktligt. Innehållet anpassas till elevernas in-

tresse och förmåga. Viktiga resultat från atom-, kärn- och elementarpartikelfysik bör in-

gå, liksom något om modern kosmologi. Några tekniska tillämpningar, t.ex. kärnenergi 

och kärnvapen, transistorer och laserteknik bör behandlas.”

Kemi.

 ”Syftet med grundskolans kemi är att utveckla elevernas kunskaper om elementär kemisk 

teori, främst atomteori med dess begrepp och modeller för att beskriva och förstå mate-

riens egenskaper och omvandlingar. Eleverna skall få egna erfarenheter av kemins experi-

mentella natur. Undervisningen skall göra eleverna förtrogna med uppbyggnad och fram- 

ställning av och reaktioner mellan ämnen och material i närmiljön och i samhället. Ke-

min skall ge kunskaper om råvarors omvandling till nya ämnen och förädling till indu-
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striella produkter och material samt hur dessa omhändertas efter användning. Eleverna 

skall bli medvetna om möjligheterna och fördelarna, men också om riskerna med vårt sätt 

att utnyttja jordens resurser av bl.a. luft, vatten och mark som bas för jord-, vatten- och 

skogsbruk. Syftet är att ge eleverna möjligheter att utnyttja de kunskaper kemin ger på 

ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön och det egna resursutnyttjandet.

Mål att sträva mot. 

Utöver tidigare angivna mål skall skolan i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven

• får kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av  

  betydelse för vardagslivet,

• utvecklar kunskap om omvandlingar, faser och fasövergångar vid kemiska reaktioner,

• utvecklar kunskap om atomteorin som förklaringsmodell för kemiska processer utifrån    

iakttagelser och tolkningar av experiment och inblick i äldre tiders kemiska tänkande    

  och kunnande,

• kan genomföra experiment och överföra resultat, iakttagelser, tolkningar och slutsatser    

till vardagen utanför klassrummet och tvärtom,

• utvecklar förståelse för materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning

    samt effekterna av människans ingrepp i dessa förlopp.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

   Kemi är läran om materiens egenskaper, uppbyggnad och reaktioner. Elevernas ut-

gångs punkt är deras vardag och närmaste omgivning. I grundskolan framstår det som 

mest relevant att eleverna studerar materiens egenskaper och omvandlingar genom i första 

hand åskådliga modeller.

   Kemiämnet kan delas in i tre huvudområden, nämligen materiens egenskaper, mate-

riens kemiska reaktioner samt materiens kretslopp och / eller spridning.

   Området materiens egenskaper innefattar de ca 100 atomslagen som utgör byggstenarna 

för all materia, skillnader mellan materia och icke-materia, beskrivning och klassificering 

av olika material och ämnen, gasers egenskaper, skillnader mellan blandningar och kemi

ska föreningar, separations- och renings-metoder för blandningar, karakterisering av lös-

ningar efter surhet, begreppen pH, indikator, neutralisation och buffert. Vidare ingår ele-

mentär atomteori som förklaring till materiens dynamiska egenskaper.

   Kemiska reaktioner har stor betydelse i industrisamhället, i vardagen, i naturen och i 

alla levande organismer. Malmer kan omvandlas till metaller, olja till många olika pro-

dukter såsom plaster, färger, rengöringsmedel, läkemedel och kosmetika etc. Metaller 

korroderar och behöver därför ofta skyddas. Olja, bensin och andra energirika ämnen kan 

förbrännas och omvandlas till energifattigare ämnen. I naturen vittrar mineral och bergar-

ter och frigör mineral som kan ha betydelse för jord- och skogsbruk. Genom växternas 

fotosyntes bildas energirika ämnen, i första hand kolhydrater, som är av grundläggande 

betydelse för människors och djurs ämnesomsättning. Centrala begrepp för att tolka ke-

miska reaktioner är att massan bevaras, men att dess atomära beståndsdelar kan omarran-

geras till nya kemiska föreningar och att energi omsätts vid reaktionerna.

   Materiens kretslopp och/eller spridning förklaras till stor del av materiens dynamiska  

natur. Kol, kväve och vatten ingår i naturliga kretslopp. Kunskap om dessa kretslopp är 

avgörande för att förstå villkoren för jord- och skogsbruk och olika miljöfrågor. Kemiskt 
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kunnande är en förutsättning för insiktsfull miljövård i det moderna samhället. Vid korro-

sion och förbränning samt vid industriella processer uppstår ofta icke önskvärda bipro-

dukter, som kan ha skadlig inverkan på människor och miljö. Vatten fungerar som lös-

ningsmedel för en mängd ämnen och vatten liksom luft spelar stor roll som transportme-

del vid olika spridnings-processer. Återanvändning och återvinning är viktiga delar ”

Biologi.

  ”Biologi är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och betingelser. Med 

utgångspunkt i naturupplevelser och iakttagelser skall undervisningen skapa förståelse för 

livets villkor och sammanhangen i naturen. Undervisningen skall ge kunskaper om män-

niskan som biologisk varelse och om livets evolution.

   Biologiundervisningen intar en central roll då det gäller att hos eleverna utveckla om-

sorg och respekt för det levande och för naturen. Detta inbegriper att eleverna ges möjlig-

heter att, utifrån ett biologiskt perspektiv, bearbeta miljöfrågor och utforma handlings-

mönster som skonar miljön. Eleverna skall i detta sammanhang också bli medvetna om 

den biologiska vetenskapens allt större betydelse för utvecklingen inom teknik, medicin 

och miljövård.

Mål att sträva mot.

  Utöver de mål som är gemensamma för biologi, fysik och kemi skall skolan i sin un-

dervisning i biologi sträva efter att eleven

• utvecklar sina kunskaper om olika livsformer och deras livsbetingelser,

• utvecklar förståelse för organismernassamspel med varandra och med sin omgivning,

• får kunskap om människokroppensbyggnad och funktion och inser betydelsen av goda    

  hälsovanor,

• utvecklar kunskap om teorier om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och   

andra livsformer i ett evolutionsperspektiv,

• får sådan kunskap om livsprocesserna i cellen, det genetiska arvet och den genetiska    

  koden att det ger beredskap attta ställning i praktiska och etiska frågor rörande den mo-   

  derna bioteknikens tillämpningar, möjligheter och risker.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

Ekosystem. 

  Studier av enskilda organismer, populationer och samhällen utgör grunden för förståelse 

av organismernas samspel med varandra och med sin omgivning. Viktiga delsystem är 

producenter, konsumenter, nedbrytare och råmaterial. Exempel på dynamiska processer i 

eko- systemet är energins flöde genom systemet inklusive fotosyntesens roll, flödet av 

materia i kretslopp genom organismerna och deras miljö och reglering genom t.ex. kon-

kurrens.

   Vid studier av olika ekosystem kan eleverna upptäcka och undersöka förändringar som 

beror på såväl naturliga variationer som på människans verk-samheter. Genom att se mil-

jöfrågorna i ett ekosystemperspektiv får eleverna en konkret grund för att bearbeta dessa.

Biologisk mångfald.

  Kunskaper om olika livsformer och om variationen i naturen är grundläggande för ett 
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biologiskt tänkande. Till dessa kunskaper hör att kunna benämna, beskriva och systema-

tisera arter. För förståelsen av effekterna av miljöpåverkan är kunskapen om växters och 

djurs livsbetingelser nodvändiga. Ett av biologins viktigaste bidrag till bearbetningen av 

miljöfrågorna är därför att belysa mångfalden av livsformer och hur de är beroende av var-

andra.

   Biologin ger också teorier som hjälp när vi skall söka kunskap om organismerna. En 

typ av teori är beskrivningsmodellen ekosystem, en annan är evolutionsläran. Kunskap-

erna om mångfald bör sättas in i dessa två sammanhang. Väsentliga begrepp blir orga-

nism, art, livscykel, beteende, population och biologiskt samhälle samt genetiskt arv, 

biologisk variation och naturligt urval.

Cellen och livsprocesserna.

  Med hjälp av alltmer förfinad teknik kan man nu studera cellernas inre struktur och pro-

cesser. Förklaringar till flera av de fenomen och funktioner som eleven upplever och iakt-

tar hos sig själv och i omvärlden och som förknippas med begreppet liv, står att finna i 

kunskapen om den minsta fungerande levande enheten, cellen. Eleverna skall bli medvet-

na om att det som tillförs cellerna är av avgörande betydelse för organismens hälsa och 

välbefinnande. Grundläggande är insikten om betydelsen av begreppen fotosyntes och för-

bränning och förståelsen av villkoren för dessa processer.

   Identifieringen av DNA-molekylen och tolkningen av den genetiska koden är kompo-

nenter i nya teorier om livets uppkomst, vissa sjukdomar och det genetiska arvet.

Människan.

   Eleverna skall i biologiundervisningen lära känna människan som biologisk varelse. 

Grundläggande är då kunskaper om människokroppens olika organ och organsystem och 

hur de fungerar. Ett exempel på detta är kunskap om hur födan tas upp i kroppen och hur 

dess beståndsdelar transporteras till kroppens celler och hur avfalls- och restprodukter ut 

söndras.

   Eleverna skall inse betydelsen av att man sköter den egna kroppen för att främja hälsa 

och välbefinnande. Alla bör ha kunskap om olika funktionshinder samt om villkor och 

möjligheter i samband med dessa. Varje elev skall ha insikt om hur droger och gifter, lik-

som faktorer i arbetsmiljön, kan skada kroppen.

   Eleverna skall få möjlighet att, utifrån perspektivet att ta ansvar för sig själva och and-

ra, diskutera frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. Frågor om homosexualitet skall 

få en saklig belysning i undervisningen. Varje elev skall också tillägna sig kunskap om 

könsorganens byggnad och funktion, om befruktning, olika preventivmetoder och deras 

möjligheter och begränsningar samt om sexuellt överförbar smitta och hur den sprids.”
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5 50 / 59 Naturforskningsverksamheter och matematikverksamheter.
       Jämförelsen avser SAB 6. omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
       upplagan , tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
       91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976. 

50        50 Naturforskningsverksamheter o d, övergripande verksamheter                                                                    
50 (DC, DK) 50 Naturvetenskap, allmänt (DC 501/509, DK 501 allmänna frågor + vetenskapliga delar 

av 502+504 om naturvård, miljö o samhällsplanering med hänsyn till naturen; övriga 
delar om naturvård, samhällsplanering o d till 639 och 71, politik till 38, miljölagar till 
34 ). 501 Registrering kunskaper od. 502  Visioner, mål od. 503 Värderingar od. 504 
Samband andra sektorer. 505 Forskning, tidskrifter . 506 Ekonomi, organisation. 507 
Utbildning o d. 508 ”Naturkunskap”. 509 Naturforskningens historia. 

50 (SAB)       Naturkunskap. Naturvetenskapens historia.( Naturhistoriska riksmuseet.) Uh 
        Naturskydd, vetenskapliga delar. (För övrigt praktiskt naturvårdsarbete till 639, fysisk 
        planering till 71, naturskyddspolitik till 38, miljölagar till 34) 

51         51 Matematik, matematikforskning o d                                                                         
51 (DC,DK)   51 Matematik (DC 51, DK 51). 510/511 Matematik, allmänt ( DC 510/511, DK 510).            
                   512 Algebra (DC 512, DK 512). 513 Aritmetik (DC 513, DK  511). 514 Topologi (DC         

       514, DK  515.1). 515 Analys (DC 515, DK 517). 516 Geometri (DC 516, DK 514). 
        517/518 (tomma). 519 Sannolikhet och tillämpad matematik (DC 519, DK 519) 

51 (SAB)       T Matematik. Ta Allmänt. Tb Aritmetik. Tc Algebra. Td Funktionsteori och högre ana-
        lys. Te Geometri.(Tf Mått,mål och vikt. Till 53). Th Sannolikhetskalkyl.

52         52 Astronomi, geodesi o d. Rymdforskning                                                                        
52 (DC,DK)   52 Astronomi, navigation, geodesi, kronologi (DC 52, DK 52). 520 Astronomi,  
                    allmänt (DC 520, DK 52). 521 Teoretisk astronomi (DC 521, DK 521). 522 Praktisk  

        astronomi (DC 522, DK 520). 523 Beskrivande astronomi , universum och 
        solsystemet (DC 523, DK 523/524 ). 524 (tom). 525 Jorden (DC 525 DK 523.31 ) 527 
        Astronomisk navigation (DC 527, DK 527). 528 Geodesi (DC 526, DK 528). 529 
        Kronologi, tidmätning (DC 529, DK 529).

52 (SAB)       Ua Astronomi. Uaa Universums byggnad. Uab Solsysemet. Uabb Planeter, utom jorden. 
        Uabd Jorden. Uabe Månen. Uabf Kometer. Uabg Meteorer. Uac Stjärnor och nebulosor. 
        Uae Praktisk astronomi (observationsteknik o d). Uaf Tidmätning. Uag Celest mekanik. 
        Uah Astrometri. Uai Astrofysik. Ubc Geodesi. (Statens lantmäteriverk)

53 53 Fysik o d                                                                           
53 (DC,DK) 53 Fysik (DC 53, DK 53). 530 Fysik, allmänt (DC 530, DK 530). 531 Allmän+ fasta 

kroppars mekanik (DC 531, DK 531). 532 Vätskemekanik (DC 532, DK 532). 533 
Gasmekanik, plasma (DC 533, DK 533). 534 Svängningar, ljud, akustik (DC 534, DK 
534). 535 Optik, ljus (DC 535, DK 535). 536 Värme (DC 536, DK 536). 537 
Elektricitet och magnetism. (DC 537el+ 538 magn., DK 537). 538 (tom). 539 
Materiens fysik, atomer, elementarpartiklar, kärnfysik, hållfasthet (DC 539, DK 538/ 
539). 389 Metrologi. Mått och vikt, del ,se även 653.

53 (SAB) Ucb Mekanik. Ucba Fasta kroppars mekanik. Ucbb Vätskors mekanik. Ucbc Gasers me-
kanik. Ucc Fysik. Ucca Akustik. Uccb Optik. Uccc Värme. Uccd Elektricitet och mag-
netism. Ucce Matematisk, teoretisk fysik. Uccg Fasta tillståndets fysik. Ucch Vätskors 
fysik. Ucci Gasfysik.Uccj Plasmafysik. Ucd Atomfysik. Kärnfysik. Ucdb Strålningsfy-
sik. Ucdc Atomfysik. Molekylfysik. Ucdg Kärnfysik. Elementarpartiklar. Tf Mått, mål 
och vikt. (AB Atomergi. Euroatom. Statens strålskyddsinstitut).

54 54 Kemi o d                                                                             
54 (DC, DK)  54 Kemi, kristallografi, mineralogi. (DC 54, DK 54). Kemi, allmänt (DC 540, DK 54). 

       541 Teoretisk kemi (DC 541, DK 541). 542 Experimentalkemi (DC 542, DK 542). 543         
        Analytisk kemi  (DC 543/545, DK 543). 544/545 (tomma, DC 544 kvalitativ analys, 
        DC 545 kvantitativ analys). 546 Oorganisk kemi (DC 546, DK 546). 547 Organisk 
        kemi (DC 547, DK 547). 548 Kristallografi (DK 548, DC 548). 549 Mineralogi (DC 
        549, DK 549)       

54 (SAB)       Uce kemi. Ucea Oorganisk kemi. Grundämnen. Uceb Organisk kemi. Ucee Teoretisk 
        kemi. Ucef Analytisk kemi. Udua Kristallografi. Mineralogi. Udub  Sten, ädelstenar mi-
        neralogi. Uduc Meteoriter. 
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55 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d                                                                           
55 (DC,DK) 55 Geologi, geofysik, hydrologi, meteorologi, (DC 55, DK 55). 550 Geologi , allmänt 

(DC 550, DK 55). 551 Allmän geologi, hydrologi, meteorologi (DC 551,DK 551). 552 
Bergarter (DC 552, DK 552). 553 Ekomomisk geologi (DC 553, DK 553). 554 Euro-
pas geologi (DC 554, DK 55/4). 555 Asiens geologi (DC 555, DK 55/5). 556 Afrikas 
geologi (DV 556, DK 55/6). 557 Nordamerikas geologi (DC 557, DK 55/7).558 Syd-
am geologi (DC 558, DK 55/8). 559 Övriga världsdelars geologi (DC 559,DK 55/9 ).  

55 (SAB) Ub Geofysik. Uba Meteorologi.Ubb Oceanografi och hydrologi. (Ubc Geodesi. Till 52). 
Ubd Jordmagnetism. Ubea Vulkaner. Ubeb Jordbävningar. Ud Geologi. Jordartslära. Uda 
Allmän geologi. Udc Geologi, särskilda länder. Udv Petrografi (brtgartslära). Udx 
Ekonomisk geologi. (Sveriges geologiska undersökning. SMHI). 

56 56 Paleontologi, arkeologi o d                                                        
56 (DC,DK) 56 Paleontologi, utdöda växter och djur samt arkeologi. (DC 56+ , DK 56+). 560 Pale-

ontologi , allmänt (DC 560, DK 56). 561 Paleobotanik (DC 561, DK 561). 562/569 
Paleozoologi (DC 562/569, DC 562/569). 5699 Paleoantropologi, arkeologi (DC 5699 
+x, DK 5699 paleoantropologi + 902 Arkeologi +903 Förhistoriska lämningar + 904 
Lämningar från historisk tid ). 56994 Europas. 56995 Asiens. 56996 Afrikas.  56997 
Nord- o mellanamerikas. 56998 Sydamerikas. 56999 övriga världsdelars arkeologi.    

56 (SAB) Udb Paleontologi (utdöda växter och djur). Udba Paleobotanik. UdbbPaleozoologi. Udc 
Paleontologi, särskilda länder. J Arkeologi. Ja Europa, arkeologi. Jb Norden, arkeologi. 
Jc Sverige, arkeologi. Jd Övriga Nordens arkeologi. Je-Jn Övriga Europas Arkeologi. Jo 
Asiens arkeologi. Jp Afrikas arkeologi. Jq Amerikas arkeologi. Jr Australiens och Oce
naiens arkeologi. Js Polarländernas arkeologi. 

57 57 Biologi o d. Ekologi, mikrobiologi                                                                            
57 (DC,DK) 57 Biologi, ekologi, biogeografi (DC 57, DK 57). 570 Biologi, allmänt (DC 570, DK 

57). 571 (tom). 572 Antropologi, människoraserna (DC 572/573, DK 572). 573 
Biologi i allmänhet (DC 574, DK 573). 574 Allmän ekologi, biogeografi (DC 574, DK 
574) 575 Utvecklings-o ärftlighetslära (DC 575, DK 575). 576 Mikrobiologi, cellen, 
mikrober (DC 576, DK 576+578/579). 577 Biokemi, den genetiska koden (DC 577, DK 

577). 578 Biologisk teknik (DC 578, DK 57.08). 579 Samlingar och preparering (DC 579, 
DK 57.08) 

57 (SAB) Ue Biologi. Ue.02 Biologisk teknik. Ue.03 Anatomi (människans anatomi till 61). 
Ue.04 Fysiologi (människans fysiologi till 61). Ue.05 Ekologi. Ue.07 Biogeografi. 
Ue.08 Vattnens växt-och djurvärld. Uea Utvecklings-och ärftlighetslära. Ueb 
Antropologi (människoraser). Uec Mikrobiologi.Mikroorganismer. Ued Bioteknik.

58 58 Botanik o d                                                                            
58 (DC,DK) 58 Botanik (DC 58, DK 58). 580 Botanik, allmänt (DC 580, DK 58).581 Allmän bota-

nik, växtgeografi. (DC 581, DK 581). 582 Olika växter (DC 582/589, DK 582). 5822/ 
5823 Kryptogamer, sporväxter (DC 586/589, DK 582.2/582.3). 5824/ 5829 Faneroga-
mer, blomväxter (DC58,Dk 582.4/582.9 ). 4824 Fröväxter, allmänt, nakenfröväxter 
(DC585, DK 582.4). 5825/5829 Gömfröväxter (DC x, DK 582.5/582.9). 5825 Enhjärt-
bladiga (DC 584, DK 582.5). 5826/5829 Tvåhjärtbladiga  (DC 583, DK 582.6/582.9)   

58 (SAB) Uf Botanik. Uf.01 Systematik,växter. Uf.02 Herbarier, växtpressning. Uf.03 Växtanato-
mi. Uf.04 Växtfysiologi. Uf.05 Växtekologi. Uf.06 Växtsjukdomar. Uf.07Växtekologi. 
Uf.08 Vattnens växtvärld. Ufa Allmänt. Ufe Fanerogamer, allmänt. Uff Gömfröiga. Uffa 
Tvåhjätbladiga växter. Uffb Enhjärtbladiga. Ufg Nakenfröiga växter. Ufh Kryptogamer. 
Ufha Ormbunksliknande växter.Ufhb Mossor. Ufhc Alger. Ufhd lavar. Ufh Svampar. 

59 59 Zoologi o d.                                                                           
59 (DC,DK) 59 Zoologi (DC 59, DK 59). 590 Zoologi, allmänt (DC 590, DK 59). 591 Allmän zoo-

logi (DC 591, DK 591) . 592 Ryggradslösa djur i allmänhet (DC 592, DK 592). 593 
Urdjur (DC 593, DK 593).594 Blötdjur (DC 594, DK 594).595 Leddjur och andra rygg-
radslösa, insekter mm (DC 595, DK 595). 596 Ryggradsdjur i allmänhet (DC 596, DK 
596). 597 Fiskar,amfibier,groddjur (DC 597, DK 597).598 Reptiler och fåglar (DC 598, 
DK 598). 599 Däggdjur (DC 599, DK 599). 5999 Människan som del av djuren.

59 (SAB) Ug Zoologi. Ug.01 Systematik,djur. Ug.02 Djurkonservering. Ug.03 Djuranatomi. 
Ug.04 Djurfysiologi. Ug.05 Djurekologi o -psykologi. Ug.06 Djursjukdomar (husdju-
rens till 61). Ug.07 Djurgeografi. Ug.08 Vattnens djurvärld. Uge Ryggradsdjur, allm. 
Ugf Däggdjur.Ugg Fåglar.Ugh Kräldjur o groddjur. Ugi Fiskar. Ugj. Ryggradslösa djur. 
Ugja Deuterostomia.Ugjb Insekter. Ugjc Tusenfotingar mm, spindeldjur. Ugjd Kräftdjur. 
Ugje Blötdjur. Ugjf Armfotingar, mossdjur. Ugjg Maskar. Ugji Nässeldjur. Ugjk 
Urdjur. 512
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60 / 69 6.  Teknologiska / ekonomiska verksamheter.                                      

Med teknologiska / ekonomiska verksamheter avses verksamheter som syftar till materi-
ell nytta.
Verksamheterna omfattar avdelningarna 60-69 enligt förteckningen nedan.

Efter den korta förteckningen på denna sida kommer två sidor med något utförligare redo-
visningar om innehållet:

 en sida för 60 - 64 och  
en sida för 65 - 69. 

Sedan  kommer en redovisning om grundskolans ämnen Teknik och Hemkunskap.

Därefter kommer en längre redovisning för avdelningarna 61 - 69 där förhållandet till DC, 
DK och SAB visas. 
Jämförelserna avser: SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 

       91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                        
 

Verksamheterna i avdelning 60 - 69 avser opolitiska verksamheter. Politiska verksamhe-
ter utanför de  demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i avdelningarna 36-39 för 
politiska krav och politiska planeringar. 

60 60. Övergripande arbeten om teknologiska / ekonomiska verksamheter. 
61 61. Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d.                           
62 62. Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).                                 
63 63. Bilogisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od.                      
64 64. Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d.                       
65 65. Administration, distribution, kommunikation, organisation o d.          

66 / 69 Tillverkning av varor (66 / 68) och byggnader och anläggningar (69).     

66 66. Tillverkning  av kemivaror o d.                                               
67 67. Tillverkning av bearbetningsvaror o d.                                      
68 68. Tillverkning  av komplexvaror.                                              
69 69. Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar.   

60 60. Övergripande verksamheter om teknologiska / ekonomiska verksam-
heter.

601 Registrering av kunskaper od. 602 Visioner, mål od. 603 Värderingar od. 604 Sam-
band med andra sektorer. 605 Forskning, tidskrifter. 606 Ekonomi, organisation. 607 
Utbildning o d. 608 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 609 Verksahe-  
ternas historia.

De övergripande verksamheterna om de teknologiska / ekonomiska verksamheterna  är 
inte särdeles påtagliga eftersom verksamheterna inom avdelning 6 är så omfattande. I 60 
ingår bl a verksamheter som gör historiska och geografiska redovisningar om alla verk-
samheterna 61-69, men i DC, DK och SAB är inte dessa verksamheter tydligt definier
ade. 

  
60 (DC, DK) DC har 600-609 enligt den standardindelning för övergripande verksamheter som DC 

använder. Den indelningen har vissa likheter med indelningen som gjorts här. Bland  
DCs 601 - 609 kan här nämnas: 603 Uppslagsböcker o d, 605 Tidskrifter o d, 607 Stu-
dier och undervisning, 609 Historia och geografi.
DK har ingenting på 60, bl a därför att DK använder en annan typ av benämningar .
I DK  benämns  historia  avseende avdelning 6:  6 (091).

60 (SAB) Kv Ekonomisk historia. Mx Näringsliv, ingående i M Etnografi, socialantropologi och 
etnologi. N.04 Ekonomisk geografi., ingår även i 91. Qad Ekonomisk geografi, ingår 
även i 33.
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60 60. Övergripande arbeten om teknologiska / ekonomiska verksamheter. 

61 61. Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d. 
610 Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d: Övergripande verksamheter.            
611 Anatomiforskning o d.
612 Fysiologiforskning o d.
613 Hygienforskning o d, enskild hygien.
614 Offentliga hygienverksamheter, räddning, sjukvårdsorganisation o d. 
615 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård, fysikalisk terapi o d.
616 Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda medicinska sjukdomar, nerv- och 

psykiatriska sjukdomar, infektionssjukdomar o d. 
617  Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Narkosläkare och 

operationsassistenter o d. 
618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar od. Speciella medicinska grenar.
619 Veterinärverksamheter o d.
                  
62 62. Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
620 Ingenjörsverksamheter  (konstruktion o d) : övergripande verksamheter.           
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft. Allmänt om värmekraftmaskiner. Ånga, ångkraft. 
6212 Ingenjörsverksamheter: Hydraulisk energi, vattenkraft. 
6213 Ingenjörsverksamheter: el- och telekonstruktion o d. Elektronik.
6214 Ingenjörsverksamheter: Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 
6215 Ingenjörsverksamheter: Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6216 Ingenjörsverksamheter: Maskiner o d för lagring o transport av gaser o vätskor. 
6217 / 6219 Ingenjörsverksamheter: Plastisk bearbetning, maskinelement,verktyg, verktygsmaskiner.
6217 Ingenjörsverksamheter: Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, dragning, 

värmebehandling, ytbehandling, sammanfogning, lödning, limning. 
6218 Transmissioner,växlar, kuggar, lyftdon, hissar, transportdon, fästelement, smörjning. 
6219 Ingenjörsverksamheter: Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622 Ingenjörsverksamheter: gruvkonstruktioner o d
623 Ingenjörsverksamheter: militärkonstruktioner o d
624 Ingenjörsverksamheter: konstruktion av byggnader o d  
625 Ingenjörsverksamheter: konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, gator, vägar o d
626 Ingenjörsverksamheter: vattenbyggnad i allmänhet.Kanaler. Anläggn. för jordbruk, fiske.
627 Ingenjörsverksamheter: anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav. Dammar.
628 Ingenjörsverksamheter: Hygienkonstruktioner. Vatten och avlopp. Belysning o d
629 Ingenjörsverksamheter: transportmedelskonstruktion o d.

63 63. Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od          
630 Bilogisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od: övergripande verksamheter.           
631 Allmänna lantbruksverksamheter. Allmän lantbruksekonomi.
632 Verksamheter med växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.

64 64. Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d                 
640 Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d : övergripande verksamheter.           
641 Livsmedel, matlagning.
642 Måltider, matservering. 
643 Organisation av boende, personalrum o d.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d
645 Användning av inventarier o d
646 Personlig hygien och skönhetsvård, klädvård o d (utom tvätt o d)
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d
649 Personvård, barnavård, hemsjukvård o d (även allmänt hushållsarbete)
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65 65. Administration, distribution, kommunikation, organisation o d 
651 Kontorsarbete, skriv-och registreringsarbete o d, datoranvändning. 
652 Offentlig opolitisk förvaltning, civil 6521 / 6524 och militär 6525 / 6529.  
6521 / 6524 Offentlig opolitisk civil förvaltning.  
6525 / 6529 Militära verksamheter. 
653 Handelsverksamheter
654 Telekommunikationsverksamheter
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resebyrå och lagring o d
667 Penningverksamheter o d.
658 Allmänna företagsekonomiska verksamheter o d
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter o d

66 / 69 Tillverkning av varor (66 / 68) och byggnader och anläggningar (69)

66 66. Tillverkning  av kemivaror o d 
660 Tillverkning av kemivaror o d: övergripande verksamheter. 
661 Tillverkning av kemikalier o d.
662 Tillverkning av explosivämnen, tändmedel, bränslen o d.
663 Tillverkning av drycker och njutningsmedel o d.
664 Tillverkning av livsmedel.
665 Tillverkning av oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax, o d.
666 Tillverkning av glas och porslin, lergods, cement, betong o d.
667 Tillverkning av färger o d.
668 Tillverkning av hygienartiklar, läkemedel od, kemisk-tekniska artiklar.
669 Tillverkning av metaller o d.

67 67. Tillverkning av bearbetningsvaror o d 
670 Tillverkning av bearbetningsvaror o d: övergripande verksamheter. 
671 Tillverkning av ädelmetallvaror, ädelstensvaror o d
672 Tillverkning av enkla metallvaror av järn o stål. 
673  Tillverkning av enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn. 
674 Tillverkning av trävaror o d
675 Tillverkning av läder och skinn o d.
676 Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror o d.
677 Tillverkning av garn, tråd, textilier o d.
678 Tillverkning av plast- och gummivaror.
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d och tillverkning av stenvaror o d.

68 68. Tillverkning  av komplexvaror 
680 Tillverkning av komplexvaror: övergripande verksamheter. 
681 Tillverkning av finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik. 
682 Tillverkning av maskiner.
683 Tillverkning av maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el o d.
684 Tillverkning av möbler o d.
685 Tillverkning av skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Tillverkning av grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Tillverkning av beklädnadsartiklar.
688 Tillverkning av dekorationsartiklar, leksaker o d.
689 Tillverkning av transportmedel.

69 69. Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar
690 Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar: övergripande verksamheter.           
691 Byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial tillverkas vanligen i 66-68.
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av  värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande o skyddande byggnadskonstruktioner. Isoleringsarbeten.
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Grundskolans ämnen teknik och  hemkunskap.
   Ledande åsikter om ekonomiska verksamheter framgår i någon mån av beskrivningar-

na av ämnena Teknik och Hemkunskap i Läroplan 94 för grundskolan. Här delar av be-

skrivningarna. Kursplanerna för tekniken och hemkunskapen  kompletterar varandra och 

kan sägas gälla avdelningarna  62-69, hemkunskapen avd 64. I hemkunskapen ingår 

dock delar som rätteligen hör till avd 7. 

Teknik.

 ”Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på 

olika sätt påverka sin fysiska omgivning. De kunskaper hon då använt samt de materiella 

resultaten av mödan - lerkärlet, pilbågen, kylskåpet, bilen osv.- är i vidaste mening teknik.      

   Teknik och tekniska förändringar har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle 

och natur. Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter. Förändringar i naturen, som 

t.ex. torka och översvämningar, och de ofta oförutsedda effekterna av tekniska metoder, 

har ställt människan inför utmaningar, som hon sökt lösa. På samma sätt har 

samhälleliga omvandlingar och behov av skilda slag påverkat den tekniska utvecklingen. 

Det kan t ex.gälla förändringar i befolkningssammansättningen, värderingsmönster, 

ekonomi och politik, miljökrav m.m. Människans nyfikenhet och skaparglädje har också 

bidragit till denna utveckling.

   Undervisningen i teknik skall utveckla en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är 

att öka förståelsen för hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och 

därmed våra livsvillkor förändras.

   Samhället och våra liv präglas i allt högre grad av tekniska föremål och tekniska sy-

stem. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig är därför 

viktigt  alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater och komplicerade 

transportsystem. Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna 

bemästra och använda den teknik som omger oss. Eleverna skall erövra en grundläggande 

teknisk kompetens.

   I denna kompetens ingår att utveckla kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett 

historiskt perspektiv, samt viss vana att reflektera över och praktiskt lösa tekniska 

problem. Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människa  

samhälle - teknik - natur. Vårt nyttjande av teknik, och dess konsekvenser för miljön, 

reser en rad etiska spörsmål som berör grundläggande värderingsfrågor. Förutom naturen 

påverkas också många andra sidor av tillvaron: arbete, boende, fritidsliv etc. Olika 

gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i hög grad beroende av hur tekniken 

utformas och utnyttjas i samhället.

   Flickors och pojkars intresse för och förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt. 

Undervisningen i teknik syftar till att stimulera både flickors och pojkars intresse för 

teknik och att underlätta deras framtida studie- och yrkesval.

Mål att sträva mot.

   Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven

• utvecklar sin insikt om den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och              

  om hur tekniken påverkar människan, samhället och naturen, t.ex. när det gäller mil-        

  jön, välfärden, arbetsvillkor, sysselsättning och andra områden av samhällslivet,

• utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande red-  
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 skap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i  övrigt om-

  ger oss,

• utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika tek-

  nikval för människan, samhället och naturen,

• utvecklar förmågan att omsätta kunskap om teknik, teknikanvändning och konstruktion  

  till egna ställningstaganden och praktisk handling,

• utvecklar ett positivt intresse för teknik och får tilltro till sin förmåga att lösa tekniska  

  problem.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

  Människans tekniska förmåga har under årtusenden förvaltats och utvecklats av praktiskt  

verksamma kvinnor och män. Denna process vilar på tradition och praxis, 

observationsförmåga, nyfikenhet, uppslagsrikedom, företagsamhet, inflytande från andra 

kulturer - och  lärorika misslyckanden. Enkel och ofta snillrik teknik utgör ett viktigt 

inslag i våra liv och  utgör därför en viktig del av teknikundervisningen. Modern teknisk 

utveckling baseras i  högre grad än tidigare på naturvetenskaplig forskning och ett 

systematiskt utvecklingsarbete.

  Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner

som har utvecklats i hem och hushåll, 

hantverk och industri och en rad andra sammamhang.... 

  Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tekniska 

utvecklingsprocessen - planering, konstruktion, utvärdering - och hur den teknik som 

omger oss är sammankopplad till olika och ofta inbördes beroende system...

 

Utvecklingsperspektiv.

  I undervisningen skall den tekniska utvecklingens drivkrafter respektive effekter på 

individ, samhälle och natur studeras i ett historiskt och internationellt perspektiv.

    Ett exempel på det historiska perspektivet är utvecklingen av metoder för lagring av  

mat - torkning, saltning, frysning osv. Handel och kommunikationer är exempel på det  

internationella perspektivet.

Människa - teknik - natur.

 För att förstå teknikens roll och betydelse måste relationen mellan mänskliga behov och 

teknik behandlas. Undervisningen skall belysa konsekvenser och effekter för individ, 

samhälle och natur av en viss teknik-användning. Härvid skall t.ex. värderingsfrågor, 

intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan 

uppkomma i samband med olika typer av teknikanvändning, belysas och diskuteras.

Teknikens uppgifter.

 Tekniken används för en rad olika uppgifter....  

  Här kan vi identifiera följande viktiga funktioner: omvandla, lagra, transportera samt 

kontrollera, styra och reglera. Exempel på teknikens omvandlande funktion är bearbet-

ningen av sten till yxor, av fibrer till tyg, av säd till mjöl - och bröd. Ett tidigt exempel 

på lagringsteknik är lerkrukan, ett betydligt senare är kylskåpet. Transporttekniken kan 

illustreras med farkosterna ek-stock, segelbåt, kärra, ånglok, bil etc. Dammluckor, 

slussportar  och moderna termostater är exempel på kontroll-, styr- och reglerteknik.

606



Komponent-systemperspektivet.

 Tekniken består av mer eller mindre avancerade komponenter, som i sin tur kan bilda 

mer eller mindre komplexa system. Genom att studera enskilda tekniska föremål och de-

ras infogning i komponent-redskap / maskinsystem kan eleverna få viktiga insikter om 

teknikens speciella karaktär och villkor. En sådan analysmetod kan tillämpas på äldre och 

nyare  teknik, på såväl enkel som mer komplicerad teknisk utrustning.

  Ett exempel på detta perspektiv är mjölkens väg från ko till kylskåp som illustrerar för- 

och nackdelar med olika tekniska lösningar, t.ex. ur miljösynpunkt.

Konstruktion och verkningssätt.

   Teknikens problemlösande karaktär, som den kommer till uttryck i systematiskt 

utvecklingsarbete, från problemidentifieringen till konstruktion och utvärdering 

behandlas. För att förstå och utveckla förtrogenhet med teknik och tekniska principer 

krävs att eleven får pröva några olika tekniker och tekniska lösningar och hur dessa är 

konstruerade och hur de verkar. Det kan gälla allt från tillverkning av lerkärl och textilier 

till papperstillverkning och elektronisk informationsbehandling. De naturvetenskapliga 

förklaringsmodellerna kan här bidra till förståelse samtidigt som de kan illustreras med 

hjälp av teknik och tekniska processer.”

Hemkunskap.

  ” I det moderna samhället har hemmets och familjens karaktär förändrats bl.a. genom att 

både män och kvinnor förvärvsarbetar i hög utsträckning. Utbudet av varor och tjänster är 

stort och ställer krav på oss som konsumenter. För att kunna göra bra och 

ändamålsenliga val bland alla varor och tjänster krävs kunskaper om kvalitet och 

ekonomi och om de konsekvenser valen får för människan och miljöm

   Ämnet hemkunskap skall ge praktiska och teoretiska kunskaper av betydelse för hälsa 

och livskvalitet. Det skall utveckla elevernas förmåga att analysera och lösa praktiska 

problem samt grundlägga en vana att reflektera över vilka konsekvenser våra vardagliga 

handlingar får för hälsa, ekonomi och miljö. Det innebär att eleverna skall få kunskap om 

att välja, köpa och laga mat, att sköta tvätt och vårda bostaden på ett hygieniskt, 

ekonomiskt och miljövänligt sätt och om hur man tar ett personligt ansvar för sitt eget 

vardagsliv. Det innebär också att medverka till att eleverna blir medvetna konsumenter.

   Skolan skall verka för jämställdhet. Detta förutsätter att kvinnor och män ges lika 

möjligheter att delta i samhälls- och yrkesliv och att de tar ett gemensamt ansvar för hem 

och familj. I hemkunskapen får både flickor och pojkar erfarenheter av det praktiska 

arbetet i hushållet....       

 Människors kunskaper om sambanden mellan livsstil, mat, hälsa och miljö har 

betydelse för folkhälsan och folkhushållet. Undervisningen i hemkunskap skall ge 

kunskap om dessa samband.

Mål att sträva mot.

   Skolan skall i sin undervisning i hemkunskap sträva efter att eleven

• förstår sambandet mellan mat och hälsa,

• får insikt i den egna och andra kulturers  mattraditioner,

• kan välja livsmedel, planera, tillaga och servera måltider och därvid ta hänsyn till nä-

  ringsinnehåll, kvalitet, smak och pris,

607



• får kunskaper för att planera för eget boende,

• lär sig vårda och ta ansvar för sin egen bostad och för den gemensamma närmiljön,

• utvecklar respekt för hushållning med resurser och får förståelse för hur den enskilda 

  konsumentens och de enskilda hushållens beteende påverkar miljön både lokalt och glo-

  balt,

• anlägger ett miljömedvetet och ekonomiskt perspektiv på olika uppgifter inom hushål-

  let,

• får ett både internationellt och historiskt perspektiv på människans bostäder,

• lär sig planera sin ekonomi utifrån sina egna och hushållets resurser och behov,

• kan söka, värdera och praktiskt använda sig av konsumentinformation samt känner 

  till sina rättigheter och skyldigheter som konsument,

• frigör sig från traditionella uppfattningar om kvinnors och mäns uppgifter i hem 

  och hushåll.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

  Hemkunskapens övergripande mål är hälsa och resurshushållning. Hälsa innebär enligt 

WHO:s definition "högsta möjliga välbefinnande för den enskilda individen, fysiskt, 

psykiskt och socialt". Begreppet hälsa inom hemkunskapen står för att eleven skall få 

förutsättningar för att må bra och fungera väl i sin närmiljö. Resurshushållning avser 

hushållning med såväl mänskliga och materiella resurser som naturresurser. Hem-

kunskapen anlägger en helhetssyn på konsumentens och hushållets ansvar för miljön....

     Inom ämnet hemkunskap skall både miljömässiga och ekonomiska aspekter på ämnet 

behandlas och såväl estetiska som skapande värden tas upp. Att använda olika sinnen, att 

se, känna, lukta och smaka, är väsentliga inslag i ämnet hemkunskap. Historisk 

anknytning ger perspektiv på hushållens traditioner och på förändringen i mat- och 

boendekultur.

Mat.

 Kunskapsområdet omfattar såväl praktiska som teoretiska kunskaper om matlagning och 

bakning samt val och hantering av livsmedel och användning av redskap. Vidare 

behandlas hur matvanor och måltider påverkar hälsa, arbetsförmåga, ekonomi, gemenskap 

och trivsel.

   Mat och matvanor, samvaro och vardagsestetik är viktiga delar av kulturarvet. Genom 

internationella och historiska jämförelser kan matkulturens och umgängesformernas 

betydelse belysas ur olika aspekter och bidra till en ökad förståelse over kulturgränser.

Boende.

 Kunskapsområdet behandlar hemmets skötsel och utrustning. Detta omfattar ekonomis-

ka, praktiska, miljömässiga och estetiska aspekter på bostadens planering samt praktiska 

och teoretiska kunskaper om rengöring och teknisk utrustning. Kunskap om olika 

material i möbler och inredning och deras skötsel ingår. Bostaden ur hälsoper-spektiv 

behandlas, liksom de olycksfallsrisker som förekommer i hemmet. I undervisningen tas 

också upp de faktorer i hemmiljön som utgör risk för allergi och överkänslighetsbesvär.

Konsumentekonomi.

 Kunskapsområdet behandlar samband mellan kostnader och olika slags inköp och 

betalningsformer. Dessutom ingår frågor om konsumtion, konsumentinformation, kon-

sumenträtt och konsumentpåverkan samt konsumtion ur resurshushållningssynpunkt.”
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61 61.Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d             
Jämförelsen avser SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.    

610 Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d . 
Övergripande verksamheter.            

610 (DC,DK) 610 Medicin, hälso-och sjukvård, hygien, räddningstjänst: allmänt (DC 610, DK 61). 
(Politik till 38, lagar till 34 ). 501 Registrering kunskaper od. 502  Visioner, mål od. 
503 Värderingar od. 504 Samband andra sektorer. 505 Forskning, tidskrifter. 506 Ekono-
mi, organisation. 507 Utbildning o d. 508 ” Hälso- och sjukvårdskunskap”. 509 Medici-
nens  historia. (Ekonomi finns huvudsakligen på 614).  

610 (SAB) V Medicin, allmänt. 

611 Anatomiforskning o d

611 (DC,DK) 611 Anatomi (DC 611, DK 611). 6111 Cirkulationsorganen. (DC 611 , DK 611.1). 
6112 Andningsorganen (DC 611 , DK 611.2). 6113 Matsmältningsorganen (DC611 , 
DK 611.3). 6114 Blodbildande organ, körtlar, lymfa. (DC 6111 , DK 611.4). (6115). 
6117 Urin-o könsorgan (DC 611 , DK 611.6). 6117 Skelett, muskler, hud (DC 611 , 
DK 611.7). 6118 Nervsystemet (DC 611 , DK 611.8). 6119 olika kroppsdelars anatomi 
(DC 611 , DK 611.9). 

611 (SAB) Vb Anatomi. 

612 Fysiologiforskning o d

612 (DC,DK) 612 Fysiologi (DC 612, DK 612). 6121 Blodet,blodcirkulationen (DC 612 , DK 612.1). 
6122 Andning (DC 612 . DK 612.2). 6123 Matsmältning (DC 612 , DK 612.3). 6124 
Körtlars fysiologi (DC 612 , DK 612.4). 6125 Kroppstemperatur (DC 6120, DK 612.5). 
6126 Fortplantning , individens tillväxt (DC 612 , DK 612.6). 6127 Rörelseorgan, röst, 

hud (DC 612 , DK 612.7). 6128 Nervsystemet (DC 612 , DK 612.8). (6129)  
612 (SAB) Vc Fysiologi. 

613 Hygienforskning o d, enskild hygien.

613 (DC,DK) 613 Hygien, enskild hälsovård (DC 113, DK 113). 6131 Klimatiska inflytanden  (DC 
613 , DK 613.1). 6132 Näringshygien (DC 613 , DK 613.3). 6133 Drycker (DC 613 , 
DK 613.3). 6134 Kroppsvård, bad, kläder (DC 613 , DK 613.3). 6135 Bostadshygien 
(DC 613 , DK 613.5).  6136 Yrkeshygien (DC 613 , DK 613.6). 6137 Fritid, rekrea-
tion, vila sömn (DC 613 , DK 613.7). 6138 Nervystemets hygien, sexualhygien (DC 
613 , DK 613.8). 6139 Hygien med hänsyn till ras, ålder, kön (DC 613 , DK 6139). 

613 (SAB)  Vnbf Yrkeshygien, ergonomi, företagshälsovård. Vnd Sexualhygien. Vnam Barn-och 
kvinnomisshandel.  

614 Offentliga hygienverksamheter, räddning, sjukvårdsorganisation o d. 

614 (DC,DK) 614 Offentlig hälso-och sjukvård, offentlig hygienkontroll, räddningstjänst od (DC 614, 
DK 614). 6141 Befolkning (DC 614 , DK 614.1). 6142 Hälso-o sjukvårdens organisa-
tion (DC 614 , DK 614.2). 6143 Hygienkontroll (DC 614 , DK 614.3) 6144 Bekämp-
ning smittsjuka (DC 614 , DK 614.4). (6145). 6146 Lik, gravplatser (DC 614 , DK 
614.6). 6147 Hygien fysisk miljö, luft,mark,vatten  (DC 614 , DK 614.7). 6148 Skydd 
mot skador, räddning (DC 614 , DK 614.8). 6149 Djurhygien (DC614 , DK 6149). 

614 (SAB)  Vn Hygien. Vna Samhällsmedicin. Vnaa Folkhälsa, friskvård, förebyggande egenvård, 
hälsoundersökningar, karantän, allmän vaccination. Vnab Handikappade, rehabilitering. 
Vnac Medicinsk statistik, medicinsk geografi, sjukdomsstatistik. Vnb Hygienkontoll bla 
bostads- begravnings- livsmedelshygien. Vnbb Miljömedicin, bl a miljögifter, kemiska 
risker. Vnbc Sjukhushygien. (Till 613: Vnbf Yrkeshygien, ergonomi, företagshälsovård. 
Vnd Sexualhygien. Vnam Barn-och kvinnomisshandel). Del av Uh Naturskydd.    
Vp Medicinalväsen, sjukhus, kliniker, vårdcentraler etc.(Vp:oe sjukvårdsjuridik, till 34. 
Vp:oi sjukstatistik, se även31). Vpa Sjukvårdskostnader. Vpb Sjukvårdsorganisation o -
administration. Vpd Läkare o sjukvårdspersonal. Vpe Sjukvårdslokaler o -utrustning. Vpf 
Sjukvårdsarbete. Vpg Vårdpsykologi, vårdideologi.Vph Öppenvård, dagvård, barn-o möd-
ravårdscentraler, hemsjukvård, egenvård. Vpj Akutsjukvård, ambulanser, första hjälpen. 
Vpk Intensivvård. Vpl Långvård. Vpm Död, hjärndöd, hjärtdöd. 
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615 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård, fysikalisk terapi o d

615 (DC,DK) 615. Läkemedel, farmakologi, terapi (DC 615, DK 515). 6151 Allmän farmaci (DC , 
DK 615.1). 6152 Läkemedel efter verkningar (DC 6157 , DK 615.2). 6153 Läkemedel 
efter ursprung (DC 6152/6153, DK 615.3). 6154 Farmaceutiska preparat, materiel o 
utrustningför sjuk- o hälsovård (DC 6154/6156, DK 615.4). (6155). (6156). (6157). 
6158 Fysikalisk terapi o andra behandlingar, bl a psykoterapi, arbetsterapi, miljöbyte, 
diet, huskurer (DC , DK 615.8). 6159 Förgiftningar (DC 615 , DK 615.9). 

615 (SAB) Vd Farmakologi. Vm Särskilda terapimetoder. Vma Fysikalisk terapi, bl a avslappning, 
sjukgymnastik, ljusbehandling. Vmb Dietik, näringslära, hälsokost, bantning. Vmd 
Strålbehandling. Vme Hormonbehandling od. Vmf Blodtransfusion, injektion, lavemang 
o d. Vmj Arbetsterapi. Vml Alternaiv medicin, kvacksalveri. Vae Gifter. 

616 Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda medicinska 
sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar, infektionssjukdomar o d. 

616 (DC,DK) 616 Patologi, sjukdomar (DC 616, DK 616). 6160 Allmän patologi (DC 616 ,DK 616). 
6161 Hjärta, kärl (DC 616 , DK 616.1). 6162 Andningsorgan, (DC 616 , DK 616.2). 
6163 Matsmältningsorgan, bristsjukd. (DC 616 , DK 616.3). 6164 Blodbildning, körtlar 
(DC 616 , DK 616.4). 6165 Hud (DC 616 , DK 616.5). 6166 Urinorgan, manliga köns-
organ (DC 616 , DK 616.6). 6167 Rörelseapparat (DC 616 , DK 616,7). 6168 Nervsy-
stem (DC 616 , DK 616.8). 6169 Infektioner, parasiter (DC 616 , DK 616.9).  

616 (SAB) Ve Patologi, sjukdomar. Vea Allmänt: diagnostik, provtagning, undersökning. Veba 
Infektioner. Vebb Bristsjuka. Vebe Ämnesomsättning. Vebg Förgiftning. Vebl Psykoso-
matiska, stress. Vebr Allergiska. Vebt Strålsj.- tryckfall. Ved Blodet. Vef Nervsystem, bl 
a afasi, epilepsi, ordblindhet, parkinsons, ryggmärgen, talrubbningar.  Veh Cirkulations-
organ. Vei Andningsorgan. Vej Matsmältningsorgan. Vek Urinorgan. Vem Hud, könsor-
gan. Ven Rörelseorgan. Veo Inresekretoriska organ. Vgb Manliga könsorgan. 
Vaa Genetik, genteknik. Vab Mikrobiologi, bakterier, virus. Vac parasiter. Vad Allergi, 
antikroppar, vaccinering.  Vl Psykiatri. Vla Psykiska sjukdomar , Vlb Psykiatriska 
behandlingsmetoder. Vle Barnpsykiatri. Vlf Psykiska ålderssjukdomar. Vln Drogsjukdo-
mar, alkoholist-o narkomanvård. Vlo Rättspsykiatri, sinnesundersökningar. 

617  Kirurgiläkare, Tandläkare o d, Läkare för ögon och öron-näsa-hals.  
Narkosläkare och operationsassistenter o d 

617 (DC,DK) 617 Kirurgi o d (DC 617, DK 617). 6171 Olycksfall (DC 6171, DK 6175). 6172 Följd
verkningar (DC 6172, DK 617-089). 6173 Ortopedi (DC 6173 , DK 617.3). 6174 Or-
gansystemens kirurgi (DC 6174, DK 6175). 6175 Olika kroppsdelars kirurgi (DC 6175, 
DK 617.5). 6176 Tandläkare (DC 6176, DK 616.314). 6177 Ögonsjukvård (DC 6177 , 
DK 617.7). 6178 Öronsjukvård (DC 6178, DK 616.21). 6179 Operationsteknik mm 

(DC 6179, DK 617-089). 
617 (SAB) Vi Ögats sjukdomar, oftalmologi. Vj Otorinolaryngologi, öron-näsa-hals. Vk Odontolo-

gi, tandsjukdomar o tandbehandling. Vf Kirurgi. Vfd Narkos bedövning, akupunktur. Vfe 
Plastikkirurgi. Vff Transplantationer. Vfg Olycksfall,  blödningar brännskador, köldska-
dor, sår, krigskirurgi. Vfh Barnkirurgi, barnortopedi. Vfnf Hjärnkirurgi. Vfni Hjärt- o 
lungkirurgi. Vfnj Bukkirurgi, bl a blindtarm, bråck, gallsten, tarm. Vfnk Njurkirurgi, 
urinorgan. Vfno Kirurgisk endokrinologi. Vfo Ortopedi. 

618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar od. Speciella medicinska grenar.

618 (DC,DK) 618 Andra särskilda grenar av medicinen. (DC 618, DK 618). 6181 Gynekologi  (DC 
618 ,DK 618.1). 6182 Graviditet, förlossning (DC 618 ,DK618.2 / 618.7). (6183-6189). 

618 (SAB) Vg Sexualorganen. Vga Gynekologi, förlossning, kvinnosjukdomar. Vgaa Gynekologi, 
preventivmedel, bröstsjukdomar. Vgab Förlossning, mödrahälsovård, foster, graviditet, 
abort. (Vgb Mannens sexualorgan, till 6166) Vh Barnsjukvård, barnavård. Vs Ålderssjuk-
domar, geriatri. Vt Flygmedicin, rymdmedicin. Vu Idrottsmedicin Vx Militärmedicin. 
Vep Svulster, cancer. Vo Rättsmedicin.   

619 Veterinärverksamheter o d

619 (DC,DK) 619 Veterinärmedicin och jämförande medicin (DC 619 Experimentell 
medicin, DC 636 veterinärmedicin . DK 619) 

619 (SAB) Vaf Djurförsök. Qdfb Veterinärmedicin.
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62 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)                                   

Jämförelsen avser SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                      

 
Verksamheterna i avdelning 62 avser opolitiska verksamheter. Politiska verksamheter 
utanför de  demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i 36-39.

620 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) : övergripande verksamheter.           
620 Allmänt 6201 Registrering kunskaper od. 6202  Visioner, mål od. 6203 Värderingar od. 

6204 Samband andra sektorer. 6205 Forskning, tidskrifter. 6206 Ekonomi, organisation. 
6207 Utbildning o d. 6208 ”Ingenjörsskunskap”. 6209 Ingenjörskonstens historia.

620 (DC,DK) 620 Ingenjörsvetenskap, allmänt (DC 620, DK 62)

621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, elektroteknik, 
mekanisk teknologi.

6210(DC,DK) 621 Maskinbyggnad, kärnteknik, elektroteknik, mekanisk teknologi: allmänt (DC 6210, 
DK 621).  

6211 / 6212 Ingenjörsverksamheter: Ångkraft, kärnkraft, vattenkraft od.
6211(DC,DK) 6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft-

mskiner (DC: kärnteknik del av 6214, ånga 6211. DK: kärnteknik 621.039, ånga 621.1)   
6212(DC,DK) 6212 Hydraulisk energi, vattenkraft (DC 6212. DK 621.22).

6213 Ingenjörsverksamheter: el- och telekonstruktion o d. Elektronik.
6213(DC,DK) 6213 Elektroteknik (DC 6213, DK 621.3). DK 621.3 : 621.3.0 Allmänt. 621.31 Elek-

trisk energiteknik, kraftproduktion- o distribution, allmänt om elektrotekniska apparater. 
621.32 Elektriska lampor. 621.33 Elektrifiering av järnvägar. 621.35 Elektokemisk tek-
nik. 621.36 Termo- o elektrovärmeteknik. 621.37 Elektrisk svängningsteknik, vågtek-
nik. 621.38 Elektronik, fotoelektronik, partikelacceleratorer, röntgenteknik. 621.39 Elek- 
trisk information, telegrafi, telefoni, radio, TV o d.  

6214 Ingenjörsverksamheter: Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 
6214(DC,DK) 6214 Värmekraftmaskiner utom ångkraft (DC 6214 med kärnkraft, DK 621.4 ). 

6215 Ingenjörsverksamheter: Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6215(DC,DK) 6215 Pneumatisk energi, tryckluft, kompressorer, kylteknik, värmepumpar. (DC 6215, 

DK 621.5)

6216 Ingenjörsverksamheter: Maskiner o d för lagring o transport av gaser o 
vätskor. 

6216(DC,DK) 6216 Maskiner o d för lagring o transport av gaser o vätskor. (DC 6216, DK 621.6) 

6217 / 6219 Ingenjörsverksamheter: Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, 
verktygsmaskiner.

6217(DC,DK) 6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, dragning, värmebehandling, 
ytbehandling, sammanfogning, lödning, limning (DC 6217, DK 621.7).

6218(DC,DK) 6218 Transmissioner,växlar, kuggar, lyftdon, hissar, transportdon, fästelement, smörj-
ning (DC 6218. DK 621.8)

6219(DC,DK) 6219 Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder. (DC 6219, DK 621.9)
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622 Ingenjörsverksamheter: gruvkonstruktioner o d
622 (DC,DK) 622 Gruvhantering, mineralutvinning (DC 622, DK 622). DK 622: 622.1 Förberedande 

arbeten. 622.2 Allmänna gruvarbeten o brytningsmetoder. 622.3 Utvinning av speciella 
mineral. 622.4 Gruvventilation, gruvbelysning, schaktuppvärmning. 622.5 Vattenundan-
hållning. 622.6 Transporter under jord, uppfordring, transport i dagen. 622.7 Anrikning. 
622.8 Gruvexplosioner, -bränder, bergtryck, ras, olycksfall, säkerhetsanordningar, rädd
ningdväsen i gruvor. 

623 Ingenjörsverksamheter: militärkonstruktioner o d
623 (DC,DK) 629 Militärmateriel (DC 623, DK 623). DK 623: 623.1 Fort, befästa linjer o områden.  

623.4 Vapensystem. 623.5 Skjutning. 623.6 Militärtekniska installationer, byggnader, 
broar, vägar. 623.7 Militärt flyg, luftförsvar. 623.8 Marin teknologi. 623.9 Marina detal-
jer, marina motmedel. DC även civilt båtbygge. 

624. Ingenjörsverksamheter: konstruktion av byggnader o d  
624 (DC,DK) 624 Byggnadskonstruktion, markarbeten, grundläggning, tunnel-o brobyggnad. (DC 624, 

DK 624). DK 624: 624.0 Allmänt. 624.1 Markarbeten, grundläggning, tunnelbygge. 
624.2/ 624.8 Brobyggnad. 624.9 Byggnadsverk med stor spännvidd eller höjd. 

625 Ingenjörsverksamheter: konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, 
gator, vägar o d

625 (DC,DK) 625 Trafikleder till lands, järnvägar, gator, vägar o d (DC 625, DK 625). DK625: 625.1 
Järnvägar, allmänt, banbyggnad. 625.3 Specialbanor. 625.4 Högbanor, tunnelbanor, 
lokalbanor, spårvägar. 625.5 Hängande banor. 625.7 Gator, vägar, allmänt. 625.8 Gatu- 
o vägbeläggningar.

626 Ingenjörsverksamheter: vattenbyggnad i allmänhet. Kanaler. Anlägg
ningar för jordbruk och fiske

626 (DC,DK) 626 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggningar för jordbruk och fiske (DC: ingår i 
DC 627, DK 626). DK 626: 626.1 Trafikkanaler, inlandskanaler. 621.2 Vatenförsörjning 
för kanaler. 621.3 Kanalprofiler. 626.4 Slussar. 626.5 Lyftanordningar för fartyg o d. 
626.8 An-läggningar för jordbruk o fiske. 626.9 Havskanaler. 

627 Ingenjörsverksamheter: anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet 
hav. Dammar.

627 (DC,DK) 627 Anläggningar i hamnar, vattendrag o öppet hav, dammar (DC 627, DK 627).DK 
627: 627.1 Naturliga vattendrag, insjöar. 627.2 Hamnar inklusive inlopp, vattenbyggnad 
i havet. 627.3 Hamnutrustning. 627.4 Reglering av floder för båttrafik. 627.5 Skydd o 
förbättring för vattendrag o stränder. 627.6 Tidvattenhamnar o d. 627.7 Underhåll av sjö
leder o hamnar, sjöfartstjänster. 627.8 Dammar, vattenkraftanläggningar. 

628 Ingenjörsverksamheter: Hygienkonstruktioner. Vatten och avlopp. 
Belysning o d

628 (DC,DK) 628 Teknisk hygien, kommunalteknik, VA-anläggningar, belysningsteknik (DC 628, 
DK 628). DK: 628.1 Vattenförsörjning, -behandling, -förbrukning.  628.2 Spill-o dag
vatten i tätort. 628.3 Avloppsvatten, behandling, rening. 628.4 Samhällshygien, avfall, 
renhållning. 628.5 Industriell hygien, skydd mot miljöföstörelse från industri. 628.6 
Bostadshygien. 628.9 Inomhusklimat. 629.9 Belysningsteknik. DC 6287 
Glesbygdshygien.

629 Ingenjörsverksamheter: transportmedelskonstruktion o d.
629 (DC,DK) 629 Transportmedel (DC 629, DK 629). DK: 629.1 Fordons-o fartygsteknik, utom räls-

burna fordon. 629.1.0 Allmänt.  629.11 Markfordon, utom rälsfordon. 629.12 Fartyg, 
skeppsbyggnad. 629.4 Rälsfordon, järvägsverkstäder. 629.7 Luft- o rymdfarkostteknik, 
raketer. DC Båtar på 623.
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62 (SAB) 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)                                  

621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, elektroteknik, 
mekanisk teknologi.

621 (SAB) Delar av P, Pa, Pb, Pc, Pe som gäller ingenjörskonstruktion. Tillverkning ingår i 66/ 69 
och användning bl a i 64 och 65.  
P Teknik, industri, kommunikationer. P.01 Materiallära. P.02 Instrument, mätningar. 
P.03 Maskiner, redskap. P.05 Industri, allmänt. P.06 Hantverk o småindustri, allmänt. 
P.07 Hemindustri, allmänt. P.08 Energiförsörjning, allmänt. P.081 Bränslen. P.0811 
Biobränslen. P.0812 Gas, olja. P.0813 Kol. P.082 Vatenkraft, tidvatten, vågkraft. P.083 
Vindkraft. P.084 Solenergi. P.085 Geotermisk energi. P.086 Kärnenergi. P.o9 Amatör-o  
hobbyverksamhet.

Pa Teknisk fysik. Paa Teknisk akustik. Pab Teknisk optik. Pac Teknisk värme.   

Pb Maskinteknik. Pba Maskinelement. Pbb Värmemotorer. Pbba Ångmaskiner. Pbbb 
Förbränningsmotorer. Pbbö Övriga värmemotorer. Pbc Vattenmotorer, pumpar. Pbd 
Vindmotorer o d. Pbe Transportanordningar. Pbf kompressorer, fläktar, luftpumpar, kyl-
maskiner. 

Pc Elektroteknik, elektrisk industri. Pca Elektrisk kraftproduktion. Pcb Elektrisk kraft-
överföring, distribution. Pcc Elektriska maskiner. Pcf Elektrisk ljusteknik. Pcg Elektrisk 
värmeteknik. Pch Teknisk elektrokemi. Pci Elektronik. Pcj Teleteknik. Pcja Telgrafi. 
Pcjb Telefoni. Pcjc Radio. Pcjd Television. Pcjö Övrig teleteknik. 

Pe Metallbearbetning, metallindustri. Pea Gjutning. Pec Bearbetning, formning. Peca 
Icke spånavskiljande bearbetning. Pecb Spånskiljande bearbetning.Ped Värme- o köldbe-
handling. Pee Svetsning, skärning, lödning. Peg Ytbehandling. Peh Metallprodukter. Pej 
Metallmanufaktur: spik, skruv, kätting, byggnadssmide, handredskap, järnhandelsvaror, 
diskmaskiner, köksmaskiner, lås, knivar, handvapen od. Pel Finmekanik: kontorsmaski-
ner, ur o d.  

622 Ingenjörsverksamheter: gruvkonstruktioner o d
622 (SAB) Pd Bergsbruk: delar som gäller ingenjörskontruktioner. Bergsbruk som tillverkningsindu-

stri ingår i 679. Pda Gruvvetenskap. Pdaa Malmletning . Pdab Gruvbrytning. Pdac An-
rikning. 

623 / 629 Ingenjörsverksamheter: militärkonstruktioner, konstruktion av byggna-
der, väg-o vattenbyggnadskonstruktioner, hygienkonstruktioiner, kon-
struktion av  transportmedel.

623/629(SAB) Delar av Pp, Pr, Ps och Uh som gäller ingenjörskonstruktioner. Delar som gäller till-
verkning ingår i 66/69, delar som gäller fysisk planering och arkitektur ingår i 71/72. 
Delar som gäller användning  för transporter ingår i 65. Delar som gäller användning av 
anläggningar för kraft o hygienförsörjning ingår i 64. 

Pp Byggnadsteknik o bygggnadsindustri.(Pp:oe, Bygglagstiftning, till 34) Ppa Bygg-
nadsteknik. Ppaa Geoteknik. PpabByggnadsstatik. Ppac Byggnadsmaterial. Ppad Kon-
struktions-o arbetsteknik. Ppb Husbyggnad. Ppba Planering. Ppbb Byggnadsdelar. Ppbc 
Värme, vatten, ventilation, kyla,hygien. Ppbd Byggnader för särskilda ändamål. Ppc 
Väg-o vattenbyggnad.  Ppca Vägar, gator. Ppcb Järnvägar, spårvägar. Ppcc Tunnlar. 
Ppcd Broar. Ppce Flygfält. Ppcf Vattebyggnad. Ppcg Vattenkraftsbyggnader. Ppch Torr-
läggning o bevattning. Ppd Kommunateknik. Ppda Vatten, avlopp. Ppdb Avfallshanter
ing, renhållning. Ppdd Buller. (Ppdd:oe bullerlagar, till 34)  Ppdde Belysning. Ppdf Vär
meförsörjning. 

Pr Transportmedel o kommunikationer. Pra landsvägsfordon o -trafik. Praa Icke motor-
drivna fordon. Prab Motorfordon. Prad Vägtrafik. (Prad:oe Vägtrafiklagstiftning, till 34)  
Prb Järnvägar o spårvägar. Prba Rulande materiel. Prbd Järnvägstrafik. Prc Fartyg o sjö-
fart. Prca Fartyg o skeppsbyggeri. Prcb Fartyg, särskilda typer. Prcc Fritidsbåtar. Prcd 
Sjöfart, sjöväsen. Prco Oljeplattformar o d. Prd Flygmaskiner o flygtrafik. Prda Ballong-
er, luftskepp. Prdb Flygmaskiner Prdd Flygtrafik. Prde Rymdfart. Prf Amfbiefarkoster, 
svävare, svävtåg. Prt Transportväsen, transportforskning. Prtg Godstransporter. Prtp Per-
sontransporter.

Ps Brandteknik, huvudsakligen  till 61. (Ps:oe Brandlagstiftning, till 34) Uh Naturvård. 
Naturvenskapliga delar av Uh:till 5
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63 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od                      

Jämförelsen avser SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                        

 
Verksamheterna i avdelning 63 avser opolitiska verksamheter. Politiska verksamheter 
utanför de  demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i 36-39.

630 Bilogisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od: övergri-
pande verksamheter.           

630  Allmänt 6301 Registrering kunskaper od. 6302  Visioner, mål od. 6303 Värderingar od. 
6304 Samband andra sektorer. 6305 Forskning, tidskrifter. 6306 Ekonomi, organisation. 
6307 Utbildning o d. 6308 ”Biologisk produktionskunskap”. 6309 Den biologiska pro-
duktionens historia.

630 (DC,DK) 630 Biologisk produktion allmänt (DC 630, DK 63)

631 Allmänna lantbruksverksamheter. Allmän lantbruksekonomi.
631 (DC,DK) 631 Lantbruk i allmänhet (DC 631, DK 631). DK 631:  631.1 Lantbruksekonomi.  

631.2 Lantbruksbyggnader.  631.3 Lantbruksmaskiner o redskap.  631.4 Marklära, jord-
undersökningar.  631.5 Lantbruksarbeten, växtodling, allmänt. 631.6 Jordbruksteknik.  
631.8 Växtnäring, gödsel. 631.9 Lantbruksekologi o d.  

631 (SAB) Qd Lantbruk. Qda Lantbruksekonomi. Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och maski-
ner. Qdba Byggnader. Qdbb Redskap, maskiner. Qdc Jordbrukslära. Qdca Marklära. Qdcb
jordens bearbetning, bevattning. Qdcc Gödsling. Qdd Växtodlingslära. Qdda Skörd, lag-
ring, fröodling, frökontroll, växtförädling. Qddb Alternativa odlingsformer. 

632 Verksamheter med växtsjukdomar, växtförädling o d.
632 (DC,DK) 632 Växtskador, skydd, skadebekämpning. (DC 632, DK 632). DK 632:  632.1 Icke 

parasitära skador o sjukdomar.  632.2 Sjukdomsar efter symptom. 632.3 Bakterie- o 
virussjukdomar. 632.4 Svampsjukdomar.  632.5 Skadeväxter, ogräs, paraitväxter.  632.6 
Skadedjur på växter. 632.7 Skadeinsekter. 632.8 Övriga skador på växter. 632.9 Bekämp-
ning av växtsjukdomar o växtskador.

632 (SAB) Qde Växternas sjukdomar o skadedjur, växtskydd. 

633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
633 (DC, DK)633 Växtodling, speciella grödor. (DC 633, DK 633). DK 633:  633.1 Spannmål. 633.2 

Fodergräs.  633.3 Foderväxter utom gräs.  633.4 Rotfrukter, knölfrukter.  633.5 Textil- 
o fiberväxter.  633.6 Socker- o stärkelseväxter.  633.7 njutningsmedelsväxter. 633.8 
Parfym-, krydd-, olje-, färgämnes-, garvämnes-, medicinalväxter.  633.9 Övriga industri-
växter, gummi, harts mm (ingår i DC 638).

633 (SAB)  Qddd Särskilda växter. Qddda Sädesslagen. Qdddb Bönor, ärter o d. Qdddc Rotfrukter, 
potatis. Qdddd Vallväxter, andra grönfoder. Qddde Olje- o spånadsväxter, bl a bomull, 
hampa, lin, oliver, raps. Qdddf Kryddor, njutningsmedel, medicinalväxter.   

634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
634 (DC,DK) 634 Frukt-, vin-, bärodling, skogsbruk. (DC 634, DK 634+630 Skogsbruk.) DC 634: 

634.1 Fruktodling i allmänhet, kärnfrukter, äpplen, päron.  634.2 Stenfrukter, plommon 
mm.  634.3 Citrusfrukter, fikon.  634.4 Kött-o skidfrukter.  634.5 Nötter, skalfrukter. 
634.6 Tropiska, subtropiska frukter. 634.7 Bär, småfrukt, hallon, bananer mm. 634.8 
Vinodling. (634.9 finns ej i DK). 

DC  6349 Skogsbruk, virkesodling (630 i DK). DK 630 Skogsbruk:  630*1 Miljöfakto-
rer,skogsbiologi.   630*2 Skogsskötsel.   630*3 Avverkning, transport.   630*4 Skogs
skador, skogsskydd.   630*5  Skogsuppskattning, tillväxt.   630*6 Skoglig företagseko-
nomi.  630 *7 Handel med skogsprodukter.  630*8 Skogsprodukter o deras användning.   
630*9 Skogsägoförhållanden, offentlig uppsikt över skog. 

634 (SAB) Qee Frukt-o bärodling. 
Qf Skogsbruk.  (Qf-c:oe Skogsvårdslagen, till 34) Qfb Skogsekonomi. Qfd Träd-o 
skogsodling, barrträd, lövträd.  Qfe Beståndsvård. Qfh Avverkning. Qfj Virkesmätning. 
Qfk flottning.   
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635 Trädgårdsodling o d.
635 (DC,DK) 635 Trädgårdsodling. grönsaker,blommor (DC 635, DK 635). DK 635:635.1 Rotfrukter.  

635.2 Knölfrukter, ätbara lökar.  635.3 Sparris, kockor, kål. 635.4 Bladgrönsaker.  
635.5 Sallatväxter. 635.6Meloner, gurkor, baljväxter o d. 635.7 Kryddväxter. 635.8 
Svamp. 635.9 Prydnadsväxter.

635 (SAB) Qe Trädgårdsskötsel. Qec Trädgårdsarbete. Qed Köksväxtodling. Qedk Kryddodling. Qef 
Prydnadsväxtodling. 

636 Djurhållning.
636 (DC,DK) 636 Husdjursskötsel (DC 636, DK 636). DK 636 Husdjursskötsel: 636.1 Uddtåiga, häs-

tar i allmänhet.  636.2 Större idisslare, nötkreatur.  636.3 Mindre idisslare, får, getter.  
636.4 Svin.  636.5 Fjäderfä.  636.6 Övriga fåglar hållna som husdjur.  636.7 Hundar. 
636.8 Katter. 636.9 Övriga husdjur. (I DC 636 ingår veterinärverksamheter, som hör till 
619). Hovslageri ( DC 682 del. DK682.1)

636 (SAB) Qdf Husdjurslära. Qdfa Bete, utfodring. (Qdfb Veterinärer, till 619). Qdfd Hästar. Qdfe 
Nötkreatur. Qdff Renar. Qdfg Får, getter. Qdfh Svin. Qdfi Fjäderfä. Qdfj hundar, katter. 
Qdfk Bin. Qdfl  Kaniner, pälsdjur. Qdfm Sällskapsdjur: fiskar, ormar, sköldpaddor, bur-
fåglar. Qdfn Hamster, marsvin. Qdfö Brevduvor o övriga husdjur.   

637 Djurprodukter.
637 (DC,DK) 637 Husdjursprodukter (DC 637, DK 637). DK 637 Husdjursprodukter: 637.1 Mjölk.  

637.2Smör. 637.3 Ost.  637.4 Ägg.  637.5 Kött.  637.6 Övriga djurprodukter.
637 (SAB) Qdg Mjölkproduktion. Qdh Äggproduktion. Qdi Köttproduktion.   

638 Biodling, silkesodling o d.
638 (DC,DK) 638 Odling av insekter o d, bin, silkesmask. (DC 638, DK 638).
638 (SAB) Qdfk Biodling. 

639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.
639 (DC,DK) 639 Jakt, fiske, fiskodling. (DC 639, DK 639). DK 639:  639.1 jakt.  639.2 Fiske.  

639.3 Fiskodling.  639.4 Odling av ostron o d.  639.5 Odling av kräftdjur o d. 639.6 
Odling av övriga havsdjur o havsväxter.  I DC 639 ingår viss naturvård.

Delar av DK 502 och 504 som gäller praktiskt naturvårdsarbete.
 DK 502 Naturen, naturstudier, naturskydd, miljövård: 502.2 Naturstudier, naturhistoria. 
502.3 Naturen o samhället, miljövård. 502.4 Naturresevat, naturskyddsområden. 502.5 
Naturen som helhet, den naturliga ekologiska jämvikten, faror, skador, hot. 502.6 Skydd 
av den döda naturen o landskapet. 502.7 Växtskydd, djurskydd. 502.8 Skydd av förhisto-
riska etnografiska oetnologiska fynd.
DK 504 Miljövetenskap: 504.03 Sociala o socio-ekonomiska synpunkter på människans 
inverkan på miljön. 504.05 Skadliga effekter av av mänsklig aktivitet på miljön. 504.06 
Skydd av miljön. 504.3 Luftmiljö. 504.4 Vattenmiljö. 504.5 Markmiljö. 504.7 Biosfä-
risk miljö. Huvuddelen av DK 502 o 504 hör till fysisk planering på 71.  

639 (SAB) Qg Jakt o fiske. Qga Jakt, olika djur. (Qga-c:oe Jaktstadgan, till 34). Qgac Jaktmetoder. 
Qgad Viltvård. (Qgah Jaktskildringar, till 799). Qgb Fiske.  (Qgb-c.oe Fiskeristadgan, 
till 34). Qgba Sportfiske. Qgbb Fiskodling. Qgbc Fiskeredskap. Qgbd Fiskevård. (Qgbh 
Fiskeskildringar, till 799). Qgbo Fångst av havsdäggdjur. Qgbp Fångst o odling av skal-
djur o d. 

Delar av Uh Naturskydd, som gäller praktiskt naturvårdsarbete. (UH:oe Miljölagar, till 
34) Uha Miljöekonomi. Uhb Havsvatten, föroreningar. Uhc Föroreningsfrågor, försur-
ning.Uhca Avgaser, luftvård. Uhcb Vattenvård, sjörestaurering, sjökalkning. Uhcc Mark-
föroreningar. Ugcd Miljögifter, oljeutsläpp, oljesanering. Uhch Föroreningskällor, indu-
stri, lantbruk. Uhe Naturskydd växter odjur. Uhf Naturskydd växter, utrotningshotade 
växter, fridlysning. Uhg Naturskydd djur, fridlysning djur, utrotningshotade djur, fågel-
holkar o d. Huvuddelen av Uh hör till fysisk planering på 71.
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64 64 Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d                       
Jämförelsen avser SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                     
Verksamheterna i avdelning 64 avser opolitiska verksamheter gällande användning av 
enskilda o gemensamma bostäder mm och enskilda  o gemensamma energi-och hygien-
försörjningsanläggningar od. Politiska verksamheter utanför de  demokratiskt valdas 
verksamheter i 35 ingår i 36-39.

640 Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d : övergripande 
verksamheter.           

640 Allmänt 6401 Registrering kunskaper od. 6402  Visioner, mål od. 6403 Värderingar od. 
6404 Samband andra sektorer. 6405 Forskning, tidskrifter. 6406 Ekonomi, organisation. 
6407 Utbildning o d. 6408 ”Hushållskunskap”. 6409 Hushållsverksamheterna historia.

640 (DC,DK) 640 Hushållsverksamheter allmänt (DC 620, DK 62).
640 (SAB) Qc Hem och hushåll, allmänt. (Qcg Umgängeskonst till 79)

641 Livsmedel, matlagning.
641 (DC,DK) 641 Matlagning, livsmedel (DC 641, DK 641). DK 641: 641.1 Livsmedlens egenskaper, 

bståndsdelar, näringsvärde. 641.3 Livsmedel med hänsyn till ursprung eller årstid. 641.4 
Hemkonservering. 641.5 Matlagning, kokkonst, köksutrustning, köksmaskiner.  641.8 
Huvudrätter, förrätter, smårätter, efterätter, såser, kryddor, måltidsdrycker. 

641 (SAB) Qca Mat och dryck. Qcaa Matlagning olika rätter, kokböcker. Qcab Mat för olika spe-
ciella grupper, hälsokost, bantningsmat, råkost, nationalrätter. Qcad Hemkonservering, 
djupfrysning. Qcae Bakelser, kakor. Qcaf Drycker. (Qcai Dukning, servering, till 642). 
Qcam Husgeråd, kylskåp, köksmaskiner. Qm Hotell-o turisväsen, delar om mat.  

642 Måltider, matservering. 
642 (DC,DK) 642 Måltider, servering (DC 642, DK 642). DK 642: 642.0 Matsedlar. vinlistor. 642.1 

Huvudmåltider. 642.2 Mellanmål. 642.3 Måltider på utflykter o rsor, matpaket, matlå-
dor. 642.4 Festmåltider. 642.6 Borddukning, servering. 646.7 Duktyg, serviser, bestick, 
bordsdekorationer.

642 (SAB) Qcai Dukning, servering. Qm Hotell-o turisväsen, delar om matservering.  

643 Organisation av boende, personalrum o d.
                   Boende i småhus, flerbostadshus, bostadsstandard, hotell, pensionat, camping, vilohem, 
                   ålderdomshem, boende på institutioner, kategorihus, daghem, fritidshem etc.
643 (DC,DK) 643 Bostad (DC 643, DK 643). DK 643: 643.1 Bostadens läge. 643.2 Planlösning. 

643.3 Kök. 643.4 Matrum, serveringsrum. 643.5 Sovrum, badrum, boningsrum. 643.6 
Fasta kommunikations- o transportanordningar i bostäder. 643.8 Källarutrymmen, 
skyddsrum o d. 643.9 Vindar. (I 643 ingår användning av bostäder. Formgivning av bo-
städer ingår i 72. Byggande av bostäder ingår i 69.) DK365 Bostäder.

643 (SAB) I 643 ingår användning av bostäder. Formgivning av bostäder ingår i 72 ( Icda). Byg-
gande av bostäder ingår i 69 (Ppb). Qm Hotell-o turisväsen, delar om hotell o boende 
(Qm, delar om resebyråer o d till 656). Ohc Bostadsfrågan 

   

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d
                   Drift av centrala och lokala  anläggningar för elförsörjning, gas, fjärrvärme, vatten, av- 
                   lopp, renhållning, skorstensfejning, bevakning, luftbehandling od. 
644 (DC,DK) 644 Kraft-o hygienförsörjning od på både lokala och gemnsamma nivåer. (DC 644, DK 

644 samt delar av 62 som gäller användning av anläggningar för kraft- o hygienförsörj-
ning o d.). DK 644 Värme, ventilation, fuktighetsreglering, belysning, vattenförsörj-
ning: DK 644.1 Värme, ventilation, fuktighetsreglering. 644.3 Belysning. 644.6 Vatten-
försörjning. DK 621.1 Kärnkraft, ångkraft od. DK 621.2 Vattenkraft o d. DK 621.3 El-o 
telekonstruktioner. DK 621.4 Värmekraftmaskiner o d. 621.5 Kylmaskiner, värmepum-
par o d. 621.6 maskiner för lagring otransport av gaser o d. 
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DK 628 hygienkonstruktioner, vatten o avlopp, belysning o d. DK: 628.1 Vattenför-
sörjning, -behandling, -förbrukning.  628.2 Spill-o dagvatten i tätort. 628.3 Avloppsvat-
ten, behandling, rening. 628.4 Samhällshygien, avfall, renhållning. 628.5 Industriell 
hygien, skydd mot miljöförstörelse från industri. 628.6 Bostadshygien. 628.8 Inom-
husklimat. 628.9 Belysningsteknik. DC 6287 Glesbygdshygien.  

644 (SAB) I 644 ingår användning av anläggningar för kraft-o hygienförsörjning od på både lokala 
och gemnsamma nivåer.  Byggande av anläggningar  ingår i 69 (Pp Byggnadsteknik, 
byggnadsindustri, bl a Ppbc Värme, vatten, ventilation , kyla, Ppcg Vattenkraft, Ppd 
Teknisk hygien, vatten, avlopp, rening, avfallshantering, renhållning, fjärrvärme, gasvär-
me, kärnkraft, kärnvärme). Ps Brandteknik, delar om brandsäkerhetsutrustning,sotning od  
P.08 Energiförsörjning, del om användning av energisystem.

645 Användning av inventarier o d
645 (DC,DK) 645 Inredning, möbler o d (DC 645, DK 645). I 64 ingår användning av inredning o d, 

tillverkning sker i 66/69 och formgivning i 72/ 77.Tillverkning av konst och konsthant-
verk sker i 73 / 77.  DK 645 Heminredning: 645.1 Golvbeläggningar. 645.2 Väggbe-
klädnader. 645.3 Dörr-o fönsterutrustningar. 643.4 Möbler. 645.5 Prydnadsföremål. 
645.6 Fullständiga rumsinredningar. 

645 (SAB) I 645 ingår användning av inredningar o d, tillverkning sker i 66/69 och formgivning i 
72/ 77. Tillverkning av konst och konsthantverk sker i 73 / 77. Qcba Heminredning. (Ih 
Konsthantverk. Ihh Heminredning. Ihha Väggbeklädnader) 

646 Personlig hygien och skönhetsvård, klädvård o d (utom tvätt o d)
                   Egenvård, frisörer, hud-, hand- och fotvård, bad, badhus, hemsömnad, val av kläder o d.
646 (DC,DK) 646 Kläder, kroppsvård (DC 646, DK 646). I 646 ingår användning av kläder, tillverk-

ning sker i 68, formgivning i 74. DK 646 Kläder, kroppsvård: DK 646.1 Tyger o andra 
råmaterial för kläder. DK 646.2 Hemsömnad o lagning av kläder, stickning, virkning. 
DK 646.4 Klädespersedlar, underkläder, klänningar, kostymer, ytterkläder, skor etc. DK 
646.5 Huvudbonader. DK 646.6 Rengöring, vård o förvaring av kläder. DK 646.7 
Kroppsvård, skönhetsvård, bad. 
I 646 ingår också skönhetssalonger, frisörer, badinrättningar o d. DK 687.5 Skönhets-
vård, DK 687.53 Frisöryrket. 

646 (SAB) I 646 ingår användning av kläder, tillverkning sker i 68, formgivning i 74. I  646 ingår 
också skönhetssalonger, frisörer, badinrättningar o d. Qcc Kläder o sömnad. Qcd person-
lig hygien. (Ihc Textil konst. Ihk Dräkthistoria)

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm
                   Fastighetsförvaltning, fastighetsförmedling, konsumentupplysning, hushållsekonomi od.
647 (DC,DK) 647 Hushållsekonomi. (DC 647, DK 647 ). DK 647 Personal. DK 647.2 hushållsperso-

nal. DK 647.3 Fastighetsskötare, portvakter o sv. DK 647.6 Sociala frågor, löner, skat-
ter, försäkringar.

647 (SAB) Qci Privatekonomi. Qbdb Fastighetsförvaltning (delar om bostäder och fastighetsförvalt-
ning i allmänhet). 

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d
648 (DC,DK) 648 Tvätt, rengöring od. (DC 648, DK 648). DK 648 Tvätt, tvättinrättningar, rengöring: 

DK 648.1 Tvätt i allmänhet. DK 648.3 Totkning. 648.4 Strykning, mangling. 648.5 
Rengöring av bostäder. 648.6 Desinfektion. 648.7 Utrotning av ohyra o skadedjur. I 648 
ingår tvättinrättningar städbolag  od  och städning i allmänhet, bl a av kontor och andra 
lokaler. 

648 (SAB) Qcbb Tvätt o strykning o d. Qcbc Bostadsvård.Qcbu utrotning av skadedjur. Qbdb (delar 
om rengöring o städning o d i företag).

649 Personvård, barnavård, hemsjukvård o d (även allmänt hushållsarbete)
649 (DC,DK) 649 Vård i hemmet, gäster (DC 649, DK 649). DK 649: DK 649.1 Barnavård i hemmet. 

DK 649.8 Sjukvård i hemmet. DK 649.9 Gäster.
649 (SAB) Vphb Hemsjukvård. Vphc Egenvård. Vh Barnavård (del om hemvård). 
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65 65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d          

Jämförelsen avser SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                       

 Verksamheterna i avdelning 65 avser opolitiska verksamheter gällande handel, förvalt-
ning, användning av kommunikationer, penningverksamheter, företagsekonomi o d.
Politiska verksamheter utanför de  demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i 36-39.
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651 651 Kontorsarbete, skriv-och registreringsarbete o d, datoranvändning. 

6510 Allmänt. 65101 Registrering kunskaper od. 65102  Visioner, mål od. 65103 Värderingar 
od. 65104 Samband andra sektorer. 65105 Forskning, tidskrifter. 65106 Ekonomi, orga-
nisation. 65107 Utbildning o d. 65108 ” Kontorskunskap”. 65109 Kontorshistoria.

6511 Organsation och administration i allmänhet.
6512 Kontorsinventarier o maskiner. 6513 Datoranvändning, datorprogram. 6514 Kon-
torsorganisation. 6515 Arkivering, registrering.  6517 Korrespondens, meddelanden, rap-
porter. 6518 Kortsystem, kartotek, datorbaser. 6519 Skriv-o dupliceringsmetoder, över
sättning, stenografi.

651 (DC,DK) 651 Kontorsarbete (DC 651-653, DK 651). DK 651: DK 651.2 Kontorsinventarier o -
maskiner. DK 651.4 Kontorsorganisation. DK 651.5 Arkivering, registrerin. DK 651.7 
Korrespondens, meddelanden, rapporter. DK 651.8 Kortsystem, kartotek. DK 651.9 
Skriv- o dupliceringsmetoder, översättning, strenografi. 

6511(DK) I DK finns ej motsvarande 6511, som här används för detaljer i verksamheter med organi-
sation och administration i allmänhet. ( I övergipande samhällsperspektiv se 1065-1068)

65115        Studium av organisationen: Metodik, analys, klassifikation, systematik. (DK 005)
65117        Verksamhet och organisation. Informations-, kommunikations- och regleringsteori i all-

mänhet. Kybernetik. (DK 007)   .52    Automater. Robotar. ( Verksamheter med ingen-
jörsmäsig inriktning förs till 62)

65118      Sammanslutningar. 
65118 Allmänt om sammanslutningar. (DK 06.01-.08). DK 06

.01    Allmän karaktär. Grundande. Upplösning. Stadgar

.02    Medlemmar. Rättigheter. Skyldigheter  .03  Fonder. Tillgångar  

.04    Förvaltningsorgan. .042 Generalförsamling. 044 Utskott. Styrelse. Expedition
 .049   Vetenskapliga och tekniska utskott.

.05     Verksamhet. 053  Sammanträden. 053.7 Protokoll. .055 Publikationer över utför-
     da arbeten. .055.5 Årsberättelser. Verksamhetsberättelser.
.06     Tävlingar. Utställningar. Prov. 066 Diplom. Betyg. Pris
.07     Tillkännagivanden. Manifestationer. Kungörelser. .08 Personal.

651181 Olika slag av sammanslutningar. 
Organisationernas verksamheter enligt deras syften ingår i de särskilda fackområden där 
de är verksamma. 
(DC 061-068. DK 061.1-.7  Olika slag av sammanslutningar od). DK 061

 .1      Officiella sammanslutningar..12    Akademier
  .2     Icke-officiclla,halvofficiella sammanslutningar.Allmännyttiga sällskap, föreningar

.21    Organisationer, sällskap, rörelser med allmän inriktning.
  .213  Ungdomsrörelser, t ex. scoutlörelser.
  .22    Organisationer för främjande av vetenskap och kultur.                 

.23    Organisationer, rörelser med speciellt syfte eller verksamhetsfält.
                .234  Organisationer, rörelser med ideologisk eller religiös inriktning.  
  .235   Humanitära organisationer, rörelser med filantropiska och rehabiliterande syften. 

.236    Esoteriska, mer eller mindre hemliga 
    .236.4 Kriminella, helt eller delvis hemliga rörelser.
    .236.6 Ordenssällskap. 236.61 Frimurare. 236.63 Odd fellows, Lions m fl.

.237   Klubbar. Sällskapsföreningar. Cirklar. .237.2 Sociala klubbar. 237.5 Rotary.   

.3       Möten, kongresser, konferenser.
  .4       Icke permanenta utställningar. Salonger. Mässor.
  .41      Världsutställningar. Allmänna internationella utställningar.

.43      Fackutställningar. Mässor.  .46 Vandringsutställningar.
  .5       Affärs- och industriföretag. Firmor.
              .6       Vetenskapliga och tekniska insitutioner och tjänster.
  .61      Institutioner för främjande av vetenskap, forskning och utveckling i allmänhet.
  .62     Specialiseradc centraler för forskning och utveckling. Forskningslaboratorier. För-

         söksanläggningar.
.63     Fältlaboratorier. 64 Provningsanstalter. 65 Modellverkstäder

  .66      Konsultbyråer och informationscentraler.
 .68      Datacentraler, datanät och datatjänster.  .7  Festligheter. Jubileer. Mottagningar

(DC 069 Museer och DK 069 Museer, till 73)

651 (SAB) Qbg Kontorsteknik. Qbga Kontorsinventarier o -maskiner. Qbgb Affärskorrespondens. 
Qbgc Registreringsteknik. Qbgd Blanketteknik. Qbge Stenografi. Qbgf Maskinskriv-
ning, duplicering, ordbehandling. 
Bk Allmänna sällskap och föreningar, delar om föreningar i allmänhet.               619



652 652 Offentlig opolitisk förvaltning, civil 6521 / 6524 och 
militär 6525 / 6529.

  
Verksamheterna i den politiska förvaltningen ingår i 35. I 652 ingår förvaltning på opo
litisk nivå, tjänstemannanivå. Indelningen är samma som i DK 35 och så, att 35 ersätts 
med 652.
I 652 placeras sådana verksamheter som inte bättre placeras på respektive fackområden.

6520 Allmänt 65201 Registrering kunskaper od. 65202  Visioner, mål od. 65203 Värderingar 
od. 65204 Samband andra sektorer. 65205 Forskning, tidskrifter. 65206 Ekonomi, orga-
nisation. 65207 Utbildning o d. 65208 ”Förvaltningskunskap”. 65209 Förvaltnings-
historia.

6521   Riksdagen med utskott, opolitiska verksamheter: konstitutions-, finans-, skatte-, justi-
tie-, lag-, utrikes-, försvars-, socialförsäkrings-, social-, kultur-, utbildnings-, trafik-, 
jordbruks-, närings-, arbetsmark-nads- och bostadsutskott. Riksdagens institutioner. JO

6522  Kommunnernas opolitiska förvaltningar, kommunförbund, landstingsförbund Landsting. 
6523   Regeringskansliets opolitiska veksamheter: Regeringen med departementen. statsrådsbe-

redningen, justitie-, utrikes-, försvars-, social-, kommunikations-, finans-, utbildnings-, 
jordbruks-, arbetsmarknads-, kultur-, närings-,  inrikes- och  miljödepartementen.  Statli-
ga myndigheter under departmenten (som ej placeras på annat håll), länsstyrelserna. 

6524   Andra centrala politiska organ.  
65241 Mellanfolkliga centrala organ  (FN, EU o d)
65242 Andra mellanfolkliga organ.
6525 / 6529 Militära verksamheter. 
6525   Militärvetenskap i allmänhet.
6526   Infanteri, generalstab, förvaltningstjänst.
6527   Lätta trupper, motoriserade förband, kavalleri, trängförband.
6528   Artilleri, ingenjörsförband, specialförband, tygförband, flygvapnet.
6529   Flottan. 

6521 / 6524 Offentlig opolitisk förvaltning, civil. 
Förvaltning på tjänstemannanivå. Offfentlig civil förvaltning på demokratiskt valdas 
nivå. se 351 / 354.  

6521 / 6524 Opolitiska delar av: 35 Offentlig förvaltning (DC 35, DK 35). (DC,DK), 350 Offentlig 
(DC,DK) förvaltning, allmänt (DC 350, DK 35). 351-354 Offentlig förvaltning på olika nivåer.   

(DC 351 Central förvaltning. DC 352 Lokal förvaltning. DC 353 United States federal 
& states. DC 354 Andra centrala förvaltningar.)

DK 351 Offentliga förvaltningens verksamhetsområden. DK 351.71 Offentlig egendom, 
offentliga arbeten, skatter.  DK 351.72 Offentliga finanser, finanslagstiftning.  DK 
351.74 Polisväsendets oganisation.  DK351.75 Övervakning av allmän ordning o säker-
het.  DK 351.76 Övervakning av den offentliga moralen. DK 351.77 Allmän hälsovård, 
övervakning av miljövård o bostäder.  DK 351.78 Allmän säkerhet.  DK 351.79 Förvalt-
ning av vattenvägar, vattenrätt.  DK 351.81 Trafikövervakning, trafikpolis. 
DK 351.82 Ekonomisk lagstiftning, handel, industri.  DK 351.83 Sociallagstiftning, 
arbetslagstiftning.  DK 351.84 Socialvård, socialförsäkringar.  DK 351.85 kulturförvalt-
ning.  DK351.86 Försarsförvaltning. DK 351.87 justitieförvaltning. DK 351.88 Utri
kespolitisk förvaltning.  DK 351.9 Offentliga förvaltningens överakning. 
DK 352/354 Offentliga förvaltningens organisation. DK 352 Lokal- o kommunalförvalt-
ning. DK 353 Regionalförvaltning, länsstyrelse. DK 354 Centralförvaltning, statsdepar-
tementen. 

6521 / 6524 Od förvaltning. Od.01 Centralförvaltning. Od.04 Lokalförvaltning, allmänt. Od. 05 Lo-
(SAB) kalförvaltning, statlig. Od.06 Lokalförvaltning, kommunal, allmänt. Od.07Lokalförvalt-

ning, landsdelar. Od.08 Lokalförvaltning, kommunal, orter. ( .01-.08 används inom Od 
och Odf). (Odb Förvaltningsrätt, till 34).
Odc Sveriges förvaltning.(Odc:oe Svensk förvaltningsrätt, till 34) Odca Centralförvalt-
ning. Odcb Statlig länsförvaltning. Odcc Kommunalförvaltning, allmänt. Odsd Lands-
tingen. Odce Primärkommunerna. Odcez Särskilda kommuner. Odf Andra länders förvalt-
ning. (Odg Fysisk planering, till 71).
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6525 / 6529 Offentlig opolitisk förvaltning rörande militära verksamheter. 
Offfentlig militär förvaltning på demokratiskt valdas politiska nivå. se 354 / 359.  

65250 Allmänt 652501 Registrering kunskaper od. 652502  Visioner, mål od. 652503 Värde-
ringar od. 652504 Samband andra sektorer. 652505 Forskning, tidskrifter. 652506 Eko-
nomi, organisation. 652507 Utbildning o d. 652508 ”Militärkunskap”. 652509 Militär-
historia.

6525 Militära verksamheter i allmänhet. 6526  Infanteri, generalstab, förvaltningstjänst. 
6527  Lätta trupper, motoriserade förband, kavalleri, trängförband. 6528  Artilleri, ingen-
jörsförband, specialförband, tygförband, flygvapnet. 6529  Flottan. 

6525 / 6529 Opolitiska delar av 355/359  (DC 355/ 359, DK 355/ 359). 355 (DC,DK) Militärveten- 
(DC,DK) skap.  356/ 358 Armén o flygvapnet. 359 Flottan. Se även DC 623 och DK623 om 

militär materiel, krigsteknik, marinteknik.
6525 / 6529 S Militärväsen, allmänt. (Politik till 38. Lagar till 34). S-c Sverige. S.01 Strategi o tak- 
(SAB) tik. S.02 Organisation och kedning. S.03 Personal. S.04 Utbildning. S.05 Ekonomisk 

förvaltning. S.07 Materiel o utrustning. Sa Armén. Sb Flottan. Sc Flyget. Se Total 
krigföring (civilmotstånd, sabotage, spioneri o d). Sf Atomkrigföring. Sg Bakteriolgisk, 
kemisk och gas-krigföring), Sh Psykologisk krigföring. Si Civilförsvar. Sj Ekonomiskt 
försvar (beredskapslagring o d). Sk Frivilligt försvarsarbete. Sv Vapen.
Se även P Teknik, industri och kommunikationer ifråga om ingenjörsteknik.
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653 653 Handelsverksamheter

6530 Allmänt 65301 Registrering kunskaper od. 65302  Visioner, mål od. 65303 Värderingar 
od. 65304 Samband andra sektorer. 65305 Forskning, tidskrifter. 65306 Ekonomi, orga-
nisation. 65307 Utbildning o d. 65308 ”Handelskunskap”. 65309 Handelshistoria.

6531 Allmänna handelsfrågor. O Mått och vikt. 6533 Inrikeshandel. O Partihandel och 
varuförmedling, maskinuthyrning.Partihandel med råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenhe-
ter för industrier o d, bränslen od.  Konsumtionsvaruinriktad patihandel: livsmedel, dryc-
ker, textil, beklädnad, hemutrustning, cyklar, leksaker, fritidsartiklar, radio, TV, tran-
sportmedel etc. 6535 Utrikeshandel. 6537 Handelsbalans.  6538 Detaljhandel. 6539 Han-
deln i världsekonomin.

6538 Detaljhandel. 
O Allmänt. O Varuhushandel. O Livsmedel. O Färg och parfym. O Blommor. O Tobak, 
tidningar. O Bok, papper. O Bilar. O Drivmedel. O Apotek. O Systemvaror. O Konfek-
tion, ekipering, beklädnad. O Skor. O Ur, guldsmed, fritidsvaror. O Möbler. Järnhandel. 
O Radio.TV. O Hushållsapparater, belysning. O Övrig hemutrustning. O Övriga sällan-
köpsvaror .(Enligt SNI) 

653 (DC,DK) 653 Handelsverksamheter (DC 381/382, DK 339). 653 indelas som DK 339 på så sätt 
att  339 ersätts med 653. 6531 motsvaras då av DK 339.1.
653 Handel, internationella ekonomiska relationer, världsekonomi. 653.1 Allmänna han-
delsfrågor. 653.3 Inrikeshandel. 653.5 Utrikeshandel, internationell handel, handels- o 
tullpolitik: Utrikeshandelsorganisation. Politik. Avtal, traktater, konventioner som 
medel. Tull. Licenser, restriktioner o d. Diskriminering. Tull- o handelskrig. Handelsut-
byte  653.7 Internationella finanser: betalningsbalans, kapital, valuta.  
653.9 Utrikesekonomi, internationella ekonomiska relationer, världsekonomi, bl a U-
hjälp. DC och DK 389 Mått och vikt, del, se även 53.

653 (SAB) Qi Handel. Qia Handelsteknik. Qik Varukännedom. Qil Handelskalendrar och lexikon. 
Qim Handel med speciella varor. Qis Marknader, varumässor. Qiv Handelskammare, han-
delsrepresentation. 
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654 654 Telekommunikationsverksamheter

6540 Allmänt 65401 Registrering kunskaper od. 65402  Visioner, mål od. 65403 Värderingar 
od. 65404 Samband andra sektorer. 65405 Forskning, tidskrifter. 65406 Ekonomi, orga-
nisation. 65407 Utbildning o d. 65408 ”Telekunskap”. 65409 Telehistoria.

O Telefoni, telegrafi. O Rundradio-TV. O Privatradio. O Navigering. O Satelliter. O Pri-
vata telenät . O Fax.  O Internet od. 

654 (DC,DK) 654 Telekommunikationsverksamheter (DC 384,DK 654). DK 654:DK 654.0 Allmänt. 
DK 654.1 Telegrafi,telefon, radio, television. DK 654.9 Signaltjänster, upplysnings-
tjänster,  fjärrcervice. Delar av DK 621.39 621.39 Elektrisk information, telegrafi, tele
foni, radio, TV o d, som gäller drift av teleinstallationer.

654 (SAB) Qjg Telekommunikationsverksamheter. Delar av Pci Elektronik och Pcj Teleteknik, som 
gäller drift av teleinstallationer: Pci Elektronik. Pcj Teleteknik. Pcja Telgrafi. Pcjb Tele-
foni. Pcjc Radio. Pcjd Television. Pcjö Övrig teleteknik. B Allmänt och blandat, delar 
av Bs Masskommunikationer och Bu Radio och television; för övrigt se 1, 651, 654,73, 
791/794, 795, 90 
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655 655 Förlagsverksamheter o d.

6550 Allmänt 65501 Registrering kunskaper od. 65502  Visioner, mål od. 65503 Värderingar 
od. 65504 Samband andra sektorer. 65505 Forskning, tidskrifter. 65506 Ekonomi, orga-
nisation. 65507 Utbildning o d. 65508 ”Förlagskunskap”. 65509 Förlagshistoria.

6555 Bokförlag, speciella frågor om bokhandel. O Telegrambyråer.  O Tidnings- o tid-
skriftsförlag, tidningdistribution. O Musik o teaterförlag. O Bildförlag, filmförlag. 
O Radio-TV-bolag. O Övriga förlagsverksamheter o d..  

 

655 (DC,DK) 655 Förlagsverksamhet (DC del 07+ del 686, DK del 655). DK 655 Grafisk industri, 
boktryckeri, förlagsverksamhet, bokhandel:  delar som gäller förlagsverksamhet. DK 
655.4 Förlagsverksamhet o bokhandel, till 655. DK 655.5 Speciella frågor om förlag o 
bokhandel. ( Till 686:  DK 65.1 Boktryckeri i allmänhet. DK 655.2 Reproduktionstek-
nik. DK 655.3 Tryckning, tryckmetoder ).   

655 (SAB) A Bok-och biblioteksväsen, del av Ad Bokhandel, f ö se 1 och 76.
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656 656 Transportverksamheter, resebyrå och lagring o d

6560 Allmänt 65601 Registrering kunskaper od. 65602  Visioner, mål od. 65603 Värderingar 
od. 65604 Samband andra sektorer. 65605 Forskning, tidskrifter. 65606 Ekonomi, orga-
nisation. 65607 Utbildning o d. 65608 ”Transportkunskap”. 65609 Transporthistoria

6561 Gatu-och vägtransportverksamheter
6562 Järnvägstransporter. 
6563 Specialbanor.
6564 Lokala kollektivtransporter o d.
6565 Övriga landtransporter, interna transporter o d.
6566 Sjötransportverksamheter.
6567 Lufttransportverksamheter.
6568 Postkommunikationsverksamheter.
6569 Resebyråverksamheter, speditions- och lagringsverksamheter o d.

656 (DC,DK) 656 Transportverksamheter, resebyrå och lagring o d (DC 383 Post, DC 385 Järnväg, 
DC 386/387 Vatten o lufttranspåorter, DC 388 Marktransporter. DK 656 Transportvä-
sen, postväsen: DK 656.0 Allmänt. DK 656.1 Gatu-o vägtrafik. 656.2 Järnvägstrafik. 
656.3 Specialbanor o industrispår. DK 656.5 Övriga landtransporter. 656.6 Sjötranspor-
ter. DK 656.7 Lufttransporter. DK 656.8 Postväsen. DK 656.9 Speditionsföreag, tran-
sportentreprenörer. 
Delar av DK 62 som gäller drift av transportsystem, se isynnerhet DK 621.3 och DK 
624 / 629.

656 (SAB) Qjf Postväsen. Qm  Hotell-och turistväsen, del om researrangörer od. (Hotell o restau-
ranger o d se 64). Pr Transportmedel. kommunikationer, delar om transportverksamheter; 
delar om konstruktion se 62, delar om tillverkning se 68, delar om fysisk samhällspalne-
ring se 71/72, delar om politik se 38, sport med fordon od se 79.Pra Vägtrafik. Prb Järn-
vägar, spårvägar. Prc Sjöfart, hamnar. Prd Lufttrafik, flygplatser. Rymdflyg. Prf Amfi-
bier, svävare. Prt Transportforskning, godstrafik, kollektivtrafik. 
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657 657 Penningverksamheter o d.
Bankverksamheter o d. Försäkringsverksamheter o d inkl socialförsäkringar. Bokförings-
o kassaarbete i allmänhet och i företag. Verksamheter med skatter och folkbokföring o d.

6570 Allmänt 65701 Registrering kunskaper od. 65702  Visioner, mål od. 65703 Värderingar 
od. 65704 Samband andra sektorer. 65705 Forskning, tidskrifter. 65706 Ekonomi, orga-
nisation. 65707 Utbildning o d. 65708 ”Penningkunskap”. 65709 Penninghistoria.

6571 Bokföring, redovisning.6572 Kontobokföring 6573 Finansplaner, budget,balanser. 
6574 Konton, kostnadsberäking. 6576 Revision. 
6577 Banker, pengar, börsaffärer. 
65771 Banker. 65772 Sparande. 65773 Övriga låneinstitut. 65774 Pengar, valuta. 
65776 Börsväsen, kapitalmarknad, värdepappershandel, fonder. 65777 Kreditväsen. 
65778 Ränta. 
6578 Försäkringar.
65780  Allmänt. 65781 Sakförsäkring i allmänhet, hemförsäkring. 65782 Transportför-
säkringar, trafikförsäkringar. 65783 Livförsäkringar. 65784 Socialförsäkringar.  65785  
Jordbruks-o kreatursförsäkringar. 65788 Försäkring av enskilda tillgångar. 
6579 Skatter od. 
65791 Allmänt.65791 Stats-o kommunbudgetar. 65792 Skatter, acciser, fiskala avgifter. 
O Direkta skatter, inkomstskatter, förmögenhetsskatter. O Indirekta skatter, konsum-
tionsskatter. 65793 Statslån, kommunlån. 65794 Övriga offentliga inkomster. 
65795/65796 Offentliga utgifter. O Folkbokföring.

 

657 (DC,DK) 657 Penningverksamheter (DC o DK 657 Räkenskaper, DC o DK 368 Försäkring, samt 
delar av DC o DK  336 Finanser, som inte gäller nationalekonomers vetenskapliga verk-
samheter, som hör till 33.   På 6571 - 6576 placeras: 
DK 657 Räkenskaper: DK 657.1 Bokföring, redovisningssystem. DK 657.2 Kontobok-
föring. DK 657.3 Finansplaner, budget, balanser, bokföringsböcker. DK 657.4 Konton, 
kontoplaner, kostnadsberäkning. DK 657.6 Revision, balansanalys. 
65771 - 65778 : DK 336.7 Banker, pengar, börsaffärer. DK 336.71 Banker. DK 336.72 
Sparande. DK 336.73 Övriga låneinstitut. DK 336.74 Pengar, valuta. DK 336.76 Börs-
väsen, kapitalmarknad, värdepappershandel. DK 336.77 Kreditväsen. DK 336.78 Ränta.  

65780 - 65788 :  DK 368.0 Försäkring, allmänt. DK 368.1 Sakförsäkring i allmänhet, 
hemförsäkring. DK 368.2 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar. DK 368.3 Livförsäk-
ringar. DK 368.4 Socialförsäkringar. DK 368.5 Jordbruks-o kreatursförsäkringar. DK 
368.8 Försäkring av enskilda tillgångar.   

65791 - 65796 : DK 336.1 Budget, finanspolitik. DK 336.2 Skatter, acciser, fiskala 
avgifter: Skattesystem efter typer av skatt. Direkta skatter. Inkomstskatt. Förmögenhets-
skatt. Indirekta skatter, konsumtionsskatter. Skattesystem efter skattesubjekt. Avgifter, 
fiskala avgifter. DK 336.3 Statslån, statsskuld. DK 336.4 Tullförvaltning, övriga stats-
inkomster. DK336.5 / 336.6 Statsutgifter, offentliga utgifter.

657 (SAB)  Qaec Börsväsen. Qaed Internationella banker och kapitalröreser. Qafb Finansförvaltning. 
(Qafb:oe Skatterätt, till 34). Qafc Tullväsen, delar om pengar ( f ö till 656. 
Lagar om tullar od till 34). Qbc Redovisningsväsen (Qbcb:oe Bokföringslagen, till 34). 
(Riksförsäkringsverket. Riksskatteverket. Skattebetalarnas förening).

Ok Försäkring. Oka Försäkringsteknik. (Okb Försäkringsrätt, till 34). Okc Socialförsäk-
ring (Okc:oe Socialförsäkringsrätt till 34. Okc-c Försäkringsdomstolar, till 34. Okca:oe 
ATP-lag till 34.). Okd Livförsäkring o privata pensionsförsäkringar. Oke Skadeförskring 
o privata sjukförsäkringar od. 

Qae Penning-och bankväsen. Qaea Penningväsen (Qaea:oe Myntlagstiftning, till 34. 
Qaeae:oe Räntelagstiftning, till 34). Qaeb Bankväsen (Qaeb:oe Bankjuridik, till 34).

626



658 658 Allmänna företagsekonomiska verksamheter o d

6580 Allmänt 65801 Registrering kunskaper od. 65802  Visioner, mål od. 65803 Värderingar 
od. 65804 Samband andra sektorer. 65805 Forskning, tidskrif8er. 65806 Ekonomi, orga-
nisation. 65807 Utbildning o d. 65808 ”Företagskunskap”. 65109 Företagshistoria.

6581 Företagsformer, finansiering, företagsledning. 6582 Anläggningar, byggnader, pro-
duktionsmedel. 6583 Personal, mänskliga faktorer o relationer. O Intresseorganisationer. 
O Arbetarskydd. O Arbetsförmedling. 6585 Tillverkningsorganisation. 6586 Produktion 
av tjänster. 6587 Inköp, anskaffning, lager. 6588 Försäljning, distribution. 6589 Annan 
affärsverksamhet.  

 

658 (DC,DK) Arbete ( Delar av DC o DK 331 arbete som ej är nationalekonomi, se DK 331)
658 Allmän företagsekonomi o d (DC 658, DK 658). DK 658 Företagsekonomi: DK 
658.1 Företagsformer, finansiering. DK 658.2 Anläggningar, byggnader, produktionsme-
del. DK 658.3 Personal,mänskliga faktor,mänskliga relationer. DK 658.5 Tillverknings-
organisation. DK 658.6 produktion av tjänster. DK 658.7 Inköp, anskaffning, lagerorga-
nisation. DK 658.8 Försäljning, varudistribution. DK 658.9 Annan affärsveksamhet. 
DK 65.0 Organisation, företagsledning, allmänna grundsatser, metoder, psykologiska 
frågor, struktur, företagshierarki, arbets- o metodstudie, utveckling ,tillväxt, storlek.

658 (SAB) Qb Företagsekonomi (Qb:oi Företagsstatistik de även 31). Qba Företagsorganisation o -
ledning. (Qbb Standardisering , till 60. Qbc Redovisningsväsen, till 656). Qbd Anlägg-
ningar o inventarier (Del av Qbdb om fastighetsförvaltning  till 64) . Qbf Personal. (Qbg 
Kontorsteknik, till 651). Qbi Driftsorganisation. Qbk Lager-o transportorganisation.(Qbl 
inköps-o försälningsorganisation, till 653. Qbm Marknadsföring och reklam , till 659). 
Qz Särskilda företag (se även respektive sektor). 

Opolitiska delar av: Oha Arbete och arbetsmarknad. Ohac Arbetslön. Ohad Arbetstid. 
Ohae Arbetarskydd. Ohaf Särskilda grupper av arbetstagare. Ohafa Barn. Ohafb Kvinnor. 
Ohafc Hemarbete. Ohafd Partiellt arbetsföra. Ohafe Åldringar. Ohag Arbertsmarknadsor-
ganisationer: allmänt. Ohah Arbetsgivareorganisationer. Ohaf Arbetstagareorganisationer.
Ohaj Arbetsmarknadskonflikter. Ohak Arbetsförmedling och arbetslöshet. Ohal Företags-
demokrati. 
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659 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter o d. Mässor.

6590 Allmänt 65901 Registrering kunskaper od. 65902  Visioner, mål od. 65903 Värderingar 
od. 65904 Samband andra sektorer. 65905 Forskning, tidskrifter. 65906 Ekonomi, orga-
nisation. 65907 Utbildning o d. 65908 ”Reklamkunskap”. 65909 Reklamhistoria.

6591 Reklam. 65911 Reklamgenomförande. 65912 Reklamidé, utformning. 65913 Op-
tiska reklammedel. 65914 Akustisk reklam. 65915 Demonstration, utställning. 65916  
Presentreklam, rabatter. 65918 Kollektiv o enskild reklam, annonsbyråer, reklamfirmor  
6592 Information, propaganda. 6593 Masskomunikation, konsumentupplysning. 6594 
Opinionsundersökning, PR. 
Grafiska utformningsverksamheter ingår i 76. Industridesign ingår i 74.

659 (DC,DK) 659 Reklam, informationsteknik od (DC 659, DK 659). DK 659: DK 
659.1 Reklam. DK 659.11 Reklamens genomförande o taktik. DK 659.12 Reklamens 
idé o utformning.DK 659.13 Optiska reklammedel. DK 659.14 Akustisk reklam. 659.15 
Reklam genom demonstration o utställning. DK 659.16 Presentreklam, rabatter. DK 
659.18 Kollektiv o enskild reklam, annonsbyråer, reklamfirmor. 

DK 659.2 Information, propaganda, PR. 659.21 Informationsteknik. 659.23 kommersi-
ell information, handelsupplysningar. DK 659.24 Teknisk information o rådgivning. 
659.25 Vetenskaplig information. 659.27 Personupplysning. DK 659.3 Masskommuni-
kation, konsumentupplysning. DK 659.4 Opinionsundersökning, PR-public relations.  
Formgivning av reklam ingår, när det gäller text och bild i 76, när det gäller rörliga bil-
der i 79 och när det gäller språk i 80. Distribution av reklam förekommer  i 90.    

659 (SAB) Qbm Reklam. Qbmc Reklam- tryckta medier. Qbme Bio-, film-, radio-, TV-, video-
reklam. Qbmg Direktreklam. Qbmm Affischer, plakat , layout, slogans. Qbmo Reklam-
effekter, reklamkontroll. Qbmp PR.   Formgivning av reklam ingår, när det gäller text 
och bild i 76, när det gäller rörliga bilder i 79 och när det gäller språk i 80. Distribution 
av reklam förekommer  i 90.  
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66 / 69 Tillverkning av varor (66 / 68) och byggnader och anläggningar (69)     

Jämförelsen avser SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                     

 Verksamheterna i avdelning 66-69 avser opolitiska verksamheter gällande tillverkning
Politiska verksamheter utanför de  demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i 36-39.

66 / 69 66 Tillverkning av kemivaror o d (DC 66, DK 66). 
(DC,DK) 67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d (DC 67, DK 67).(+ del av 63). 

68 Tillverkning av komplexvaror (DC 68, DK 68). (+ delar av 62). 
69 Tillverkning av byggnader o anläggningar (DC 69, DK 69). (+ delar av 62).

I 66 / 69 ingår delar av DC 62 och DK 62, som gäller varutillverkning och byggande. 
Ingenjörskonstruktion ingår i 62. Användning av varor, byggnader o anläggningar ingår, 
förutom i verksamheterna 66-69, också i 61-65 och även i 1-4 och 7-9, exempelvis: 
användning  för transporter ingår i 65, anläggningar för kraft o hygienförsörjning ingår i 
64. Delar som gäller fysisk planering och arkitektur ingår i 71/72.  

66 / 69 P Teknik, industri, kommunikationer,  delar som gäller varutillverkning och byggande. 
(SAB) Ingenjörskonstruktion ingår i 62. Användning av varor, byggnader o anläggningar ingår, 

förutom i verksamheterna 66-69, också i 61-65 och även i 1-4 och 7-9, exempelvis: 
användning  för transporter ingår i 65,  anläggningar för kraft o hygienförsörjning ingår i 
64. Delar som gäller fysisk planering och arkitektur ingår i 71/72.  

66 / 69 Tillverkning av varor (66 / 68) och byggnader och anläggningar (69): 
övergripande verksamheter.
66/69 01 Registrering kunskaper od. 66/69 02  Visioner, mål od. 66/69 03 Värderingar 
od. 66/69 04 Samband andra sektorer. 66/69 05 Forskning, tidskrifter. 66/69 06 Ekono-
mi, organisation. 66/69 07 Utbildning o d. 66/69 08 Översiktliga sammanställningar 
om verksamheterna. 66/69 09 Verksamheternas historia.

66 66 Tillverkning  av kemivaror o d                                               

660 Tillverkning  av kemivaror o d, övergripande verksamheter. 
6601 Registrering kunskaper od. 6602  Visioner, mål od. 6603 Värderingar od. 6604 
Samband andra sektorer. 6605 Forskning, tidskrifter. 6606 Ekonomi, organisation. 6607 
Utbildning o d. 6608 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 6609 Verk-
samheternas historia.

661 Tillverkning av kemikalier o d.
661 (DC,DK) 661 Kemikalier (DC 661, DK 661). DK 661.1 Särskilda kemiska industrier o deras pro-

dukter. DK 661.2 Svavel o dess föreningar. DK 661.3Alkalier. DK 661.1 Halogener. DK 
661.5 Kväveföreningar.DK  661.5 Fosfor, arsenik, bor, kol, silicium o deras oorganiska 
föreningar. DK 661.7 Organiska ämnen. DK 661.8 Metaller, salter. DK 661.9 Industri-
ella gaser.   
På 661 placeras allmänna metoder för kemisk industri enligt DK 66.0. DK 66.01 
Kemisk teknolog1. DK 66.02 Förfaranden o anordningar i allmänhet DK 66.04 Värme-
bahandlingsmetoder. DK 66.06 Arbeten med vätskor. DK 66.07 Arbeten med gaser. DK 
66.08 Speciella fysikaliska metoder. DK 66.09 Speciella kemiska metoder. 

661 (SAB) Pmö Övriga kemiska produkter. Kemikalier, konstgödsel mm. På 661 placeras Pm 
Kemisk teknik, allmänt. 

662 Tillverkning av explosivämnen, tändmedel, bränslen o d.
662 (DC,DK) 662 Explosivämnen, bränslen (DC 662, DK 662). DK 662.1 Fyrverkeri, pyroteknik. DK 

662.2 Sprängämnen. DK 662.3 Drivämnen, krut. DK 662.4 Tändämnen, tändmedel. DK 
662.5 Elddon, tändstickor. DK 662.6 Förbränningslära. Naturliga bränslen. DK 662.7 
Artificiella bränslen. DK 662.8 Bearbetning av fasta bränslen. Briketter. (DK 662.9 Eld-
ningsteknik, till 644).

662 (SAB) Pmaa Bränslen. Pmab Sprängämnen, ammunition, tändmecdel, tändstickor.
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663 Tillverkning av drycker och njutningsmedel o d.
663 (DC,DK) Drycker o njutningsmedel (DC 663, DK 663). DK 663.1 Mikrobiologiska industrier. 

DK 663.2 Vin. DK 663.3 Fruktviner, cider. DK 663.4 Öl. DK 663.5 Brännvin. DK 
663.6 Vatten, läskedrycker, glass. DK 663.8 Blandade drycker, fruktsafter, likör, grogg. 
DK 663.9 Njutningsmedel. Kakao, kafffe, te, tobaksvaror, narkotika o d.

663 (SAB) Pmb Teknisk mikrobiologi. Pmba Drycker, njutningsmedel. Pmbaa  Chokladdryck, kaf-
fe, te, läskedrycker, saft o d, alkoholdrycker. Pmbab Tobaksvaror.

664 Tillverkning av livsmedel.
664 (DC,DK) Födoämnesindustier. Konservering (DC 664, DK 664). DK 664.1 Socker,sockerindustri. 

DK 664.2 Stärkelse od. DK 664.3 Matolja, matfett, äggviteämnen. DK 664.4 Mineralis-
ka födoämnen. DK 664.5 Kryddor. DK 664.6 Bakning, bageriprodukter. DK 664.7 
Kvarnindustri, kvarnprodukter. DK 664.8 Konservering i allmänhet och vegetabiliska 
födoämnen.  DK 664.9 Konservering av animaliska födoämnen.

664 (SAB) Pmbb Födoämnen. Pmbb.05 Livsmedelsindustri, konservindustri. Pmbba Bakpulver, 
kryddor, senap o d. Pmbbb Socker, konfekt. Pmbbc Mjöl, bageri. Pmbbd Frukt- o grön-
sakskonserver. Pmbbe Mejeriprodukter, ägg. Pmbbf Fisk- o skaldjurskonserver. Pmbbg 
Slakt, kött, chakuteri, fjäderfä. 

665 Tillverkning av oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax, o d.
665 (DC,DK) 665 Oljeindustri, fett, vax (DC 665, DK 665). DK 665.1 Allmänt om oljor, fetter,vaxer.   

DK 665.2 Animaliska oljor, fetter, vaxer.DK 665.3 Vegetabiliska oljor, fetter,vaxer o d.  
DK (DK 665.5 Eteriska oljor, parfymer , kosmetiska produkter, till 668). DK 665.6 
Bearbetning av mineraloljor o d. DK 665.7 Mineraloljeindustrin. DK 665. (DK 665.9 
Diverse organisk-kemiska produkter, lim, harts o d,  till 668).

665 (SAB) Pmg Oljor, fetter, vaxer.

666 Tillvekning av glas och porslin, lergods, cement, betong o d.
666 (DC,DK) 666 Glas, keramik, konststen, cement o d (DC 666, DK 666). DK 666.1/.2 Glas, glas-

produkter. DK 666.3 Keramiska produkter i allmänhet. Lera o andra råmaterial. DK 66.5 
Porslin. DK 666.6 Stengods. DK 666.7 Grovkeramik, eldfast keramik, tegel. DK 666.9 
Kalk, murbruk, cement, gips, betong, konststen. 

666 (SAB) Pg Glas, keramik, prslin. Pga Glastillverkning. Pgb Keramik, lergods, porslin. Ppac 
Byggnnadsmaterial, delar om tillverkning av tegel, cement, fabriksbetong, glasull, 
minerlull, gipsskivor o d av mineraliska material. 

667 Tillverkning av färger o d.
667 (DC,DK) Färgindustri o d (DC 667, DK 667). DK 667.2 Färgämnesindustri. DK 667.4 Skrivbläck 

o d. DK 667.5 Tryckfärger, dupliceringsfärger, pennor. DK 667.6 Färger, lacker, mål-
ningsteknik. DK 667.7 Färgning med andra metoder än målning o tryckning.

667 (SAB) Pmh Färger, lacker.

668 Tillverkning av hygienartiklar, läkemedel od, kemisk-tekniska artiklar.
668 (DC,DK) 668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-teknisk artiklar (DC 668, DK -). På 6681-6689 

placeras (industriell) tillverkning av läkemedel, sjukvårdsutrustning oc hygienartiklar od 
som förekommer i DK 615 och DK 665. 
6681 .. i DK 615.1 Allmän farmaci. 
6682 .. i DK 615.2 Läkemedel efter verkningar.  
6683 .. i DK 615.3 Läkemedel efter ursprung.  
6684 .. i DK 615.4  Farmaceutiska preparat, materiel o utrustningför sjuk- o hälsovård. 
6685 .. i DK DK 665.5 Eteriska oljor, parfymer , kosmetiska produkter. DK 665.9                              
                         Diverse organisk-kemiska produkter, lim, harts o d.

 6686  -  6687  -  
6688 .. i DK 615.8 Fysikalisk terapi o andra behandlingar, bl a diet, huskurer.                               
6689 .. i DK 615.9 Gifter. 

668 (SAB) Pmc Läkemedel, kosmetika.

669 Tillverkning av metaller o d.
669 (DC,DK) 669 Metaller o vissa halvfabrikat (DC 669, DK 669). DK 669.0 Allmän metallurgi. DK 

669.1 Järn o dess legeringar. DK 669.2 Ädelmetaller, nickel, kobolt, krom, volfram, 
molymden mm. DK 669.3 Koppar.  DK 669.4 Bly. DK 669.5 Zink. DK 669.6 Tenn. 
DK 669.7 Lättmetaller, legeringsbildande icke-metaller, kvicksilver, skandium, yttrium. 
DK 669.8 Uranserien, sällsynta jordartsmetaller (övriga), alkalimetaller.

669 (SAB) Pdb Metallurgi. Pdba Järn. Pdbb Övriga metaller. Pdbc Metallografi. Peh Metallproduk-
ter. Plåt, handelsjärn o d.
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67 67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d                                      

670 Tillverkning  av bearbetningsvaror o d , övergripande verksamheter. 
6701 Registrering kunskaper od. 6702  Visioner, mål od. 6703 Värderingar od. 6704 
Samband andra sektorer. 6705 Forskning, tidskrifter. 6706 Ekonomi, organisation. 6707 
Utbildning o d. 6708 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 6709 Verk-
samheternas historia.

671 Tillverkning av ädelmetallvaror, ädelstensvaror o d
671 (DC,DK) 671 Ädelmetallvaror, ädelstenar (DC del 673, DK 671). DK 671.1 juvelerarvaror, guld-o 

silvervaror, smycken. 671.2 Mindre föremål av diverse legeringar, smycken, tändare etc. 
DK 671.4 Mynt, medaljer.

671 (SAB) Pl Diverse industriprodukter. Del om juvelerarvaror. (Till 678: Pl.09 Dekorationsartiklar 
o d. Plb Leksaker. Plc halm- o hårarbeten.) 

672 Tillverkning av enkla metallvaror av järn o stål. 
672 (DC,DK) 672 Järn- o stålmanufaktur (DC 671-672, DK 672). DK 672 Järn- o stålmanufaktur. DK 

672.1 Gjutna föremål av järn o stål. DK 672.3 Smidda produkter av välljärn o stål. DK 
672.4 Tunnplåts- o vitblecksvaror, konsevburkar, konservöppnare. DK 672. 6 Kätting, 
ankare. DK 672.7 Skärverktyg, knivar, saxar, rakblad, bestick. DK 672.8 Mindre före
mål av metall, knappnålar o d, stålpennor, metallknappar, fästelement, spik, skruv etc. 
DK 672.9 Diverse metallföremål, stål-o metallmöbler. 

På 6722 placeras : DK 682.3 Verktygssmide. 682.4 Möbelbeslag.  682.6 Byggnadsbe-
slag. DK 683.3 Finsmide, låssmide. DK 683.5 Utskänkningsmateriel, dryckeskärl, kap-
syler, anordningar för flaskor.

672 / 673 Pe Metallbearbetning, metallindustri. Delar om tillverkning av enkla produkter.Pea Gjut 
(SAB) ning. Pec Bearbetning, formning. Ped Värme- o köldbehandling. Pee Svetsning , skär-

ning, lödning. Peg ytbehandling. (Peh Metallprodukter, till 669). Metallmanufaktur. 
Spik, skruv, kätting, byggnadssmide, handredskap, järnhandelsvaror, lås, knivar od (Hus-
hållsmaskiner o d till 683)  (Pel finmekanik, till 681). Delar om tillverkning av mer 
komplexa metallprodukter såsom maskiner, fordon o d ingår i 68.  

673  Tillverkning av enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn. 
673 (DC,DK) 673 Metallmanufaktur, ej järn o stål, ej ädelmetall (DC 673 , DC 673 även ädelmatall, 

DK 673 Föremål av diverse metaller. DK 673.1 Föremål av koppar. DK 673.2 Föremål 
av driven koppar o mässing. DK 673.3 Konstgjutgods. DK 673.4 Galvaniskt framställda 
föremål. DK 673.5 Gjutna klockor. DK 673.6 Kranar, ventiler o d. DK 673.7 Övriga 
delar för rörledningar. DK 673.8 Föremål av tenn, bly, zink, lättmetall o d, tuber.

674 Tillverkning av trävaror o d
674 (DC,DK) 674 Träindustri, kork (DC 674, DK 674). DK 674.1 Grövre  timmermansarbeten. DK 

674.2 Byggnadssnickeri. (DK 674.23 /.24 Möbelsnickeri till 684. DK 674.25 Vagnar, 
båtar, till 689. DK 674.3 Vagnar, till 689). DK 674.4 Tunnbinderi. DK 674.5 Diverse 
mindre trävaror. DK 674.6 Träförpackningar. DK 674.7 Föremål av rundträ. DK 674.8 
Bearbetning av träavfall o d, träfiberskivor, spånskivor, kork, torvströ. 
På 6749 placeras DK 630*8 Skogsprodukter, träindustri, träkonservering,

674 (SAB) Ph Träteknik, träindustri. Pha Sågverk. Phc Virkeslagring. Phd Träbearbetning. Phh Trä
produkter. Fanér, träfiberskivor, spånskivor, plywood, lådor, balkar, korgar etc. (Phi Fin-
snickeri, möbler, inredningar o d, till 684). Phj Korkprodukter. 

675 Tillverkning av läder och skinn o d.
675 (DC,DK) 675 Lädertillverkning, pälsvaror (DC 675, DK 675). DK 675.1 Läder i Allmänhet. DKL 

675.2 Läder efter framställningsmetoder. DK 675.6 Pälsgarvning, körsnärsarbeten. DK 
675.8 Bearbetening av läder, ben o d. (DK 675.9 Konstläder, till 678) 

675 (SAB) Pk Läder- o pälsvaror. Pka Lädertillverkning. Pkb Pälsberedning, pälsvaror. (Pkc Hand-
skar, skor, skomakeri, seldon, skinnvaror o d , till 685). 
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676 Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror o d.
676 (DC,DK) 676 Pappersmassa, papper, pappersvaror (DC 676, DK 676). DK 676.0 Allmänt, till

verkningsprocesser, råmaterial, egenskaper. DK 676.1 Pappersmassa. DK 676.2 Papper, 
kartong. DK 676.8 Pappersvaror, askar, pååsar, kuvert o d. 

676 (SAB) Pi Pappersmassa och papper. Pia Cellolosa, pappersmassa. Pib Papper, papp. Pic Pap
persprodukter. Papplådor, pappersförpackningar, påsar, tapeter o d.

677 Tillverkning av garn, tråd, textilier o d.
677 (DC,DK) 677 Textilindustri (DC 677, DK 677). DK 677.0 Allmänt, tillverkningsförfarande, råma-

terial, hjälpmedel, allmänt om produkter. DK 677.1 Bastfibrer. DK 677.2 Fröfibrer. DK 
677.3 Animaliska fibrer. DK 677.4 Konstfibrer. DK 677.5 Mineralfibrer, metallfibrer , 
övriga fibrer. På 6777 placeras DK 679.7 Kabel- o linindustri. 

677 (SAB) Pj Textil- o beklädnadsvaror. Delar om Textil. Pja Textil- o konstfiberindustri. Pjaa Lin-
ne, hampa, jute. Pjab Bomull. Pjac Ylle. Pjad Silke, konstfiber. Pjae Vävnader av andra 
fibrer. Pjb Textilkemi. impregnering, blekning, färgning o d. (Pjc Beklädnadsvaror, till 
687). Pjd Övriga textilier. Gardiner, mattor, snören, tågvirke, vass, täcken o d.

678 Tillverkning av plast- och gummivaror.
678 (DC,DK) 678 Gummi- o plastindustri (DC 678, DK 678). DK 678.0 Allmänt, tillverkningsmeto-

der, råvaror, hjälpmedel, allmänt om produkter. DK 678.4 Gummi o d. DK 678.4 Plas-
ter, halvsyntetiska. DK 678.6 Syntetiska polykondensationsprodukter. DK 678.7 Syn-
tetiska polymerisationsprodukter. DK 678.8 Syntetiska makromolekylära ämnen  mm. 
På 6789 placeras DK 675.9 Konstläder.

678 (SAB) Pmi Gummi, plaster.

679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d och tillverkning av stenvaror o d.
679 (DC,DK) 679 Gruvbrytning, tillverkning av stenvaror o d. (DC 679+ del av DC 622 Gruvhante-

ring. DK 679 + del av DK 622 Gruvhantering ). (DK 679.7 Kabel- o linindustri, till 
6777  )  DK 679.8 Stenindustri till 6799. 
På 6791- 6799 placeras tillverkningsprocesser o tillverkning av  gruvprodukter o sten-
produkter som förekommer i DK 622 och DK679.8.

 6791 .. i DK 622.1 Förberedande arbeten. 
6792 .. i DK 622.2 Allmänna gruvarbeten o brytningsmetoder.  
6793 .. i DK 622.3 Utvinning av speciella mineral.  
6794 .. i DK 622.4 Gruvventilation, gruvbelysning, schaktuppvärmning.  
6795 .. i DK 622.5 Vattenundanhållning. 
6796 .. i DK 622.6 Transporter under jord, uppfordring, transport i dagen.  
6797 .. i DK 622.7 Anrikning.  
6798 .. i DK 622.8 Gruvexplosioner, -bränder, bergtryck, ras, olycksfall, säkerhetsanord-                           
                           ningar, räddningdväsen i gruvor. 
6799 .. i DK 679.8 Stenindustri   

679 (SAB) Pf Stenindustri. Pd Bergsbruk: delar som gäller bergsbruk som tillverkningsindustri; 
ingenjörskontruktioner ingår i 622. Pda Gruvvetenskap. Pdaa Malmletning . Pdab Gruv-
brytning. Pdac Anrikning. 

68 68 Tillverkning  av komplexvaror                                                   

680 Tillverkning  av komplexvaror , övergripande verksamheter. 
6801 Registrering kunskaper od. 6802  Visioner, mål od. 6803 Värderingar od. 6804 
Samband andra sektorer. 6805 Forskning, tidskrifter. 6806 Ekonomi, organisation. 6807 
Utbildning o d. 6808 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 6809 Verk-
samheternas historia.

681 Tillverkning av finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik. 
681 (DC,DK) 681 Finmekaniska produkter (DC 681, DK 681). DK 681.1 Apparater med drivna meka-

nismer. Urverk, stämpelklockor, räkneverk, kassaapparater o d. DK 681.2 Mätinstru-
ment, vågar. DK681.3 Datorer, kalkylatorer, ADB-teknik. tekniks informationsbehand-
ling. DK 681.5 Reglerteknik, automatisk styrning. DK 686.6 Dupliceringsmaskiner, 
skrivmaskiner, tryckerimaskiner. DC 681.7 Optisk apparatur. Mikroskop, glasögon, 
kameror, teleskop od. DK 681.8 Musikinstrument, teknisk akustik. Grammofoner, band-
spelare o d. DK 681.9 Maskiner o redskap för skulptur o gravering.  
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På 681437- 681439 placeras tillverkning av produkter som ingenjörsmässigt konstrueras 
i DK 621.37- 621.39: 
681437 .. i  DK 621.37 Elektrisk svängningsteknik, vågteknik.  
681438 .. i  DK 621.38 Elektronik, fotoelektronik, partikelacceleratorer, röntgenteknik. 
681439 .. i  DK 621.39 Elektrisk information, telegrafi, telefoni, radio, TV o d.  

681 (SAB) Pel Finmekanik. Instrument, ur, kontosmaskiner o d. Pa Teknisk fysik.Paa Tekniska 
akustik. Ljudutrustning, hörapparater, bandpelare, ljudkasetter, grammofoner, skivspelare 
o d. Pab Teknisk optik. Mikroskop, glasögon, kikare, optiska fibrer o d. (Pac Teknisk 
vämelära, till 683). 
Pci Elektonik. Pcia Förstärkare mm. Pcib Elektronrör, transistorer o d. Pcic Fotoceller, 
solceller o d. Pcid Röntgen. Pcif Mikrovågselektronik o d. Pcig Chips o d. Pcj Teletek-
nik. Pcja Telgrafi. Pcjb Telefoni. Pcjc Radio. Pcjd Television. Pcjö Övrig teleteknik, 
radifyrar o d. Pn Fotografi, delar om tillvekning av varor för fotografi.

682 Tillverkning av maskiner.
682 (DC,DK) 682 Maskinindustri  (DK 682.1 Hovslageri, till 636. DK 682.3 Verktygssmide, 682.4 

Möbelbeslag och 682.6 Byggnadsbeslag, till 672). På 6821-6829 placeras tillverkning 
av maskiner o d som ingenjörsmässigt konstrueras i DK 621-629 , utom maskiner o ap
parater för el och VVS, se 681 och 682.  
6821 .. i DK 621, t ex förbränningsmotorer, hissar, transportdon, verktygsmaskiner. 
6822 .. i DK 622, t ex borrmaskiner för gruvdrift. 
6823 .. i DK 623, t ex kanoner.  
6824 .. i DK 624, t ex maskiner för tunnlar o tunnelbygge.

 6825 .. i DK 625, t ex  maskiner för broar o brobyggen. 
6826 .. i DK 626, t ex maskiner för kanaler. 
6827 .. i DK 627, t ex maskiner för dammar o hamnar. 
6828 .. i DK 628, t ex maskiner för vattenrening. 
6829 .. i DK 629, t ex maskiner för fordon o farkoster. 

682 (SAB) Pb Maskinteknik. Pba Maskinelement. Pbb Värmemotorer. Pbba Ångmaskiner. Pbbb 
Förbränningsmotorer. Pbbö Övriga värmemotorer. Pbe Transportanordningar. Pe Metall-
bearbetning o metallindustri, delar om tillverkning av maskiner.

683 Tillverkning av maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet 
och för el o d.

683 (DC,DK) 683 Maskiner o d för för värme,ventilation, sanitet, el  (DK 683.3 Finsmide, låssmide, 
till 672. DK 683.5 Utskänkningsmateriel (och motsvarande i DC) till 672.) DK 683.8 
Lamptillverkning. DK 683.9 Ugnar, kaminer, uppvärmningsanordningar, till 68313. På 
6831- 6839 placeras maskiner o apparater o d för värme,ventilation, sanitet, el, som 
ingenjörsmässigt konstrueras i DK 621-629. Andra maskiner än för värme,ventilation, 
sanitet, el, ingår i 682. Tillverkning av elektroniska produkter som konstrueras i DK 
621.37-621.39 ingår i 6814.  

6831 .. i DK 621, t ex starkströmsapparater, transformatorer, kylanordningar, pumpar för                             
                     gaser o vätskor, fläktar. 
6832 .. i DK 622, t ex apparater för gruvventilation, gruvuppvärmning.  
6833 .. i DK 623, t ex militära  starströmselapparater. 
6834 .. i DK 624, t ex fläktar för tunnlar. 
6835 .. i DK 625, t ex elapparater i samband med vägar o gator. 
6836 .. i DK 626, t ex pumpar i samband med konstbevattning. 
6837 .. i DK 627, t ex elapparater för fyrar. 
6838 .. i DK 628, t ex pumpar för vattenreningsanläggningar. 
6839 .. i DK 639, t ex  elapparater för skeppsvarv.

683 (SAB) Pbc Vattenmotorer, pumpar. Pbd Vindmotorer o d.  Pac Teknisk värme. Pbf Kompresso-
rer, fläktar, luftpumpar, kylmaskiner. Pc Elektroteknik, elektrisk industri. Pca Elektrisk 
kraftproduktion. Pcb Elektrisk kraftöverföring, distribution. Pcc Elektriska maskiner. Pcf 
Elektrisk ljusteknik. Pcg Elektrisk värmeteknik. Pch Teknisk elektrokemi. Pej Metall-
manufaktur, delar  om hushållsmaskiner o d   
Varor för: Ppd Kommunalteknik, Ppda Vatten, avlopp, Ppdb Avfallshantering, renhåll-
ning, Ppdde Belysning, Ppdf Värmeförsörjning, Ps Brandteknik (ej fordon). 
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684 Tillverkning av möbler o d.
684 (DC,DK) 684 Tillverkning av möbler o d (DC 684, DK 684). DK 684.4 Möbler. DK 684.6 

Intarsia o d. DK 684.7 Tapetserararbeten.
684 (SAB) Phi Finsnickeri, möbler, inredningar o d.  Möbeltillverkning, tapetserararbeten.

685 Tillverkning av skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
685 (DC,DK) 685 Tillverkning av skor, lädervaror, hjälpmedel för gång, sportartiklar (DC 685, DK 

685). DK 685. 1 Sadelmakeri. DK 685.2 Olika läderdetaljer, skärp o d. DK 685.3 Sko-
makeri, skridskor, förflyttningshjälpmedel , kryckor, rulldtolsr o d. DK 685.4 Handskar. 
DK 685.5 Reseffekter, campingutrustning, paraplyer.DK 685.6 Sportartiklar, gymnastik-
redskap. (DK 685.8 Lek- o spelartiklar, till 688).   

685 (SAB) Pkc Handskar, skor, skomakeri, seldon, skinnvaror o d. 

686 Tillverkning av grafiska produkter, bokbindning o d.
686 (DC,DK) 686 Grafisk industri, bokbinderi (DC 686+ del 655, DK 686+ del 655). DK 686: Bok-

bindning, förgyllning, spegeltillverkning, glasmästeri, skriv-o kontorsmateriel. DK 
686.1 Bokbinderi. 686.4 Förgyllning, försilvring etc. DK 686.5 Ramtillverkning, in
ramning. 686.6 Glasmästri, glashantverk. DK 686.7 Spegeltillverkning. DK 686.8 
kontorsmateriel, tecknings- o målningstillbehör. 
På 6861 placeras DK 686.1 Bokbindning och DK 655.1 Boktryckarkonstens historia. 
På 6862 placeras tillverkningar som förekommer i DK 655.2 Reproduktionsteknik. 
På 6863 placderas tillverkning som förekommer i DK 655.3 Tryckning, tryckmetoder. 
På 6864-6868 placeras tillverkning som förekommer i DK 686.4-.8. 

686 (SAB) Po Tryckeri, bokbinderi. Poa Tryckeri. Pob Bokbineri. Pn Fotografi, del om kopiering o 
d i industriell skala.

687 Tillverkning av beklädnadsartiklar.
687 (DC,DK) 687 Beklädnadsartiklar (DC 687, DK 687). DK 687.1 Skrädderi, kläder i allmänhet. DK 

687.2 Underkläder. DK 687.3 Trikåvaror, halsdukar, hängslen od. DK 687.4 Huvudbona-
der. DK 687.51 Peruker ( DK 687.52-.54 Skönhetsvård, frisörer o d, till 646). DK 687.8 
konstgjorda pälsverk. DK 687. 9 Borstar.

687 (SAB) Pjc Beklädnadsvaror.

688 Tillverkning av dekorationsartiklar, leksaker o d.
688 (DC,DK) 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d (DC 688, DK 688). DK 688.1 Elfenbensartiklar. 

DK 688.2 Knappar. DK 688.3 Väskor. DK 688.4 Konstgjorda blommor, hårarbeten. DK 
688.5 Solfjädrar.DK 688.6 Lampskärmar. DK 688.7 Leksaker. DK 688.9 Diverse småar-
tiklar, sparbössor. DK 689 Tekniskt hobbyarbete, delar om speciella varor för modell-
bygge o d och andra hobbyn.

688 (SAB) Pl .09 Dekorationsartiklar. Plb Leksaker. Plc Halm- o hårarbeten.

689 Tillverkning av transportmedel.
689 (DC,DK) 689 Tillverkning av transportmedel (DK 689 Tekniskt hobbyarbete, till 688 och 7        )     

På 6891-6899 placeras tillverkning av fordon som ingenjörsmässigt konstrueras i DK 
621-629.  
6891 .. i DK 629.1 Markfordon (utom rälsfordon), fartyg. Hit DK 674.25 Vagnar, båtar,                              

       av trä.  DK 674.3 Vagnar av trä. ( Civila båtar på DC 623).
 6892 .. i DK 622, t ex specialfordon för gruvdrift. 

6893 .. i DK 623, t ex specialfordon o -farkoster od för militärer. 
6894 .. i DK 629.4 Rälsfordon. 
6895 .. i DK 624- 625, tex specialfordon för bygge o underhåll av vägar o broar.  
6896 .. i DK 626- 627, t ex specialfordon för vattenbyggnad. 
6897 .. i DK 629.7 Luft- o rymdfarkoster. 
6898 .. i DK 628, t ex specialfordon för  renhållning. 
6899 ..  -    

689 (SAB) Pr Transportmedel o kommunikationer. Pra Landsvägsfordon . Praa Icke motordrivna for
don. Prab Motorfordon.. Prba Järnvägar o spårvägar, rullande materiel.  Prca Fartyg o 
skeppsbyggeri. Prcb Fartyg, särskilda typer. Prcc Fritidsbåtar. Prco Oljeplattformar o d.  
Prda Ballonger, luftskepp. Prdb Flygmaskiner. Prde Rymdfart. Prf Amfbiefarkoster, svä-
vare, svävtåg. Ps Brandteknik, delar om fordonstillverkning, 
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69 69 Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar               

Jämförelsen avser SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                      

 
Verksamheterna i avdelning 64 avser opolitiska verksamheter gällande användning av 
enskilda o gemensamma bostäder mm och enskilda  o gemensamma energi-och hygien
försörjningsanläggningar od. Politiska verksamheter utanför de  demokratiskt valdas 
verksamheter i 35 ingår i 36-39.

69 (DC,DK) 69 Tillverkning av byggnader o anläggningar (DC 69, DK 69). (+ delar av 62).

I 69 ingår delar av DC 62 och DK 62, som gäller byggande. Ingenjörskonstruktion ingår 
i 62. Användning av byggnader o anläggningar ingår, förutom i verksamheterna 69, ock-
så i 61-68 och även i 1-4 och 7-9, exempelvis: användning  för transporter ingår i 65, 
anläggningar för kraft o hygienförsörjning ingår i 64. Delar som gäller fysisk planering 
och arkitektur ingår i 71/72.  

69 (SAB) P Teknik, industri, kommunikationer,  delar som gäller  byggande. Ingenjörskonstruk-
tion ingår i 62. Användning av  byggnader o anläggningar ingår, förutom i verksamhe-
terna 69, också i 61-68 och även i 1-4 och 7-9, exempelvis: användning  för transporter 
ingår i 65,  anläggningar för kraft o hygienförsörjning ingår i 64. Delar som gäller fy
sisk planering och arkitektur ingår i 71/72.  

690 Tillverkning / byggande  av byggnader och anläggningar : övergripande 
verksamheter.           
6901 Registrering kunskaper od. 6902 Visioner, mål od. 6903 Värderingar od. 6904 
Samband andra sektorer. 6905 Forskning, tidskrifter. 6906 Ekonomi, organisation. 6907 
Utbildning o d. 6908 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 6909 Verk-
samheternas historia.

691 Byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial tillverkas vanligen i 66-68.
691 (DC,DK) 691 Byggnadsmaterial (DC 691, DK 691). DK 691.1 Material av organiskt ursprung. 

DK 691.2 Natursten, mineraler. DK 691.3 Artificiella stenmaterial, betong. DK 691.4 
Tegel, kermiska produkter, stengods. DK 691.5 Bindemedel, mur-o putsbruk, målarfär-
ger. DK 691.6 Glas, fönsterglas. DK 691.7 Byggvaror av metall. DK 691.8 Diverse sak-
varor, bygbeslag.  

692 Byggnadsdelar.
692 (DC,DK) 692 Byggnadsdelar (DC 692+695, DK 692). DK 692.1 Grunder. DK 692.2 Väggar, 

murar. DK 692.4 Yttertak. DK 692.5 Bjälklag, golv, innertak. DK 692.6 Tappor, ram-
per, hissar, rulltrappor. DK 692.7 Skorstenar, schakt, kanaler. DK 692.8 Dörrar, portar, 
fönster, inhägnader. DK 692.9 Diverse komplement till byggnader. 

693 Murning, betonggjutning o d.
693 (DC,DK) 693 Murning, betongjutning o d (DC 693, DK 693).DK 693.1 Naturstensarbeten, mur-

verk o fasader. DK 693.2 Murningsarbeten. DK 693.3 Jord o lera som konstruktionsma-
terial. DK 693.5 Betongarbeten. DK 693.6 Putsning o andra beklädnadsarbeten. DK 
693.7 Beläggningsarbeten, plattläggning. DK 693.8 Arbeten med stål o andra metaller. 
DK 693.9 Arbeten med ramkonstruktioner o utfackningar.

694 Byggnadsträarbeten.
694 (DC,DK) 694 Träarbeten (DC 694, DK 694). DK 694.1 Träförbindningar. DK 694.3 Formsättning 

o tillfälliga träkonstruktioner. DK 694.4 Tunga träkonstruktioner. DK 694.5 Lätta trä-
konstruktioner. DK 694.6 Snickeriarbeten. DK 694.7 Utsmyckningsarbeten i trä.
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695 Olika slags byggnader och anläggningar.
695 (DC,DK) 695 Tillverkning av byggnader o anläggningar som förekommmer i  DK 621-629. 

6951  .. i DK 621, t ex  kraftverk o värmeverk. 
6952  .. i DK 622, byggnader o anläggningar för gruvdrift. 
6953  .. i DK 623, militära byggnader o  anläggningar. 
6594  .. i DK 624, t ex tunnlar, broar. 
6955  .. i DK 625, t ex gator. vägar. 
6956  .. i DK 626, t ex kanaler o anläggningar för jordbruk o fiske. 
6957  .. i DK 627, t ex dammar, hamnar. 
6958  .. i DK 628, t ex anläggningar o  reningsverk för vatten o avlopp. 
6959  .. i DK 629, t ex skeppsvarv o verkstäder för fordon o d.

696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
696 (DC,DK) 696 Sanitära o elektriska installationer, gas, ånga (DC 696, DK 696). DK 696.1Installa-

tion av vatten, avlopp, klosetter, badkar, diskbänkar o d. DK 696.2 Gasinstallationer. 
DK 696.3 Ånginstallationer.  DK 696.4 Varmvatteninstallationer. DK 696.5 Tryckluft o 
vakuum. DK 696.6 Elinstalationer.

697  Inbyggnad o reparation av  värme- o ventilationsutrustning o d.
697 (DC,DK) 697 Värme, ventilation (DC 697, DK 697). DK 697.1 Allmänt om uppvärmning,värme-

behovsberäkningar o d. DK 697.2 Uppvärmning med individuella värmekällor i rum. 
DK 697.3 Centralvärme i allmänhet. DK 697.4 uppvärmning med cirkulerande varmvat-
ten. DK 697.5 Uppvärmning med ånga. DK 697.7 Okonventionella uppvärmningsmeto-
der. DK 697.8 Skorstenar, rökkanaler. DK 697.9 Ventilation, luftkonditionering.

698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
698 (DC,DK) 698 Övriga byggnadsarbeten (DC 698, DK 698). DK 698.1 Måleriarbeten. DK 698.3 

Glasningsarbeten. DK 698.7 Inredningsarbeten, mattläggning, gardinmontring o d.

699 Isolerande o skyddande byggnadskonstruktioner. Isoleringsarbeten.
699 (DC,DK) Specialarbeten (DC -, DK 699). DK 699.81 Brandskyddande konstruktioner. DK 699.82 

Vatten- o ångtäta konstruktioner, uttorkning, fuktisolering.DK 699.83 Skydd mot väder. 
DK 699.84 Vibrations- o ljudisolering. DK 699.85 Skydd mot luftangrepp. DK 699.86 
Värme- o kylisolering. DK 699.87 Skydd mot gaser, damm, röta, insekter.  DK 699.88 
Skydd mot diverse fysiklaisk påverkan, åskledare.

691 / 699 Pp Byggnadsteknik o bygggnadsindustri. Ppa Byggnadsteknik. Ppaa Geoteknik. Ppab 
(SAB) Byggnadsstatik. Ppac Byggnadsmaterial. Ppad Konstruktions-o arbetsteknik. Ppb Hus-

byggnad. Ppba Planering. Ppbb Byggnadsdelar. Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla, 
hygien. Ppbd Byggnader för särskilda ändamål. Ppc Väg-o vattenbyggnad.  Ppca Vägar, 
gator. Ppcb Järnvägar, spårvägar. Ppcc Tunnlar. Ppcd Broar. Ppce Flygfält. Ppcf Vatten-
byggnad. Ppcg Vattenkraftsbyggnader. Ppch Torrläggning o bevattning. 

Anläggningar för Ppd Kommunalteknik, Ppda Vatten, avlopp, Ppdb Avfallshantering, 
renhållning, Ppdde Belysning, Ppdf Värmeförsörjning, Ps Brandteknik. 

Anläggningsarbeten ingående i Pc Elektroteknik, elektrisk industri: Pca Elektrisk kraft-
produktion, Pcb Elektrisk kraftöverföring, distribution. Pcc Elektriska maskiner, Pcf 
Elektrisk ljusteknik, Pcg Elektrisk värmeteknik, Pch Teknisk elektrokemi, Pci Elektro-
nik, Pcj Teleteknik, Pcja Telgrafi, Pcjb Telefoni, Pcjc Radio, Pcjd Television, Pcjö 
Övrig teleteknik. 
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70 / 99 Kulturella verksamheter.
En översikt. 
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70 / 99 Kulturella verksamheteter.

De kulturella verksamheterna omfattar avdelningarna 70-99 enligt förteckningen nedan.

Efter den korta förteckningen på denna sida kommer tre sidor med något utförligare redo-
visningar om innehållet:

 en sida för 70 - 78, 
en sida för 79 och 
en sida för 80 - 99. 
Sedan en redovisning om grundskolans ämnen som berör avdelningarna 70-99.
En sammanfattning av verksamheterna 70/99 , på 7 sidor.
Därefter kommer i tre särskilda avsnitt redovisningar om förhållandet till DC, DK och 
SAB för områdena 70-79, 80-89 och 90-99.

Jämförelserna avser: SAB 6e omarbetade upplagan 1985. DK (UDK) Svenska förkortade 
upplagan, tredje reviderade utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 

       91-7390-005-2.  DC 18. fullst upplagan 1976.                                        
 

       Verksamheterna i avdelning 70 - 99 avser opolitiska verksamheter. Politiska verksamhe-
       ter utanför de  demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i avdelningarna 36-39 för 
       politiska krav och politiska planeringar. 

70 / 79        Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
70 70. Övergripande verksamheter om formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.

     Allmän konst- och kulturhistoria.
71   71. Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm). 
72 72. Formgivning av byggnader o anläggningar o d, miljögestaltning.   
73 73. Formgivning och visning av konstföremål. museiföremål, o d.                       
74     74. Teckning. Konsthantverk.                                                    
75          75. Konstmåleri o d.                                                               
76          76. Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.           
77 77. Fotografiskt arbete o d.                                                       
78         78. Musikalisk verksamhet o d.                                                  
79 79. Formgivning av sociala miljöer. Nöjes- o sportverksamheter o d.   

80 / 89 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80        80. Språkvetenskapliga verksamheter                                            
81        81. Litteraturvetenskap, litteraturhistoria                                        
82.        82. Engelsk skönlitteratur o d                                                     
83        83. Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.                                        
84        84. Fransk skönlitteratur o d                                                      
85        85. Italiensk skönlitteratur o d                                                     
86        86. Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d                                
87        87. Grekisk och latinsk skönlitteratur o d                                       
88        88. Slavisk och baltisk skönlitteratur o d                                        
89        89. Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d                              

90 / 99 Blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, biografi,
allmän historia.

90        90.  Saklitterära verksamheter i blandade ämnen                                
91          91. Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d.                   
92         92. Biografiska verksamheter od.                                                
93          93. Allmänt om allmän historia samt världhistoria och forntidshistoria. 
94          94. Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.        
95      95. Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.                               
96       96. Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden.                                
97       97. Nord- och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.         
98       98. Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.                        
99       99. Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia.        

     Medeltiden och Nya tiden.
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70 / 99 Kulturella verksamheteter.
70 / 79 Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
80 / 89 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
90 / 99 Blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, biografi, allmän historia.

70 70. Övergripande verksamheter om formgivning av fysiska och sociala 
miljöer o d. Allmän konst- och kulturhistoria.

701 Konstvetenskap. Konstteori. Estetik. Konstfilosofi.
702 Konstens tekniker. Konsthantverk.
703 Stilarter.
704 Konstnärliga motiv.
705 Konstens ändamål och användning.
706 Speciella problem beträffande konst.
707 Aktiviteter i samband med konstutövning.
708 Karakteristiska former för vissa arter av konstverk. 709 Övrigt.

71   71. Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm). 
710 Fysisk samhällsplanering, övergripande verksamheter. 
711        Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d. 
7111      Allmänna utgångspunkter och principer
7112      Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
7113     ILandsbygdsplanering.
7114     Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
7115     Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
7116     Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
7117     Planering för trafikleder.
7118     Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.  7119 Övrigt.
712       Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur. Parkanläggningar.
7121 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård. Miljövetenskap.
7122  Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet. 
714 / 716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård. 

72  72. Formgivning av byggnader o anläggningar o d, miljögestaltning.
720 Arkitektur, övergripande verksamheter. 
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724  Nya tidens miljöer och arkitektur. 
725    Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251   Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252    Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253    Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254    Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder.
7255    Sjukhus. Vårdhem. Sociala undcrstödsinrättningar.
7256    Fångvårdsanstalter od.
7257   Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258   Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 
7259   Diverse offentliga byggnadsverk.
726     Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
727     Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728     Bostadshus.
729  Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

73 73. Formgivning och visning av konstföremål. museiföremål, o d.                       
74     74. Teckning. Konsthantverk.                                                    
75          75. Konstmåleri o d.                                                               
76          76. Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.           
77 77. Fotografiskt arbete o d.                                                       
78         78. Musikalisk verksamhet o d.                                                  
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79 79. Formgivning av sociala miljöer. Nöjes- o sportverksamheter o d.   

791 / 794 791 / 794. Seder o bruk. Offentliga nöjen, teater, sällskapsnöjen, spel.
791    Seder och bruk. Offentliga nöjen.
792    Teater.
793    Sällskapsnöjen. Dans.
794    Sällskapsspel i form av tanke-, skicklighets- och turspel.

795 795. Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer o d.
7951 Sociologi, socialvård, kriminologi o d.
79511  Sociologi.
79513 Sociala frågor. Socialt läge. 
79514 Samhällets vårdproblem. Socialvård.
79515 Bostäder.
79516  Kriminologi.
7952 Olika sociala miljöer o verksamheter med anknytning till fysiska forntidsmiljöer.
7953 Olika sociala miljöer o verksamheter med anknytning till fysiska medeltidsmiljöer.
7954 Olika sociala miljöer o verksamheter med anknytning till Nya tidens fysiska miljöer.
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga byggnader  och 

affärs- o industribyggnader o d.
79551 Offentliga byggnader, förvaltningsbyggnader.

Polisväsendet.
79552 Merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
79553 Byggnader för transport- o kommunikationsväsen. 
79554 Industribyggnader, fabriker, verkstäder.
79555 Sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d. 
79556 Fängelser o d.

Kriminalvård o d. Straffverkställighet. Förebyggande av brott.
79557 Restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
79558 Lokaler för fritid, underhållning och sport.
79559 Diverse offentliga byggnader.
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anlknytning till död, begravning och religion. 
7957 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till undervisnings- o forskningsanstal-

ter, museer, bibliotek.
         Undervisning.
79571         Undervisningens organisation. Skoladministration.
795710 Undervisning, allmänt.
795711 Skolledning. Lärare. Övrig personal.
795712 Skolorganisation.
795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning.
795714 Pedagogiska system.
795715 Skolordning. Disciplinfrågor.
795716 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisningsmateriel. 
795717 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård.
795718 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner.
79572           Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573        Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande skolformer.
79574     Folkbildning. Utbildning utanför skolans ram.
79576         Specialundervisning. Särskolor. 
79577         Fackskolor. Yrkesskolor. Yrkesutbildning.
79578        Universitet och högskolor.
795791- 97 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter, museer, bibliotek od. 
795798 Fritidsverksamhetens utformning och organisation.
7958 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till  boende.
7959 Sociala miljöer och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar.
79591      Sammanslutningar. 

796 / 799 796 / 799. Sport och  idrott o d.
796     Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
797        Vattensport. Simsport. Flygsport
798        Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur.
799        Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte
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80        80 Språkvetenskapliga verksamheter                                            
801        Allmän språkvetenskap.
802         Västerländska språk och engelska.
803         Germanska språk. Nordiska språk, Svenska. Tyska o d.
804      Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d.
805   Italienska o d.
806      Spanska, portugisiska, iberiska språk.
807       Klassiska språk.
808       Slaviska och baltiska språk.
809 Örientaliska och övriga språk, bl a samiska, finska och estniska.
8091     Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. 
8092     Semitiska språk.
8093     Hamitiska språk.
8094  Ural-altaiska språk mm.
8095       Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda).
8096       Afrikanska språk.
8097       Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska, franska).
8098       Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska)
8099       Austronesiska (malajo-polynesiska) språk.

81        81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria
811        Litteraturvetenskap/ litteraturhistoria: allmänt.
812 / 819      Litteraturvetenskap/ litteraturhistoria för olika språk.
82.        82 Engelsk skönlitteratur o d   
83        83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
84        84 Fransk skönlitteratur o d   
85        85 Italiensk skönlitteratur o d   
86        86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d  
87        87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d  
88        88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d  
89        89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d   

90        90 Saklitterära verksamheter i blandade ämnen 
905        Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
907        Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik.
908        Polygrafi. Samlingsverk. I den mån de inte kan ingå i särskilt fack. 

91          91. Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d. 
911           Allmän, systematisk och teoretisk geografi.
912           Bildmässiga framställningar av geografiska objekt. Kartor. Atlaser. 
913           Allmän världsgeografi, allmän forntidsgeografi.
914           Europas allmänna geografi. Medeltiden och Nya tiden. 
915         Asiens allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden.
916         Afrikas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden.
917         Nordamerikas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden.
918         Sydamerikas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden.
919         Australiens, Oceaniens, polarområdenas o rymdens allmänna geografi.

92         92. Biografiska verksamheter od.  

93          93.Allmänt om allmän historia samt världhistoria och forntidshistoria. 
930         Historievetenskap. Världshistoria.
931 / 939 Forntidshistoria.

94          94. Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.  
95      95. Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.      
96       96. Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden.        
97       97. Nord- och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.  
98       98. Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.   
99       99. Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia. 

     Medeltiden och Nya tiden.
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Grundskolans ämnen slöjd, bild, musik, idrott och hälsa.

  Kursplanerna för slöjd, bild och musik, gäller huvudsakligen avdelningarna 73-78. 

Kursplanen för  idrott och hälsa gäller huvudsakligen avd 796-799 för idrott och i någon 

mån avd 61 när det gäller hälsa.

Slöjd.

  ”Slöjdämnet skall bidra till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras 

skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Ämnet skall främja elevernas 

självständighet, ansvar och förmåga att lösa problem. Detta sker genom att eleverna, 

utifrån egna ideer, får planera och genomföra hela processen fram till en färdig 

slöjdprodukt. Att se arbetet växa fram och ta form ger eleverna arbetsglädje och 

tillfredsställelse och får dem att känna till tro till den egna förmågan.

    Undervisningen i slöjd skall ge eleverna kunskaper i olika metoder inom slöjdområdet, 

känsla för estetiska värden samt kunskapar om material, redskap och maskiner. Den skall 

utveckla medvetenhet om resurshushållning vid konsumtion och produktion och ge insikt 

om attitydpåverkan och grupptryck i valsituationer.

    Slöjdundervisningen skall vidare ge eleverna kännedom om slöjdtraditioner ur ett 

nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv samt ge respekt och förståelse för andra 

kulturer. Eleverna skall bli medvetna om traditionernas betydelse i olika kulturer och hur 

dessa kan inspirera till nyskapande. Undervisningen skall också skapa förståelse och 

intresse för hantverksyrken.      

   Eleverna skall bli medvetna om kvinnors och mäns slöjdtraditioner och få kännedom 

om den rika skatt av vardagshistoria som dessa slöjdtraditioner kan förmedla. De kan 

härigenom få kännedom om både mäns och kvinnors levnadsbetingelser. Ämnet skall ge 

förutsättningar för båda könen att självständigt klara såväl traditionellt kvinnliga som 

manliga uppgifter i vardagslivet och att göra funktionella, ekonomiska, estetiska och 

miljömedvetna bedömningar vid val av material och arbetssätt. 

Mål att sträva mot.

   Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven

• bygger upp en tilltro till den egna förmågan att självständigt lösa olika uppgifter inom   

  slöjdområdet och övar upp sin färdighet i olika slöjdmetoder,

• utvecklar känslan för estetiska värden, 

• blir medveten om slöjdtraditioners betydelse som kulturarv och som inspiration 

  och påverkan både nationellt, nordiskt och internationellt, 

• får kännedom om både hantverksmässig och industriell produktion inom slöjdområdet,

• får en insikt i hur god arbetsmiljö och arbetsetik påverkar det slutliga resultatet, 

• kan reflektera över och beskriva slöjdarbetet ur konsument- och miljöaspekter, 

• utvecklar ett jämställt förhållningssätt och  en handlingsberedskap för vardagslivet, 

  självständigt kan

• utforma ideer till slöjdprodukter i olika material och verbalt och visuellt gestalta 

  dem, t.ex. med datorstöd, 

• välja form och färg, material och metod från kvalitativa, estetiska, ekonomiska 

   och miljömässiga utgångspunkter, 

• planera arbetsprocessen så att den blir rea-listisk utifrån såväl egna förutsättningar 
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  som tillgång på tid och resurser, 

• tillämpa olika slöjdmetoder och hantera verktyg och redskap, 

• under arbetets gång reflektera över sina ställningstaganden, ompröva och eventuellt fatta   

  nya beslut,

• analysera, heskriva och värdera arbetsprocessen och produkten samt bedöma vad har på 

  verkat resultatet.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

    Genom att vi i dag köper nästan alla våra bruksvaror färdiga, förlorar vi kunskapen om 

och förståelsen för den produktionskedja, som startar i råmaterialet och resulterar i en 

färdig produkt. I slöjden får eleverna något av denna kunskap genom att de är delaktiga i 

hela produktionsprocessen från idé till färdig produkt.

   Eleven får genom att arbeta med såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd erfarenhet av 

skapande arbete i håde mjuka och hårda material. I samband med val av material och olika 

berednings- och behandlingsmetoder kommer eleven naturligt i kontakt med frågor som 

rör resursanvändning och miljö.

   I slöjden förmedlas delar av vårt kultur-arv. En naturlig utgångspunkt för detta är de 

lokala traditionerna. Genom att slöjden ges en historisk och internationell dimension ökar 

elevernas förståelse för det som uppfattas som svensk kultur men också deras förståelse 

för andra kulturer och den betydelse slöjdtraditioner har i dessa....”

Bild.

  ” Bilder har framställts och införlivats med människans begreppsvärld genom hela 

hennes kända historia. Vår egen tid präglas i hög grad av bilder och bildmedier. Vi möter 

i olika sammanhang bilder, som berör och påverkar oss, medvetet och omedvetet. Bilden 

fungerar både som ett eget språk och i samverkan med tal, ljud och text. Den har 

betydelse för vår förmåga att förstå, uppleva och beskriva omvärlden. Den har en 

framskjuten plats i massmedierna och i kommersiella sammanhang och spelar en viktig 

roll i opinionsbildningen. Bild och bildkonst ger tillfällen till reflektion kring andra 

människors sätt att tänka och uppleva olika tider och kulturer och är en viktig del av det 

kulturarv skolan skall förmedla.

   Grundläggande för undervisningen är att eleven utvecklar sin förmåga att skapa och 

kommunicera med bilder. Undervisningen skall stärka elevernas lust att arbeta med bilder. 

Den skall möta deras behov att bearbeta och gestalta iakttagelser och uttrycka åsikter, 

känslor och erfarenheter i ett bild-språk och utveckla deras känsla för bildens uttryckssätt.

   Dagens samhälle präglas av informationsteknologi och bilder används i många former 

och på många sätt. Text och bild förekommer i skilda sammanhang mer och mer 

integrerat. Eleverna skall därför i undervisningen få kunskaper i och erfarenheter av att 

tolka, analysera och kritiskt granska bilder. Det är också viktigt att undervisningen 

innehåller både analys och praktisk tillämpning av samspelet mellan text, ljud och bild.

   Bilder skall i ämnet studeras både som konst i traditionell mening och som inslag i 

vardagslivet, men också som de kommer till uttryck i moderna tekniska medier. Mötet 

med bildkonsten stimulerar tanken, fantasin och lusten att själv skapa.

   Bild som begrepp för vanligtvis tankarna till den tvådimensionella bilden som vi möter 

den i konstbilder, foto, reklam etc. Men bild innefattar också rörliga bilder i film, televi -
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sion och på video, den datorgenererade bilden, tredimensionell bild, skulptur och modelle-

ring, grafisk form och layout.

Mål att sträva mot.

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven

• utvecklar sin förmåga att kommunicera  med hjälp av bilder,

• utvecklar sin förmåga att själv framställa bilder med hjälp av olika metoder och olika    

  tekniska hjälpmedel,

• utvecklar sin förmåga att använda, tolka, analysera och samtala om bilder,

• får insikt i och erfarenhet av bildens roll och användbarhet i skilda sammanhang och i  

  skilda kulturer,

• får kunskap om att bilden bär betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver det  

  föreställande,

• får en historisk bakgrund till bildmediernas roll i vår tid,

• får kunskaper i gestaltningens och formgivningens betydelse för vår miljö,

• får en kulturhistorisk allmänbildning,

• får kunskap om dagens yrken inom bildkonsten.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

  Bilden som språk och bildframställningen är centrala begrepp i ämnet.

  I bildundervisningen skall eleven utveckla sitt bildspråk och sin förmåga att på ett 

nyanserat sätt se och förstå verkligheten. Bilden är ett språk, som kan användas för 

kommunikation och påverkan och kan förmedla upplevelser prccis som det talade och 

skrivna språket. Det finns likheter mellan ämnena bild och svenska genom att 

undervisningen i båda ämnena syftar till att ge varje elev ökade uttrycksmöjligheter.

  Undervisningen skall inriktas dels mot elevens egen bildframställning och 

kommunikation, dels mot kunskaper i att avläsa, tolka och analysera bilduttryck i vår 

egen tid och i vår kulturs historia.

Att se och iaktta.

   Eleven får i bildämnet möjlighet att öva sin förmåga att iaktta verkligheten med 

utgångspunkt från färg, form, storlek, linje, yta, avstånd, ljus och skugga etc. Härigenom 

lär sig eleverna att se och använda sina iakttagelser för att framställa egna bilder. De lär 

sig också att förstå andras bild-uttryck och att se bilder som någons tanke om 

verkligheten. Eleverna utvecklar på detta sätt sin estetiska förmåga att uppleva och 

värdera och därmed också påverka utformningen av den miljö som finns runt omkring 

dem.

Att framställa bilder.

   Att teckna, måla och på andra sätt framställa bilder bygger på elevens mognad och 

förmåga att använda bildens generella uttryckssätt. Alla har en spontan förmåga att 

uttrycka sig genom olika slags bilder. I undervisningen utvecklas denna förmåga och 

resulterar i medvetna och nyanserade sätt att uttrycka sig. Till detta fogas kunskaper i att 

komponera bilder, beskära bilder och att använda olika bildutsnitt samt att arbeta med 

rörliga bilder.

   Att skapa bilder är en process i flera led som kan utveckla kunskaper och upplevelser 

samt ge förmåga till reflektion och känsla för kvalitet.
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Att se och tolka bilder.

 I undervisningen får eleverna förståelse för att bilder kan informera, underhålla, påverka 

eller ge en estetisk upplevelse. De får också kunskap om att bilder kan beskriva, berätta 

eller förklara och bära på mer eller mindre uttalade budskap.

   Vi möter bilder i alla sammanhang. Att tolka bilder är medvetna möten med bildens 

form, uttryck, innehåll och betydelse.

   Innehållet i reklam och massmedier påverkar våra tankar och värderingar, både på ett 

medvetet och ett omedvetet plan. Bland annat av detta skäl skall eleverna lära sig att tolka 

innehåll och bildspråkliga budskap och därmed få förutsättningar för att förstå och ifråga 

sätta bilders budskap när det behövs.

   Bildkonsten är en del av vårt kulturarv liksom miljögestaltning, arkitektur och 

fomgivning. I undervisningen möter eleverna bildkonst och får grundläggande kunskaper i 

att tolka och förstå konstbilder från skilda tider och kulturer. De får kunskaper om 

kulturella skillnader i bild- och formspråk som kan ge nya insikter och öppna vägar till 

spännande möten med andra kulturer.

Att använda bllder.

   I ämnet bild får eleverna kunskaper i och erfarenhet av att både presentera sina egna 

bilder, och använda bilder när de skall berätta, redovisa och presentera något i olika 

sammanhang i och utanför skolan.

   Den tekniska medieutvecklingen erbjuder stora möjligheter att kombinera språkliga 

uttryck. Bilder förekommer i dag ofta tillsammans med ord, tal, text, ljud och musik. 

Eleverna kan i bildundervisningen få insikt i teknikens möjligheter och få arbeta med 

integrerade språkliga uttryck i samverkan mellan bild, svenska, musik och andra ämnen. 

Exempel på detta är trycksaker med bild och text i en layout, videoproduktioner och 

bildspel.”

Musik.

  ” Musiken är djupt förankrad i individen och samhället. Musikens rika och varierande 

former och traditioner har i alla tider haft en stor social och kulturell betydelse för 

människor. Nutidens musikliv präglas i hög grad av den internationella ungdomskulturen 

som också utgör en väsentlig del av barns och ungdomars musikaliska identitet. 

Musikens ökande mångfald, medieteknikens utveckling och förändringarna i villkoren 

för musikproduktionen förändrar snabbt den musikaliska bildningsstrukturen.

   Musikämnet i skolan skall på olika sätt spegla såväl det nutida musiklivet i samhället 

som det historiska musikarvet. Genom sin kulturbärande och kulturskapande roll kan 

musikundervisningen befrämja den kulturella miljön i skolan och den musikaliska 

bildningen i samhället.

   Musikundervisningen syftar till att tillvarata elevernas musikintresse och behov av 

musik och utveckla en god musikalisk allmänbildning. Eleverna skall få sådana 

kunskaper att de kan orientera sig i ett mycket stort informationsflöde på musik- och 

kulturområdet. Utvecklingen av elevernas kunskaper om musik skall bidra till deras 

personliga och sociala utveckling samt leda till ett glädjerikt förhållande till musik.

   Elevernas allsidiga musikaliska utveckling skall ses som ett led i att stärka de kulturel-

la och humanistiska värdena i det framtida samhället. Musikundervisningen skall ta sin 

utgångspunkt i såväl den nationella som den internationella musikkulturen. Utvecklingen 
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av elevernas förmåga att se sammanhang och förstå musikens innebörder samt att skapa 

musik efter egna föreställningar är en fråga om kulturell yttrandefrihet och ger verktyg för 

såväl etiska som estetiska ställningstaganden. Varje elev som lämnar grundskolan bör ha 

uppnått sådana kunskaper i musik som ger förutsättningar för ett aktivt deltagande i sam- 

hällets musik- och kulturliv.

Mål att sträva mot.

   Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven

• utvecklar kunskaper i sång, spel, dansoch rörelse som grund för en musikalisk allmän

  bildning samt blir förtrogen med en repertoar såväl från svensk tradition som från andra 

  kulturer och genrer för att kunna delta i skolans och samhällets musikliv,

• utvecklar sin förmåga till aktivt musiklyssnande genom att lära sig analysera, kritiskt  

  granska och tolka musikens innehåll och kulturella betydelser och därmed fördjupa mu-   

  sikupplevelserna och öka förtrogenheten med olika konstnärliga  och estetiska  uttryck,

• lär sig förstå och använda musikaliskabegrepp och sammanhang, blir förtrogen med 

  musikens uppbyggnad, varierande former och uttryck samt dess funktioner och villkor i  

   olika miljöer, kulturer och historiska tider,

• utvecklar sin musikaliska förmåga, kreativitet och lust att använda musik för att kunna  

  skapa, uttrycka och förmedla egna musikaliska tankar och känslor även i samverkan 

  med andra uttrycksformer som bild, rörelse, drama eller media.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

    Musikämnets struktur och perspektiv utgår från relationen musik, människa och 

samhälle. Centrala begrepp för elevernas musikaliska kunskapsutveckling är musi-

cerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande.

   Musikämnets kunskapskällor finns dels i det samlade musikaliska kulturarvet, dels i 

den nya musik som  växer fram i takt med medieteknikens,informationssamhällets och 

kulturlivets utveckling. Genom medieteknikens inträde i skolan kan musikämnets 

historiska, mångkulturella och internationella aspekter belysas.

   Kunskaper i musik kan konkret innebära att man kan spela ett instrument, sjunga eller 

dansa. Det kan vara att veta något om musik, t.ex. musikhistoria eller musikstilar och 

artister. Det kan innebära att tolka och förstå musikens innehåll och estetiska uttryck. 

Det kan vara att genom praktiskt musicerande, musiklyssning eller musikskapande ha fått 

en förtrogenhet med olika musikformer eller att kritiskt kunna granska olika 

musikföreteel ser. Det kan innebära att återge andras musik, kunna improvisera eller 

skapa musik efter sina egna musikaliska föreställningar och uttrycksbehov. Musikämnets 

mångfacetterade och dynamiska kunskapsstruktur skapar ett brett underlag för elevens 

musikaliska utveckling.

   En allsidig kunskapsutveckling i musik innebär att eleverna utvecklar ett musikaliskt 

språk och en förmåga att reflektera över sina erfarenheter och upplevelser av musik när de 

musicerar, lyssnar eller skapar musik. I det framväxande kunskaps- och informa-

tionssamhället bör kunskaper i musik betraktas i ett vidare perspektiv där de kom-

munikativa, kreativa och estetiska dimensionerna i musiken också ses som verktyg för 

att uttrycka sig och bättre förstå sin omvärld. Att musicera,  sjunga och spela ett 

instrument kan ses som intellektuella och konstnärliga redskap för att uttrycka sina 

kunskaper.”

710



Idrott och hälsa.

   ” Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 

folkhälsan. Därför är det viktigt att barn och ungdom får kunskap om hur den egna 

kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och 

friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande.

   Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och olika funktioner anpassar sig till de 

krav som ställs på den. För det växande barnet är det därför viktigt att dess hem miljö, 

skol- och fritidsmiljö ger möjligheter till motorisk och fysisk aktivitet och träning. 

Barnet måste få utveckla olika förmågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk 

karaktär.

   I ämnet idrott och hälsa får eleverna pröva och lära sig olika lekar, danser och idrotts- 

grenar. Dessutom får de möjlighet att ägna sig åt friluftsliv. De får en bred erfarenhet av 

olika aktiviteter och kan så småningom välja dem som passar dem bäst. De kan ta ansvar 

för sin egen fysiska träning och utveckla ett bestående intresse för motion, idrott och fri 

luftsliv.

   Undervisningen skall ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och bidra till 

jämställdhet genom att beakta de könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar när 

det gäller t.ex. fysisk förmåga, skaderisker, kroppsuppfattning och förutsättningar i 

övrigt.

   Ämnet har ett särskilt ansvar för de elever som har brister i sin fysiska eller motoriska 

förmåga eller andra svårigheter i samband med kroppsrörelse och friluftsliv.

   Lekar, danser och idrott förekommer i likartade former över hela världen och utgör 

viktiga delar av barnens kultur i alla länder. Undervisningen i idrott och hälsa kan därför 

bidra till att stärka känslan av gemenskap mellan invandrarbarn och svenska barn och 

utveckla förståelse och respekt för barnens olika bakgrund.

Mål att sträva mot.

   Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven

• utvecklar sin fysiska, psykiska och  sociala förmåga samt utvecklar en positiv själv

  bild,

•  får förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och grundlägger  

  goda vanor som kan leda till hälsa och välbefinnande,

• utvecklar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att i rytm och rörelse 

  ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,

• lär känna olika former av lekar, danser, idrottsaktiviteter och friluftsliv och får fördjupa  

  kunskaperna i några av dessa,

• skaffar sig sådana kunskaper som gör det möjligt att se olika former av kroppsrörelse, 

  mat, motion och idrott ur ett allmänt hälsoperspektiv men också ger förutsättningar för 

  ett personligt ställningstagande,

• utvecklar förmågan att leka och idrotta på egen hand eller tillsammans med kamrater

  och ta ett växande ansvar för sin egen fysiska träning,

• kan organisera och leda en idrottsaktivitet,

• får inblick i idrottens historia och om lekar, danser och idrottsaktiviteter i andra kultu-

  rer.
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Ämnets uppbyggnad och karaktär.

   Genom undervisningen i ämnet skall eleverna få kunskaper och upplevelser som ut

vecklar dem och är betydelsefulla såväl under uppväxttiden som senare i livet.

  Ämnets rika innehåll av lek, dans och idrotts- och friluftsaktiviteter och möjligheterna 

att variera arbetssättet ger goda förutsättningar för detta. Undervisningen skall känne-

tecknas av lek och allsidig rörelse- och färdighetsträning samt präglas av ett utveck-

lingsperspektiv pa barn och ungdom och en tydlig progression i valet av innehåll.

   Undervisningen syftar till att alla elever, oavsett kön och fysiska eller andra förutsätt- 

ningar, skall kunna delta och utvecklas på sina egna villkor.

   Ämnet skall stimulera eleverna till lek och idrott på fritiden utan att vuxna deltar...

Natur och frlluftsliv.

  Ämnet skall bidra till att väcka engagemang för och skapa medvetenhet om natur- och 

miljöfrågor. Genom regelbunden vistelse i naturen och genom friluftsverksamhet får 

eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera intresset för 

friluftsliv, natur och miljöfrågor. Undervisningen anknyter till de starka kulturella 

traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistats i och ta vara på naturen.

Livsstil, livsmljö och hälsa.

 Idrott och hälsa skall ha en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö så att eleverna 

blir förtrogna med sambanden mellan livsstil, livsmiljö och hälsa för att skapa 

livskvalitet. För att söka förebygga arbetsskador och sjukdomar skall undervisningen i 

ämnet göra eleverna i vid bemärkelse kroppsmedvetna. Härigenom kan de bedöma vad 

som är bra och vad som är skadligt och kan förbättra sina egna förutsättningar för hälsa. 

Eleverna bör också få grundläggande utbildning i första hjälpen vid olycksfall.

   Undervisningen i ämnet skall bidra till att eleverna får kunskaper om rörelseapparaten, 

dess funktion och träning och att de utvecklar förmågan att värdera olika fysiska 

aktiviteter. Härigenom får de uppleva hur kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende 

av varandra.

   Undervisningen skall vidare bidra till att eleverna får en god kroppsuppfattning och 

därigenom större möjligheter att stå emot de idealbilder som sprids bl.a. i reklamen. 

Undervisningen i ämnet har ett särskilt ansvar för att också stimulera och engagera de 

barn som är fysiskt inaktiva på sin fritid.

   De missförhållanden som förekommer såväl inom idrotten som i samhället i övrigt, 

t.ex. ätstörningar, doping, fusk och läktarvåld, är angelägna frågor som bör tas upp i 

undervisningen liksom andra etiska frågor i samband med idrott och friluftsliv.”
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Grundskolans ämnen svenska, engelska, B-och C-språk, hemspråk.

 Kursplanerna för språk gäller avdelningarna 80-89.

Svenska.

 ” Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förlutsättning för att aktivt 

kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda 

möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning skall ge eleverna 

möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter i att tala och lyssna, läsa och skriva. 

De skall få möta skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt 

kulturarv.

  Förkunskaperna i svenska kan dock variera och de elever som är berättigade till det och 

behöver det skall få undervisning i svenska som andraspråk.

  Språk och kultur är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns våra rötter och 

vår kulturella identitet. Språket speglar skillnader mellan människor, deras personlighet, 

bakgrund, kön, intressen m.m. Språkets funktionella roll speglar också människors olika 

bevekelsegrunder, ambitioner och positioner. Språkets betydelse för vår personliga 

identitet gör det betydelsefullt att, inom ramen för skolans uppgift att lära eleverna att 

tala och skriva väl, skapa respekt för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.

  Språket är också en väg till kunskap och det är av grundläggande betydelse för lärandet. 

Med hjälp av språket erövrar eleverna nya begrepp, de lär sig se sammanhang, tänka 

logiskt, granska kritiskt och värdera. Deras förmåga att reflektera och att förstå omvärlden 

växer.

  Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Det utvecklar en människas tänkande och 

kreativitet, hennes relationer till andra och hennes personliga och kulturella 

identitet.Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Språkförmågan har alltså stor 

betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet.

Mål att sträva mot.

   Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

• utvecklar en sådan språklig säkerhet i tal och skrift att hon eller han med respekt för 

  andra kan, vill och vågar uttrycka sig tydligt i många olika sammanhang,

• kan läsa och förstå texter av olika slag, såsom skönlitteratur, faktatexter och dagstid

  ningarnas artiklar i allmänna ämnen  och kan anpassa lässättet till textens karaktär och  

  till syftet med läsningen,

• gör det till en vana att skriva och genom skrivandet får ett medel för kontakt och påver

  kan, tänkande och lärande och också ett värdefullt redskap för fortsatta studier,

• kan analysera, bearbeta och förbättra sitt språk både självständigt och i samarbete med  

  andra,

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa med hjälp av   

  språket,

• gärna läser på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställel-

  se,

• i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker,

• lär känna svensk skönlitteratur från olika tider och i skilda former, får kunskaper om 

  centrala författarskap och därigenom blir förtrogen med svensk kultur,
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• lär känna skönlitteratur från de nordiska länderna och från andra delar av världen och  får 

  förståelse för kulturens mångfald,

• får kunskaper om språket och dess betydelse för människan och samhället,

• får kunskaper om det svenska språket, dess ursprung och historia, dess uppbyggnad och 

  särart och dess ständigt pågående utveckling,

• får kunskaper om språken i våra nordiska grannländer,

• lär sig använda skriftspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och bruk av skilje-

  tecken samt lär sig utveckla en tydlig handstil,

• förstår grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket och inser att män

  niskor talar och skriver olika beroende på ålder, kön, utbildning, hemvist och syfte,

• får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion samt ut-

  vecklar sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier,

• vänjer sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att använda hjälpmedel som 

  ordlistor, uppslagsböcker och datorer för att skriva och hämta information,

• inser hur lärande går till och lär sig att använda sina egna erfarenheter, sitt tänkande och 

  sina språkliga färdigheter för att inhämta och befästa nya kunskaper,

• vänjer sig vid och stimuleras till att självständigt tänka och ta ställning i arbetet med 

  litteratur och andra texter.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

  Språk och litteratur är ämnets centrala innehåll. Språkutveckling innebär att elevernas 

begreppsvärld vidgas, att de blir säkrare i att använda språket uttrycksfullt och tydligt i 

både tal och skrift och att deras förmåga att förstå och tillgodogöra sig litteratur 

successivt ökar.

   Arbetet med språket och litteraturen har flera dimensioner. Det skall tillgodose 

elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det skall ge gemensamma 

upplevelser att fundera över och tala om. Det skall ge kunskaper om det svenska språket 

och kulturarvet och om vår omvärld.

   Ämnet svenska kan knappast delas upp i moment som bygger på varandra i en given 

turordning. Det går inte att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren som 

innebär att de små barnen berättar och beskriver, medan de äldre kan se sammanhang, 

utreda och argumentera. Redan det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen 

har inte upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt.

   Inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, men alla 

lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för 

lärande.

   Invandrarelever kommer till skolan med olika förutsättningar och skolerfarenheter. I den 

mån de behöver undervisning i svenska som andraspråk har de enligt grund-

skoleförordning en rätt att få detta. Målen för undervisningen i svenska är dock desamma 

för alla elever.

Språket.

   Goda språkfärdigheter får eleverna när de i meningsfulla sammanhang använder sitt 

språk: talar, läser, skriver och tänker. Genom att använda språket lär sig eleverna att klara 

situationer som ställer olika språkliga krav på t.ex. formell korrekthet, utförlighet eller 

inlevelse.
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   Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Det utvecklas om man aktivt deltar i 

samtal, gestaltar, improviserar, berättar och redogör inför andra människor, läser och 

förstår, skriver för att uttrycka känslor, tankar och idéer.

   Redan som femåring har barnet stor praktisk erfarenhet av hela det komplicerade sy-

stem språket utgör. För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina 

erfarenheter få upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp lära 

Barn kan exempelvis tidigt förstå att orden har olika stilvalör och passar olika bra i olika 

sammanhang. De förstår så komplicerade saker som hur nutid, förfluten tid och framtid 

uttrycks i språket. Eleverna kan också utifrån sina erfarenheter bygga upp kunskap om 

hur språket fungerar i samspelet mellan människor och därigenom få perspektiv på sin 

egen språkförmåga.

   Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur språket historiskt har 

utvecklats tillför språkutvecklingen andra dimensioner. Insikter om egen användning av 

språket, tillämpning av dessa kunskaper och nya faktakunskaper om språket hyggs upp i 

ett ständigt växelspel och bidrar till elevernas språkutveckling.

   Läraren skall kontinuerligt följa elevernas utveckling och arbete. Det är särskilt viktigt 

att uppmärksamma om en elev i vissa skeden behöver mer hjälp för att gå framåt.

Litteraturen.

   Skönlitteraturen öppnar nya världar och förmedlar upplevelser av spänning, humor, 

tragik och glädje. Skönlitteraturen hjälper eleverna att förstå världen och sig själva. 

Litteraturläsning är också viktig för att utveckla den egna språkbehandlingen och 

språkriktigheten. Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor 

under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och 

vardagliga. Det är viktigt att eleverna från det första skolårct till det sista får möta 

litteraturen i myter, sagor och sägner, i dikter, pjäser och prosaberättelser, i såväl barn- 

och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. Arbetet kring litteraturen genom samtal, 

skrivande eller dramatisering hjälper eleverna att få svar på de stora livsfrågorna.

   Skönlitteraturen bär en del av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper och 

värderingar. Litteratur fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap och skolan har ett 

ansvar att lyfta fram den aspekten. ”

Engelska.

  ” I en värld som präglas av internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan 

engelska så väl att de kan förstå och använda språket i både tal och skrift. Genom att 

engelska språket numera har en så dominerande ställning i hela det internationella 

samhället fungerar det som ett globalt språk.

  Det ökande utbudet av engelska i massmedierna, det intensifierade reselivet och behovet 

av att kunna kommunicera på många olika områden, såväl i privatlivet som i 

utbildningen och arbetslivet, gör att kraven på bredd och djup i engelskkunskaperna 

ständigt växer. Till denna breddning och fördjupning hör sådana kunskaper som ger 

vidgade perspektiv på levnadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur i engelskspråkiga 

länder.

  Syftet med undervisningen i engelska är att eleverna skall förvärva så goda 

språkfärdigheter och så mycket relevant samhälls- och kulturkunskap att de kan fungera i 

de olika sammanhang där engelskan används för språklig kommunikation.
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Mål att sträva mot.

   Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven

• förstår varierande former av engelskt tal och blir medveten om de olika språkliga varian-

  ter som har sin grund i sociala och regionala skillnader inom den engelskspråkiga värl-

  den,

• kan inleda och delta i samtal och diskussioner och därvid uttrycka egna åsikter och be- 

  möta andras,

• utvecklar sin förmåga att använda engelska för att berätta, beskriva och förklara,

• kan läsa och förstå texter av varierande slag, såsom nyhetsartiklar och faktatexter i tid-

  ningar och tidskrifter,

• läser och tillgodogör sig litteratur som kan möta behov av bl.a. spänning och upplevel-

  ser och som kan stimulera till fortsatt läsande på egen hand,

• lär känna sådan skönlitteratur, poesi och musik som representerar såväl den engelsk-

  språkiga kulturtraditionen som den kultur eleverna i dag omges av,

• vänjer sig vid att läsa engelska texter som anknyter till andra skolämnen och till tema- 

  och projektarbeten eller som rör egna intresseområden,

• kan formulera sig tydligt och vårdat i skrift och vänjer sig vid att uttrycka upplevelser 

  och tankar i skrift så att skrivandet blir en hjälp att befästa och utveckla språket,

• lär sig att analysera, bearbeta och förbättra sitt språk mot allt större variation och for-

  mell säkerhet,

• inhämtar kunskaper om samhällsförhållanden och kulturliv i engelskspråkiga länder och 

  lär sig beskriva och göra jämförelser med motsvarande svenska förhållanden,

• är van att ta ansvar för sin egen språkinlärning,

• gör det till en vana att använda ordböcker, uppslagsböcker och grammatikor som hjälp

  medel och att utnyttja datorer för skrivande, informationssökning och kommunikation,

• har en tilltro till sin förmåga att använda engelska i alla de sammanhang där det finns 

  ett behov av att kommunicera på språket.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

   Kunskaper i att använda det engelska språket och insikter i den engelskspråkiga 

världens kultur i vid mening utgör de centrala delarna i ämnet....

  Elevernas uttal när det gäller enskilda ljud, betoning, intonation och rytm grundläggs 

från nybörjarstadiet och uppmarksammas sedan under hela studiegången. Förebilden för 

elevernas eget uttal bör vara vårdad brittisk eller amerikansk engelska.

Interkulturell förståelse.

 Varje nytt språk är främmande också i den meningen att det - jämfört med modersmålet  

ofta är uttryck för ett annorlunda sätt att bete sig, för olika levnadsförhållanden, för olika 

värderingar och för en annan kultur. För många av dagens elever är kulturell mångfald en 

naturlig och integrerad del av den egna vardagen.

   Kunskaper om de engelskspråkiga län-dernas vardagsliv, historia, geografi, 

samhällsförhållanden och religioner har ett värde i sig. Sådana kunskaper ger också 

eleverna en bättre bakgrund när de söker förstå exempelvis film och litteratur, när de tar 

del av nyhetsför medling i media och när de vill komma i personlig kontakt med 

engelsktalande. Eleverna får genom internationella jämförelser också nya perspektiv på 

svenskt samhällsliv och svenska förhållanden.”
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B- och C-språk.

  ” De ökade kontakterna mellan länder och teknikens snabba utveckling ställer krav på 

att allt fler får kunskaper i främmande språk utöver engelska. Att lära sig kommunicera 

på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva - är en väsentlig del av en inter-

nationellt orienterad utbildning. I Europa och i världen i övrigt kommer man ofta att, 

utöver engelska, behöva goda kunskaper i ytterligare minst ett större främmande språk, 

vanligtvis franska, spanska eller tyska.

   Undervisningen i främmande språk syftar till att eleverna skall få sådana kunskaper att 

de kan förstå och använda språket i tal och skrift. Den skall också ge vidgade perspektiv 

på levnadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur i de länder där det studerade språket 

används......”

Hemspråk. 

    Modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk-, personlighets- och 

tankeutveckling. Det är ett medel för kommunikation, för att utveckla människans 

identitet och hennes förmåga att lära, men det är också nyckeln till det kulturella arvet 

och den egna kulturens litteratur. Undervisningen i ämnet syftar till att elever med annat 

hemspråk än svenska utvecklar sitt språk så att de därigenom kan få en stark självkänsla 

och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation. Undervisningen skall främja 

deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet.

   Kursplanen för hemspråk är utformad med hänsyn till att ämnet kan läsas dels inom 

utrymmet för elevens personliga val, dels som ett alternativ till B-språk. Tillämpningen 

av kursplanen skall vara flexibel och kunna anpassas till enskilda elevers studietid i 

ämnet och till olika elevgruppers språkförhållanden......

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

  Litteraturläsning, skrivande och samtal kring elevens egna erfarenheter och delaktighet i 

två kulturer skall vara basen för det språkutvecklande arbetet i ämnet. Elevernas behov av 

att använda språket för att tänka och för att bygga upp sin identitet skall vara en utgångs 

punkt. Det innehåll som väljs skall ha anknytning till det övriga skolarbetet och kunna 

komplettera studiehandledningen på hemspråket, när sådan ges.

   Språkstudier med utgångspunkt i litteraturläsning och kulturkunskap är ämnets centrala 

kunskapsområden.

Språkkunskap och litteraturläsning.

   Goda språkfärdigheter får elever när de använder sitt språk i meningsfulla sammanhang 

och kring ett meningsfullt innehåll. Eleverna utvecklar sin språkförmåga genom att 

aktivt delta i samtal, gestalta, improvisera, berätta och redogöra inför andra, genom att 

läsa och förstå och genom att skriva för att uttrycka känslor, tankar och ideer. Utifrån 

egna erfarenheter bygger de upp kunskap om hur språket fungerar i samspelet mellan 

människor och får perspektiv på sin egen språkförmåga. Jämförelser mellan hemspråket 

och det svenska språket utvecklar förståelsen för språkens betydelse och uppbyggnad.

   Litteraturen och den muntliga traditionen bär en stor del av det kulturella arvet och 

förmedlar kunskaper och värderingar. Arbetet kring litteraturen genom samtal, skrivande 

och dramatisering hjälper eleverna att få svar på de frågor som uppkommer genom att de 

tillhör två kulturer. Eleverna skall få möta litteraturen i sagor och dikter, pjäser och 

prosaberättelser, i såväl barn- och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur.
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Kunskaper om kultur och samhälle.

   Eleverna skall få kunskaper om sin kulturella bakgrund: traditioner, religion, historia, 

folkoch land. Även de nutida samhällsförhållandena hör till de väsentliga kunskaperna. 

Den egna kulturkretsens musik, sånger och visor, rim och ramsor är viktiga delar av 

kulturarvet. Genom att få kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna 

minoritetskulturen i Sverige kan eleverna göra jämförelser mellan olika kulturer, bättre 

förstå sin situation och också bidra till att öka förståelsen mellan olika folk och 

kulturer....”

Grundskolans ämnen geografi och  historia.

  Kursplanerna för geografi och historia gäller avdelningarna 90-99, men geografin 

innehåller också delar om naturgeografi och klimat o d som  även finns på avd 55-59. 

Geografiämnet berör ämnesområdet 71 om de fysiska miljöerna och 79 om de sociala 

miljöerna. Historeiämnet ska ge ett tidsperspektiv på tillvaron, ge eleverna ett instrument 

för kritiskt tänkande  och hjälpa till att utveckla samhället .   

Geografi.

  ”Geografiämnet behandlar människan och hennes omgivning, natur- och kultur-

landskapet, samspelet dem emellan och sambanden mellan olika geografiska områden. 

Ämnet, med hemort inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap, skall ge eleven en 

förståelse för samband, sammanhang och helheter och en grund för att kunna se och 

bedöma alternativa lösningar på problem som har med människan och hennes omgivning 

att göra.

   Geografiämnet skall ge en grundläggande referensram av kunskaper om olika platser 

och områden samt deras belägenhet. Geografin skall ge kunskaper om de geografiska upp 

täckterna, skilda natur- och kulturgeografiska miljöer i världen och om de grundläggande 

levnadsvillkoren inom dessa i ett historiskt perspektiv. Detta skall leda till elementära 

insikter i frågor som gäller mänsklighetens överlevnad. Eleven skall utveckla kunskaper 

om naturresursernas begränsningar och sträva mot en bättre hushållning med befintliga 

resurser. En ekologisk grundsyn skall prägla analysen av förhållandet mellan människan 

och hennes omgivning.

   För att analysera sambandet mellan människa och miljö krävs kunskaper om olika 

livsformer och deras konsekvenser för naturen, om de naturprocesser som format land-

skapet och om det komplicerade samspelet mellan mark, vatten och luft. Geografiämnet 

tar upp de naturgivna betingelserna för människans existens och verksamheter och 

behandlar konsekvenserna av hennes utnyttjande av jorden och dess resurser.

   Geografiämnet skall ge insikter i frågor om människors ömsesidiga beroende, lokalt, 

regionalt och globalt. Ämnet skall också ge insikter i frågor som rör den ojämna 

resursfördelningen. I ämnet studeras den mänskliga populationens tillväxt och fördelning 

över jordytan samt förändringarna av detta. Vidare studeras de mänskliga verksamheternas 

utbredning och förändringar och hur detta sammanlänkar platser och regioner.

   Geografin ger kunskaper om omvärlden och syftar till att stärka elevens rumsuppfatt-

ning. Ämnet skall bidra till att bygga en grund för förståelsen av olika regioners 
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naturbetingade, kulturella, sociala och ekonomiska särart. Dessutom skall geografiämnet 

främja elevens intresse för att lära känna människors skilda levnadsvillkor. Det bidrar 

därigenom till en ökad förståelse och respekt för andras kultur, värderingar och sätt att 

leva.

Mål att sträva mot.

Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven

• vidgar sina kunskaper om natur och samhälle och sambanden däremellan i olika delar av 

  världen och därigenom får förståelse för människors levnadsvillkor,

• får insikt i de processer som formar och förändrar naturlandskapet inklusive människans 

  påverkan på dessa processer och konsekvenserna därav,

• får kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika historiska betingelser och får 

  insikt om hur landskapet fungerar som resurs,

• utvecklar förmågan att reflektera kring och ta ställning till olika alternativ för resursför-

  delning och resursanvändning samt ökar förtrogenheten med ekologiskt tänkande,

• vidgar sina kunskaper om hur människans olika ekonomiska, tekniska, politiska, soci-

  ala och kulturella aktiviteter länkar samman platser och regioner och kan reflektera 

  över följderna av sådana samband,

• får kännedom om hur människans föreställningar om världen och om kartbilden skiljer  

  sig mellan olika tider och kulturer.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

 Ämnet geografi i skolan handlar om beskrivning, analys och konsekvensinriktning. Med 

beskrivning menas att lära känna världen. Analys innebär att kunna skaffa och använda 

hjälpmedel för att förklara och förstå. Med dessa kunskaper som grund skall möjliga 

konsekvenser av människans påverkan i naturen och av rumsliga samband förstås. Detta 

utgör ämnets konsekvensinriktning.

  Geografiämnets kunskapsinnehåll handlar om

• jorden och jordytan, naturgivna processer och effekter på jordytan av människans verk- 

  samhet över tiden,

• helheten och därmed begränsningen av sådant som utrymme och resurser,

• omvärlden och dess rumsliga mönster, processer och samband från den lokala till den 

  globala skalan,

• de geografiska förutsättningarna för och konsekvenserna av förändringar i natur och 

  samhälle.

   Samspelet mellan människan och hennes omgivning studeras i olika landskap såsom 

hembygden, olika miljöer och olika länder. Successivt utvecklas och kompletteras 

elevens kunskaper om världen / jorden som helhet. Globen är modellen av helheten inom 

vilken alla studerade landskap har en plats och kartan är ett nödvändigt hjälpmedel i 

studierna. Ett centralt begrepp är landskap i dess vida betydelse av både natur- och 

kulturlandskap. Andra begrepp är plats, läge och utbredning.

   Kunskaper om olika regioner och områden ger underlag för studiet av huvuddrag och 

strukturer, t.ex. identifiering av globala klimat- och vegetationszoner, jordbruks- och 

gruvdistrikt, industriregioner m.m. Begrepp som avstånd, utrymme, lokalisering och flö

den är hjälpmedel för att eleven skall få kunskaper som inte bara är knutna till en unik 
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plats och en speciell tid, utan är generella och användbara för kommande tider, i nya 

situationer och i nya områden.

   Studier av landskapstyper leder till frågor om natur- och kulturlandskapens uppkomst, 

framväxt och förändringar. Bakgrunden till förändringar är regionala olikheter i den geo-

grafiska fördelningen av bl.a.naturförutsättningar, människor, resurser och verksamheter. 

En analys av landskapsförändringar måste vidare omfatta faktorer som omvärlds-

uppfattning, teknikens möjligheter, ekonomins restriktioner, attityder och politiska 

värderingar. Dessa faktorer ger upphov till flöden som flyttningar, handel eller andra 

kontakter mellan olika områden och därmed till rumsliga samband.

   En sådan allmängeografisk analys är en väsentlig del i en process- och konsekvens- 

orienterad geografi. Det är skolgeografins uppgift att träna eleverna i att förstå för-

hållanden och processer i landskapet och att reflektera över konsekvenser därav, såväl i 

närmiljön som i global skala....”

Historia.

 ” Undervisningen i historia skall ge eleverna sådana kunskaper att de kan se sig själva 

och företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende. Den skall stimulera elevernas 

nyfikenhet och lust att utvidga sin omvärld i en tidsdimension och ge dem möjligheter att 

leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som då funnits för människans liv och 

verksamhet. Undervisningen skall på det sättet utveckla elevernas historiemedvetande och 

ge dem ett historiskt perspektiv på tillvaron. De kunskaper som eleverna får om det 

förflutna skall bidra till en förståelse av nutiden.

   Historieämnet innefattar en viktig del av den kultur som skolan skall föra vidare. Varje 

kulturkrets och generation definierar det kulturarv man vill överföra till nästa generation 

utifrån sin tids värderingar och bedömningar. Undervisningen i historia skall bidra till att 

eleverna tillägnar sig en kulturell identitet. Undervisningen skall lägga en grund för 

elevernas vilja att granska, påverka och utveckla samhället och kulturen. Historieämnet 

skall ge eleverna ett instrument för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande och ett 

analytiskt betraktelsesätt.

   Jämförelser med den historiska utvecklingen i andra länder bidrar till en förståelse både 

av den egna kulturkretsen och för att män, kvinnor och barn från andra delar av världen 

har en annan historisk bakgrund. Samtidigt som undervisningen visar vad som skiljer 

olika länders historiska bakgrund åt skall den göra tydligt vad som förenar över tiden och 

rummet.

   Undervisningen i historia skall utveckla elevernas förmåga till kritisk analys av olika 

framställningar av det förgångna i massmedier och i propaganda. Genom detta skall 

eleverna få ökad förmåga att göra allsidiga bedömningar av skeenden och händelser utifrån 

sammanställningar av fakta och analyser av samband. Den skall också stimulera och 

utveckla elevernas berättarglädje och förmåga att göra framställningar i skrift och tal.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven

• utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsproces-

  ser,
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• tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska händelser, gestalter och epoker i 

• får ett brett och djupt kunnande om det historiska kulturarvet i ett europeiskt perspek-

  tiv, med utgångspunkt i Sveriges och Nordens historia samt kunskaper om det historis-

  ka arv som människor från andra länder bär med sig,

• förvärvar en grundläggande historiesyn och ett historiemedvetande, som underlättar 

  förståelsen för händelser och skeenden i nutiden och en beredskap inför framtiden,

• förstår bakgrunden till och kan se samband mellan och förklara historiska företeelser  

  och skeenden,

• förstår att historiska företeelser och skeenden kan ses ur olika perspektiv och tolkas på 

  olika sätt,

• utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg i förståelsen av studierna inom 

  andra ämnen,

  blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att 

  en gången tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor,

• förvärvar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika typer av texter 

  och källor,

• får insikt om den identitet som det historiska arvet ger,

• Lär känna olika sätt att framställa historien i bild, musik och litteratur,

• utvecklar förmågan att själv skildra förlopp och handelser i skrift och tal.

Ämnets uppbyggnad och karaktär.

   Undervisningen i historia omfattar inslag av såväl politisk historia som ekonomisk 

och social historia samt kulturhistoria.

   Särskild uppmärksamhet skall ägnas den svenska och nordiska kulturen, inklusive den 

samiska, det som format den personliga och kollektiva historiska identiteten. Under-

visningen skall ge övergripande sammanhang och historisk bakgrund till de olika 

företeelser som eleverna möter i skolan och i samhället i övrigt.

Tid och historiemedvetande.

 Historieämnet är uppbyggt utifrån tiden och historiemedvetandet som överordnade 

begrepp. Genom att eleverna får kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen 

tillförs deras bild av omvärlden en tidsdimension. Kontinuitet, förändring och om-

vandling är viktiga i detta sammanhang.

   Historia skapas varje dag i små som stora sammanhang. Det är väsentligt att historia 

också uppfattas som ett sätt att se tillvaron i ett tidsperspektiv och därmed också som ett 

verktyg i förståelsen av andra ämnen och områden. För att uppnå detta krävs en god grund 

av baskunskaper om årtal, epoker och omvälvande händelser. Ämnet skall göra eleverna 

medvetna om att de lever i tiden: då - nu - sedan. De har själva tillsammans med sin 

familj, sin släkt, sin hembygd, sitt land en historia. Kunskapen om detta ger dem 

förståelse för människor och livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för 

förståelse av skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden. Undervisningen i historia 

skall ge eleverna möjlighet till en djupare kulturell identitetsutveckling genom att den 

knyter ihop generationers erfarenheter.

   Vi lever i en tid som präglas av uppfattningen att samhället ständigt utvecklas linjärt. 

Men historien känner också cykliska förlopp och stillastående. Det är viktigt att eleverna 

bibringas insikten att samhällsutvecklingen till sin karaktär är dynamisk och därför 
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oförutsägbar, men också lika påverkbar för levande och framtida generationer som den var 

för gångna tiders människor.

   Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som 

påverkat utvecklingen i olika avseenden; kulturellt, socialt, ekonomiskt och tekniskt. Det 

mångfacetterade i skeenden och händelser skall lyftas fram. Dit hör de sociala, 

ekonomiska och kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och 

maktförskjutningar inom och mellan länder. Inte minst i den moderna historien måste 

också de mörka och destruktiva sidorna, såsom exempelvis etniska och religiösa 

förföljelser, finnas med i undervisningen.

   Undervisningen måste göra eleverna medvetna om att varje tid ser på historien utifrån 

sina erfarenheter och värderingar och att historiska källor måste studeras utifrån denna 

insikt.

   Ett interkulturellt perspektiv kan belysa skillnader och likheter mellan olika kulturer. 

Den utgångspunkt som aktuella händelser i nutiden, i elevernas egen historia, i den egna 

hembygden och i det egna landet ger, skall reflekteras mot och berikas av det historiska 

arv som människor har som kommer från andra länder. Den kultur som etniska 

minoriteter i vårt eget land har eller som invandrarna har med sig skall tas till vara i 

undervisningen så att den främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ett etnocentriskt 

synsätt.

   Mängden av historiska fakta är näst intill oändlig. Ett väl genomtänkt urval och en 

struktur i baskunskaperna är en förutsättning för en meningsfull behandling av ämnet. 

Studierna får inte bli en fråga om att hinna få en ytlig kunskap om en så stor stoffmängd 

som möjligt, men ej heller nedslag utan struktur och sammanhang.

   Historieundervisningen skall bygga på elevernas upptäckarglädje och lust att vidga 

kunskaperna om sin omvärld i tiden och rummet. Elevernas möjligheter att göra egna val 

när det gäller fördjupning och inriktning blir därför av stor betydelse. Detta kan eleverna 

göra t.ex. genom en fördjupad studie kring någon historisk företeelse, ett skeende eller en 

epok med dess ideer och synsätt.

   Användning av t.ex. databaser, hembygdsmuseer, tidningar och andra medier är en 

naturlig del av historieundervisningen. Eleverna får därmed tillfälle att stifta en viss 

bekantskap med historiska källor liksom att dokumentera, berätta om och beskriva 

historiska företeelser och händelser.

En gemensam referensram.

  Kunskaper om den egna historien, hembygdens historia och grunderna i den svenska och 

nordiska historien hör till det som alla elever skall få del av. Eleverna skall få kunskaper 

om betydelsefulla epoker, händelser och personer i den svenska och nordiska historien 

fram till i dag med tillbakablickar och jämförelser mot tidigare skeden. Sagor, sägner och 

sånger fran Norden kan bidra med kunskap om hur människor levde förr.

   Till en gemensam referensram hör skeden i svensk och nordisk historia som vikingatid, 

medeltid och svensk stormaktstid. Undervisningen skall också behandla den allmänna 

historien, särskilt den europeiska inklusive antiken, och ge utblickar mot andra forntida 

kulturer och några viktiga utomeuropeiska kulturkretsar. Vår tids historia med dess 

folkmord, revolutioner, krig och fredssträvanden hör likaså till det som alla elever skall 

vara förtrogna med.

                  722



   Kvinnornas, männens och barnens olika världar är viktiga teman i den sociala och 

ekonomiska historien som visar hur människor levde, arbetade och skapade förr. 

Institutionella förhållandens samband med historiska händelser, epokskiften och förlopp 

bör belysas. Till den referensram som bör vara gemensam för eleverna hör särskilt 

betydelsefulla händelser och förlopp som reformationen, de senaste seklernas revolutioner 

i olika länder och världsdelar, övergången från bonde- till industrisamhälle och 

folkrörelsernas historia. Undervisningen får inte stanna vid de yttre händelserna utan 

måste ta upp hur de konkret påverkat människors vardag och liv. Alla elever skall få del 

av hur den historiska kartan sett ut i olika tider med folkvandringar, statsbildningar och 

handelsvägar etc.

Dåtid - nutid - framtid.

  Historieundervisningen ger en bakgrund till nutida politiska, kulturella, ekonomiska 

och sociala förhållanden och skeenden. Historien får en belysning utifrån nutida 

förhållanden liksom nutiden blir belyst av historien. Undervisningen handlar om vad som 

påverkat utvecklingen under skilda tidsepoker och om sambanden mellan olika faktorer. 

Varje tid betraktar företeelser i ljuset av den egna tidens erfarenheter, framtidsutsikter och 

förhållanden. För-skjutningar i perspektiven sker ständigt och stoffvalet i historia skall 

spegla dessa förskjutningar. Undervisningen sätter på så sätt in aktuella frågor i ett 

historiskt samman hang. Så kan i en tid som vår behandlas även sådana centrala 

samhällsfrågor som miljöfrågor i ämnet historia. Avverkning av skogar under antiken 

med jordförstörelse som följd är ett exempel på händelser som givit effekter på miljön in 

i var egen tid. Ett annat tydligt och aktuellt exempel är de omvälvande händelserna i 

Europa, främst Östeuropa, den historiska bakgrunden till och konsekvenserna av dessa 

förändringar.”
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70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik. 

70 Allmänt om konst och kultur.
Kulturforum. Allmänna kulturtidskrifter.Allmänna kulturorganisationer.

701 Konstvetenskap. Konstteori. Estetik. Konstfilosofi.
702 Konstens tekniker. Konsthantverk.
703 Stilarter.
704 Konstnärliga motiv.
705 Konstens ändamål och användning.
706 Speciella problem beträffande konst.
707 Aktiviteter i samband med konstutövning.
708 Karakteristiska former för vissa arter av konstverk.
709 Övrigt.

71   Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm). 
710 Fysisk samhällsplanering, övergripande verksamheter. 
711        Översiktlig samhällsplanering.Regionplanering.Generalplanering.Stadsplanering o d. 
7111      Allmänna utgångspunkter och principer
7112      Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
7113     Landsbygdsplanering.
7114     Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
7115     Zonindelning för bebyggelse inom städer, tätorter.Stadsdelar.Byggnadskvarter.
7116     Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
7117     Planering för trafikleder.
7118     Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.  
7119 Övrigt.
712       Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur. Parkanläggningar.
7121 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård. Miljövetenskap.
7122  Allmänt om landskap.Naturreservat.Fritidsområden.Privata parker o trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet. 
714/716 Vatten-luft-och markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård. 
715 Luft, skog, fåglar, luftvård. 
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård. 

72 Formgivning av byggnader o anläggningar o d, miljögestaltning.
720 Arkitektur, övergripande verksamheter. 
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724  Nya tidens miljöer och arkitektur. 
725    Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251   Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252    Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253    Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254    Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder.
7255    Sjukhus. Vårdhem. Sociala undcrstödsinrättningar.
7256    Fångvårdsanstalter od.
7257   Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258   Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 
7259   Diverse offentliga byggnadsverk.
726     Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
727     Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728     Bostadshus.
729  Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten. 724



73 Formgivning och visning av skulptur, konstföremål , museiföremål o d.
730 Allmänt.
731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig bearbetning. 
732 Primitiv, forntida , orientalisk skulptur. 
733 Grekisk, romersk. skulptur. 
734 Medeltida skulptur. 
735 Nya tidens skulptur. 
736 Sigill, medaljer, kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, flaggor, fanor, stan dard 
737 Numismatik (Myntlära). 
738  Konstnärlig bearbetning. 7381/7388 Keramik. 7389 Metall o övriga material. 73898 

Trä. 73899 Övriga.
 
739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od. 
7390 Allmänt, olika slags museer. 
7391 Ändamål, nytta, visningar. 
7392  Byggnader, tekniska anordningar. 
7393  Inventarier. 
7394 Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 
7395 Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger. 
7396 Administration.
7397 Publikationer. 
7398 Forskning. 

74 Teckning (ritning). Konsthantverk. Design av bruksföremål. Industridesign.
740 Allmänt.
741 /744 Teckningens grunder, ritningsarbeten. 741 Allmänt om teckning, barnteckningar, 

skämtteckningar. 742 Perspektivteckning. 743 Anatomiteckning 744 Linearritning, 
konstruktionsritning. 

745/749 Konsthantverk, industridesign.
745 Indelning efter material. 
746 Sömnad, kläder, textil. 
747 Inredningskonst.
748  Glas- och kristallarbeten. 
749  Möbler od, övrigt, industridesign.
 
75 Konstmåleri od. 
 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.

76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.
760 Allmänt. 
761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 
762 Djuptryck. Etsning. Gravyr.
763         Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 
764 Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643 Olika skriftsy-

stem. 7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 
766 Nyttografik  (Reklam, hemsidor på Internet mm). 
769  Grafiksamlingar. 
7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst.

77 Fotografiskt arbete o d.
770  Allmänt. 
771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material. 
7711 Lokaler för fotoarbete. 
7712 Inredningar, belysning mm.
7713 Kameror, förstoringsapparater. 
7714 Övrig utrustning. 
7715 Negativ- o positivmaterial. 
7717 Kemikalier. 725



772 Fotometoder med oorganiska ämnen. 
773 Fotometoder med organiska ämnen. 
774 Elektroniska o övriga metoder. 
776 Fotolitografi. 
777 Plåtar för boktryck, djuptryck. Fotogravyr. 
778 Fotografins användningsområden.
7781 Kopiering.
7782 Projektion. 
7783 Vetenskapligt foto. 
7784 Stereo. 
7785 Filmning, filmklippning. 
7786 Färgfoto. 
7788 Trickfoto. 
7789 Dokumentärfoto, konstfoto, motiv, fotosituation, format.
779 Fotosamlingar.
 
78 Musikalisk verksamhet o d.
780 Allmänt. 
781 Musikens teori, akustik, harmoni, form, komposition, verk, utövare. 
782 Dramatisk musik. 
783 Kyrkomusik o -sång. Sakral musik. 
784 Vokal musik. Profan sång. 
785 Instrumentalmusik, orkestrar, duo, trio etc 
786 Musik för tangentinstrument:, piano, orgel, dragspel . 
787 Musik: stränginstrument. 
788 Musik:  blåsinstrument. 
789 Musik: slagverk och mekaniska instrument.

791/794 Seder o bruk, nöjen, film, radio, TV, teater, lek, spel.

7910 Allmänt 
7911 Seder o bruk.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112  Seder och bruk i den enskildes liv. Födelse. Dop.... Barndom. Manbarhetsri-

tualer. Myndighetsförklaring. Dödande av människor.. Familjeliv. Familjens 
organisation. Släktskap...  Frieri. Äktenskapslöfte. Förlovning. Giftermål.... 
Gruppäktenskap... Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst.... Pros
titution. Vänskap. Gästfrihet. Fiendskap. Måltider. Mat- och dryckesvanor. 
Namn. .. (Död, begravning , se 7956). 

79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel. 
79116      Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor  
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning, ordspråk, seder o d. 
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d.
7914  Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar, TV, video, radio o d.

Film.  Biografer. Filmer. Filmskådespelare. Filmfestivaler .
Radio. TV.Multimedier od.

7915/7918 Offentliga nöjen , fester od. Nöjesfält. Cirkus 
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Marknader.Parader.Fyrverkerier.Karnevaler.Maskerader od.
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 
79162 Nationalfester. Folkfester. Folknöjen.  Karnevaler. Maskerader. Mors dag od, 
79163  Lekar. Spel. Danser.
79164 Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer.  
 Invigningar 
79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 
79166  Marknader. 726



79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller.
79169  Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar.

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
7920 Allmänt. 
7922 Talpjäser. Skådespel. 
7925 Operor. Operetter. Sångspel. Konserter. 
7927 Varitéer. Kabareter. Revyer. Soareer. 
7928 Baletter. Dansuppvisningar.

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
7930 Allmänt.7932 Julfester. Födelsedags- o bröllopsfester. Firmafester. 
7933 Dans 
7934             Motionslekar. Blindbock. Kurragömma. 7935 Pantlekar. 
7937  Andra sällskaplekar. Intelligenslekar. Minneslekar. Frågesport. 
7938 Trolleri. Tricks. Illusionistkonst.

794 Tanke-, skicklighets- och turspel.Lotteri.Lotto.Tips etc
7940 Allmänt. 7941 Schack. 7942 Dam, kvarnspel, halma osv. 
7943 Bordsspel med turinslag.Tärningsspel. Domino. Mahjong. 7944  Kortspel. 
7945  Läggspel. Tålamods- och skicklighetsspel.
7948 Små målspel.Miniatyrspel för barn,ex.ishockeyspel Elektroniska datorspel od  
7949   Hasardspel,  roulett, lotto, tips, toto, lotterier.

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
 Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, 

polisväsen, kriminalvård, undervisning, föreningsliv od.

7951 Sociologi, socialvård, kriminologi o d.
79510 Allmänt.
79511  Sociologi.
79513 Sociala frågor. Socialt läge. 
79514 Samhällets vårdproblem. Socialvård.
795140 Sociallhjälpens organisation. 
795141 Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: näringsstruktur, nya 

familjetyper. 
795142  Individuella förhållanden  som kan föranleda vårdinsatser: dålig ekonomi, 

arbetslöshet, bristande utbildning osv. 
795144 Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 
7951440 Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 
7951442  Materiell hjälp: understöd, barnbidrag, föräldrapenning, naturabidrag, 

skolmåltider. 
7951444 Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, samtalsterapi, gruppterapi, 

familjeplanering mm. 
7951446 Aktivering till självhjälp.
7951448 Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 
795146 Personer i socialvård.  
7951462 Socialarbetare. 
7951465 Hjälpbehövande.  Barn. Sjuka barn. Spädbarn. Barnavårdscentraler. Ung-

domar. Fritidsgårdar. Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar. Sju-
ka.Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. Invalider. Rörelsehind-
rade. Mentalsjuka. Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem. 
Sjömanshem. Låginkomsttagare.Krigsskadade.Föräldralösa barn. Foster-
barn. Fosterhem. 

79516  Kriminologi.
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7952 Olika sociala miljöer o verksamheter med anknytning till fysiska forntidsmiljöer.
7953 Olika sociala miljöer o verksamheter med anknytning till fysiska medeltidsmiljöer.
7954 Olika sociala miljöer o verksamheter med anknytning till Nya tidens fysiska miljöer.

7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga byggnader  
och affärs- o industribyggnader o d. (Motsvarande byggnader se 725)

79551 Offentliga byggnader, förvaltningsbyggnader.
Verksamheter: Polisväsendet mm.

79552 Merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
79553 Byggnader för transport- o kommunikationsväsen. 
79554 Industribyggnader, fabriker, verkstäder.
79555 Sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d. 
79556 Fängelser o d.

Verksamheter: Kriminalvård o d. Straffverkställighet. Förebyggande av brott.
79557 Restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
79558 Lokaler för fritid, underhållning och sport.
79559 Diverse offentliga byggnader.

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, begravning och religion.
 Begravning, sorg od. Religiösa verksamheter ingår huvudsakligen i 2. Omhänderta-

gande av döda ingår i 61

7957 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till undervisnings- o forskningsan-
stalter, museer, bibliotek.

         Undervisningsverksamheter:
79571         Undervisningens organisation. Skoladministration.
795710 Undervisning, allmänt.
795711 Skolledning. Lärare. Övrig personal.
795712 Skolorganisation.
795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning.
795714 Pedagogiska system.
795715 Skolordning. Disciplinfrågor.
795716 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisningsmateriel. 
795717 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård.
795718 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner.
79572           Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573        Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande skolformer.
79574     Folkbildning. Utbildning utanför skolans ram.
79576         Specialundervisning. Särskolor. 
79577         Fackskolor. Yrkesskolor. Yrkesutbildning.
79578        Universitet och högskolor.
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisning museer, bibliotek od. 

7958 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till  boende.
7959 Sociala miljöer och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar.

796/799 Sport och  idrott o d.
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
7960 Allmänt. 
7961 Lek o vederkvickelse i det fria. 
7962  Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 
7963  Bollspel. 
7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 
7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering. 
7966 Cykel. 
7967 Motorsport. 
7968 Kamp- och försvarssporter. 
7969  Vintersport. 
797  Vattensport. Simsport. Flygsport. 
798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 
799  Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte. 728



80/89 Språk, litteraturvetenskap, skönlitteratur.
80 Språk.
800 Allmänt.
801 Allmän språkvetenskap
802 Västerländska språk och engelska. 802 Västerländska språk. 8020 Engelska.
803  Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031 Lågtyska. 80392 

Frisiska. 803931 Holländska. 803932  Flamländska. 803936  Afrikaans. Sydafri-
kanska. 80395 Nordiska språk, allmänt. 80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 
Svenska. 80398  Danska. 80399 Gotiska. Östgermanska.

804 Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804 Romanska och nyla
tinska språk, allmänt. 

8040  Franska. 80490  Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499  Katalanska.
805 Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Rätoromanska. Ladin.
806 Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690 Portugisiska. 80699 

Galiciska.
807 Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin. 8075 Grekiska. 

80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
808 Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082 Ryska.Storryska. 

80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084 Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 
Slovakiska. 80861Serbiska. 80862 Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoni
ska. 80867 Bulgariska. 80883 Lettiska.

809 Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska. 809 Orientaliska 
språk, allmänt. (Språk under 809 se särskild förteckning) 

81  Litteraturhistoria. Litteraturvetenskap. Skönlitterära verksamheter.
810 Allmänt. 
811 Litteraturvetenskap / litteraturhistoria. 
8110 Litterär teori, vetenskap och teknik. 81101. Litterär estetik. 81103 Tolkningar. 

Översättningar. 81108 Litterär verksamhet och teknik. Författande. 811085 Modern 
retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande litteraturvetenskap.

8111/8119 Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112  Dramatik. 8113 Romaner. Noveller. Berättelser. 
8114 Essäer. Uppsatser. 8115 Tal. Föredrag. 8116 Brev. Verk i brevform. 8117 Sa-
tirer. Hlumoresker. Epigram. Parodier. 81182 Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. 
Antologier. 8119 Övriga litteraturarter.

812/819 Litteraturvetenskap för olika språk. 812 Engelsk litteratur. 813 Tysk, nederländsk, 
nordisk litteratur o d. 81397 Svensk litteratur. 814 Fransk litteratur o d. 815 Italiensk 
litteratur o d. 816 Spansk, portugisisk litteratur o d. 817 Grekisk och latinsk 
litteratur o d. 818 Slavisk, baltisk litteratur o d. 819 Orientalisk och övrig litteratur. 
(Själva skönlitteraturen ingår i 82/89)

82/89 Skönliteratur.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portugisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk. 
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90/99 Saklitteratur med blandat innehåll, geografi, biografi, allmän historia

90 Tidningar, tidskrifter, journalistik, skrifter  i blandade ämnen. 
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.I den mån de inte kan ingå i 

särskilt fack.  Årsböcker. Adressböcker, Almanackor. Kalendrar.  9051 / 9059 På 
olika språk. 9051 Amerikanska. 9052 Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska 
o d. 9054 Franska o d. 9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Sla
viska språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk.

907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 
908 Skrifter i blandade ämnen, i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.

91  Allmän geografi, reseskildringar. (Enskilda länder enligt särskild förteckning)
911  Allmän, systematisk och teoretisk geografi. 
912  Kartor od.
91309 Världsgeografi.
9131/9139 Forntidsgeografi.
914  919 Världsdelarnas o ländernas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden. 
914 Europas allmänna geografi. Medeltiden och Nya tiden. 
9141/9149  De enskilda europeiska ländernas geografi. Medeltiden och Nya tiden. 
915 Asiens allmänna geografi. 
916 Afrika. 
917 Nordamerika. 
918 Sydamerika. 
919 Australien, Oceanien, polarområdena o rymden.
  
92 Biografiska verksamheter, biografier, släkthistoria o d. 
920 Allmänt. 
921/928 Biografier över personer huvudsakligen verksamma inom 11-89. 
9290/9294 Biografier över personer huvudsakligen verksamma inom 90-99. 
9295 Släktvetenskap. Gravskrifter. Familjenamn och deras uppkomst.  Födelse-, dop-, 

vigsel-och dödsböcker. Mantalslängder. 
9296 Heraldik. 9297 Adelsväsen. Ordensväsen . 9299  Flaggor. Fanor. Standard. (delar 

9296 - 9299 kan ingå i 73 och 79) 

93/99 Allmän historia.  (Enskilda länder enligt särskild förteckning)
93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria. 

94 Medeltidens och nya tidens historia:  i allmänhet och i Europa.
941/949  De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och Nya tiden.

941/942 Storbritannien. England. 943 Mellaneuropa. 944 Frankrike mm. 945 
Italien mm. 946 Spanien mm.  947 Sovjetunionen, Ryssland (med asiatiska delar), 
Baltiska länder. 9470 Sovjetunionen Ryssland. 94742 Estland. 94743 Lettland. 
94745 Litauen. 9477 Ukraina. O Vitryssland, Moldavien. 948 Nordens historia, 
Skandinavien. 9480 Finland. 9481 Norge. 9485 Sverige. 9489 Danmark. 949 Övriga 
europeiska länder. 94911 Island. 94912 Färöarna.

 
95 Medeltidens och nya tidens historia i Asien. 
96 Medeltidens och nya tidens historia i Afrika. 
97 Medeltidens och nya tidens historia i Nord- och Mellanamerika. 
98 Medeltidens och nya tidens historia i Sydamerika. 
99 Medeltidens och nya tidens historia i Australien, Oceanien, polarområdena, rymden.
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70 / 79 Formgivning av fysiska och sociala 
miljöer o d.
Jämförelse med DC, DK och SAB.

(DC,DK sid 732-758. SAB sid 759-767) 
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70 / 99 Kulturella verksamheteter.
70 / 79 Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.

70 70. Övergripande verksamheter o m formgivning av fysiska och sociala 
miljöer o d. Allmän konst- och kulturhistoria.
(DC 700-709. DK 70). DK 7.01-7.09.

70        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

DK 930.85   Kulturhistoria. 
701 Konstvetenskap. Konstteori. Estetik. Konstfilosofi.

DK 7.01
.011   Kompositionsteori. Formlära
.017    Optiska verkningar. Perception

702 Konstens tekniker. Konsthantverk.
DK7.02
.021  Arbets- och framställningsmetoder
.022  Verktyg. Hjälpmedel. Verkstäder. Ateljeer
.023  Material. Materialval.Varierande indelning i olika underavdelningar.
.024  Tillbehör
.025   Förfall. Restaurering. Underhåll. Konservering
.026    Reproduktion. Kopiering. Faksimil. Avgjutning

703 Stilarter.
DK 7.3
.031  Förhistolisk konst. Naturfolkens konst. Äldre primitiv konst.

      .031.1 Förhistorisk konst.
      .031.2 Primitiv konst.
      .031.4 Europeisk folklig konst.
      .031.5 Aseatisk och australiensisk primitiv konst.
      .031.6 Afrikansk folkkonst. 
     .031.7 'l'idig amerikansk folkkonst.

.032  Forntidens och antikens konst.
      .032.1  Orientens och Asiens konst.
      .032.2  Gammalegyptisk konst.
      .032.3  Öst--medelhavskonst. Kretensisk. Mykensk. Fenicisk.
      .032.5  Kaldeisk, assyrisk, babylonisk, sumerisk och persisk konst.
      .032.6  Klassisk grekisk konst.
     .032.7  Romersk konst. Etruskisk konst

.033   Medeltida konst.
      .033.1  Fornkristen konst.
      .033.2  Bysantinsk konst.
      .033.3  Islamitisk och arabisk konst.
      .033.4 Romansk konst.
      .033.5 Gotik. Senmedeltida konst.

.034  Renässans. Barock. Rokoko. Kolonialstil.

.034.4 Förrenässans.

.034.5 Högrenässans.

.034.6 Senrenässans.   

.034.7  Barock
      .034.8 Rokoko

.035 Nyklassicism. Empire. Nygotik. Immitationsstilar.

.036   Modern konst.
      .036.1 Realism. Naturalism
      .036.2 Imprcssionism. 
      .036.3 Funktionalism. 
      .036.7 Expressionism. 

.037.1 Fauvism

.037.2 Kubism

.037.3 Futurism

.037.4 Dadaism

.037.5 Surrealism

.038 Abstrakt konst
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704 Konstnärliga motiv.
DK 7.04
.041    Människan. Aktstudier. Porträtt. Genremåleri.
.042    Djurstudicr. Sagodjur.
.043    Vinttcr. Träd. Blommor. Frukter.
.044   Historiemålcri. Bataljmålningar. Rcportage ctc .
.045   Allegorier. Symbolcr. Emblem. Deviser. Monogram.
.046   Mytologiska och religiösa skildringar.
.047  Naturskildringar. Landskap.
.048  Ornamentik
.049  Andra motiv (stilleben).

705 Konstens ändamål och användning.
DK 7.05

706 Speciella problem beträffande konst.
DK 7.06
.061  Förfalskningar. Ändringar. Plagiat.
.067   Konst sedd från olika utgångspunkter t.ex. av bildande konst, beställningskonst, 

folklig konst. 
       .6  Värdelös konst ("Hötorgskonst").

707  Aktiviteter i samband med konstutövning.
DK 7.07
.071  Skapande och återskapande konstnärer. Professionella artister.
.072   Konsthistoriker. Kritiker. Jurymedlemmar. Experter. Konstråd.
.073    Konstälskare. Åhörare. Åskådare. Habitueer.
.074  Konstsamlare.
.075  Konsthandlare. Förläggare. Impressarier. Producenter.
.077  Amatörer. Amatörverksamhet.
.078   Stödorganisationer. Konstfrämjande. Mecenater. Donatorer.

708 Karakteristiska former för vissa arter av konstverk. 
DK 7.08
.091   Reproducerad konst. Multikonst.
.091.8 Vandringsutställningar
.092   Tävlingar. Prisämnen. 
.094   Bild- och ljudöverföring. Filmning. 
.096 I.judöverföring: grammofon, radio, band, kassett m.m.
.097  Televisionsöverföring. TV-inspelning.

709 Övrigt.
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71    71.Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm). 

710 Fysisk samhällsplanering, övergripande verksamheter. 
(DC 710, DK 71).

71        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

711        Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. 
Stadsplanering o d.
(DC 711, DK 711).  Se Även 91.

 
7111      Allmänna utgångspunkter och principer
            Inventeringar. Prognoser. Utvärderingar. Nybebyggelse o sanering. Fysisk riksplanering.

DK 711.1 .
  .11     Förarbeten. Inventeringar. Prognoser
  .12     Planmässigt reglerad och ej reglerad bebyggelse
  .13     Befolkning. Befolkningsrörelser. Migration. Pendling. Bosättningsstruktur. 

Befolkningsfördelning. Befolkningstäthet
  .14     Markutnyttjande med hänsyn till grundförhållanden
  .16     Planeringens programmering och etappindelning
  .163   Nybebyggelse. Fastighetsbildning
  .164   Sanering. Evakuering och rivning av stadsdelar
  .168   Återuppbyggnad. Restaurering. Helnybebyggelse

7112      Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
DK 711.2
DK (100) Världsomspännande planer.
DK (4/9)  Nationella planer.

   
7113     I.andsbygdsplanering.

DK 711.3

7114     Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
DK 711.4

   .4-164 Sanering
   .4-167 Utbyggnadsplanering
   .4-168 Återuppbyggllad
  .41   Bebyggelsesätt
  .416 Radial- och bandstadsbebyggelse
  .417.2 Trädgårdsstäder
    .417.4 Nya stadsbildningar. "New Towns"
    .417.5 Tvillillgstäder. Satellitstäder
  .42     Olika typcr av städer, tätorter och samhällsbildningar
  .423   Etnografiskt primitiva samhällsbildningar
  .427   Tänkta idealstäder. Historiskt berömda städer
  .428   Världsstlider
  .43     Städer och samihällsbildningar med hänsyn till storlek och betydelsc
  .45   Städer etc. med hänsyn till olika funktioner( förvaltning, handel, industri, rekrea

tion,turism o.dyl.)
  .455   Städcr med hansyn till klimat och attraktiva naturförhållanden (rekrcations- och 

turistorter)
 .48     "Sovstäder "

7115     Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Bygg-
nadskvarter.
DK 711.5

  .51     Zonindelning allmänt. Legala och förvaltningsmässiga synpunkter
  .55     Zonindelning eftcr användningsändamål
  .551   Administrativa områden
  .552   Områden för handelsändamål. Affärskvarter
  .553   Kommunikationsområden. Hamnområden, terminalområden o.dyl.
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  .554   Industriområden
  .558   Områdcn för rekreation, sport o.dyl. Fritidsområden
  .58  Bostadsområden. Grannskapsgemensamheter. Lokala centrumbildningar med 

gemensamhetslokaler
  .585/.586 Ej önskvård bebyggelsc. Olämplig tomtmark. Slumområden

7116     Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
DK 711.6

  .61 Bestämmelser för fria ytor
  .62     Bestämmelser enligt föreskrifter i stadsplan. Öppen och sluten bebyggelse
  .63     Tomtindelning
  .64     Byggnadslinjer. Husavstånd. Tillåtet utnyttjande. Exploateringsgrad
  .65    Byggnads tillåtna höjd. Lågbebyggelse. Ordinär hyreshusbebyggelse i tre plan. 

Höghusbebyggelse

7117     Planering för trafikleder.
DK 711.7  
.73     'l'rafikleder, vägnät, gator o.dyl.

  .75     Spårbullden trafik, järnvägar, tunnelbanor o.dyl.
  .76     Flod- och kanalfart. Insjöfart
  .77     Flygtrafikleder. Flygfält

7118     Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
DK 711.8

7119 Övrigt.

712       Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur. Parkanläggningar.
(DC 712, DK 502, DK 504, DK 712.2-.7)  (Biologisk produktion, se 63)

71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
DK 502

         .2  Naturstudier. Naturhistoria
  .3     Naturen och samhället. Miljövård
 .31  Växelverkan mcllan natur och samhälle
 .33     Samhällsplanering med hänsyn till naturen
             .34   Sociala, administrativa och legala åtgärder för miljövård
 .35     Miljövårdsförvaltning
 .36    Vetenskapliga och tekniska åtgärder för naturskydd och miljövård
 .37 Restaurerings- och räddningsinsatser
               .4    Naturreservat. Naturskyddsområden
 .5     Naturen som helhet. Den naturliga ekologiska jämvikten. Faror, skador, hot
 .52  Naturlig jämvikt och självkorrektion av avvikelser
 .53   Den störda jämvikten
 .57  Direkt skadegörelse och skövling av naturen
 .58  Skada genom naturkatastrofer
 .6   Skydd av den döda naturen och landskapet
 .62   Geologiska skyddsområden
             .63  Landskapsskydd
 .64  Skydd av geologiska och geomorfologiska landskapsdetaljer
 .65     Skydd av exploaterbara tillgångar. Mark- och vattenskydd
 .7     Växtskydd. Djurskydd

.72   Reservat. Skyddsområden
 .74   Djurskydd
 .75    Växtskydd
 .8     Skydd av förhistoriska etnografiska och etnologiska fynd

71214   Miljövetenskap.
DK 504.
DK 504 omfattar miljön och dess komponenter i den mån de påverkats av människans 
aktivitet. För naturen (dess studium, bevarande och skydd) användes i DK avd 502. För 
allmän ekologi (växter och djur tillsammans) se 574. Omfattande studier, berörande både 
502 och 504, klassas i DK företrädesvis under 504.
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DK 504
.03  Sociala och socio-ekonomiska synpunkter på människans inverkan på miljön
.05   Skadliga effekter av mänsklig aktivitet på miljön

      .052  Uttömning o förbrukning av naturresurser genom överutnyttjande eller missbruk
      .054  Effekt av skadliga material. Föroreningar
      .055  Effekt av fysikaliska faktorer, t ex vibrationer, buller, värme
      .056  Förstörelse, tex 504.056: 355.4 Genom krig.
                   .06  Skydd av miljön
              .062 Skydd, rationell användning och förnyelse av naturresurser
                   .064   Kontroll av miljökvalitet. Kontroll av föroreningar
           (DK 504.3 Luftmiljö, till 715, 4 Vattenmiljö, till 714, 5 Markmiljö, till 716. 7  Biosfä-

risk miljö, till 715).

7122  Allmänt om olika slags landskap. Naturreservat. Allmänna fritidsområ-
den. Privata parker och trädgårdar.
DK 712.2
.23    Nationalparkcr

 .24    För jordbruk uppodlade områden. Kullturlandskap
  .25    Allmänna fritidsområden
  .26    Privata grönområdcn och parker
  .20    Koloniträdgårdar

7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
DK 712.3 / .7. (DK 712.8 / .9 finns ej)

7123     Trädgårdsarkitektur
DK 712.3

  .35     Avgränsningar. Staket. Nätverk. Häckar
  .36    Vägar. Gräsmattor. Stigar
7124     Växtanläggningar. Planteringar

DK 712.4
7125     Dammar. Fontäner. Vattenfall

DK 712.5
7126      Arkitektoniska element. Terrasser. Spångar. Lusthus. Soffor

DK 712.6
7127     Trädgårdsutsmyckningar (solur, statyer o.dyl.)

DK 712.7

713 Vägar i landskapet.
(DC 713, DK713 finns ej)

714 / 716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, örter, 
markdjur, markvård.

714 Vatten, fiskar. Vattenvård.
(DC 714 Water features, DK 714 finns ej, DK 502.4 Vattenmiljö)

715 Skog, träd, luft, fåglar. Luftvård.
(DC 715 Woody plants. DK 715 finns ej, DK 504.3 Luftmiljö och .7  Biosfäriskmiljö).

716 Mark, örter, markdjur. Markvård.
(DC  716 Herbaceous plants, DK 716 finns ej, DK 502.5 Markmiljö).

717 Anläggningar i landskapet. 
(DC 717 Structures, DK 717 finns ej).

718       Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier 
(DC 718, DK 718)

719       Kulturvård. Hembygdsvård. 
(DC Natural landscapes, DK 719 Hembygdsvård).

72  72 Formgivning av byggnader o anläggningar o d, miljögestaltning.
720 Arkitektur, övergripande verksamheter. 
72 01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 

andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

721-729 Se särskild uppställning. 
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72  72 Formgivning av byggnader o anläggningar o d, miljögestaltning.    
(Byggande av byggnader o anläggningar, se 69)

720 Arkitektur, övergripande verksamheter 7201-7209.
(DC 720, DK 72)

721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
(DC 721, DK 721) DK 721.0 
.01   Arkitekturestetik. Arkitekturteori

 .011   Förslag. Planllösning. Rumselement. Planelement. Ytanalys
  .013   Proportionering. Harmoniteorier. Koordination. Moduliscring
 .014   Kolonnordning
 .017   Ljusverkan. Skuggbildning. Färgteori. Färgsättning
 .02    Tcknik vid konstnärligt arbete
           .03    Byggnadsstilar
          .04    Arkitektoniska detaljer. Dekor och ornamentering
  .05   Delar av byggnader för speciella ändamål

722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
(DC 722, DK 722 finns ej) 

723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
(DC 723, DK 723 finns ej)

724  Nya tidens miljöer och arkitektur. 
(DC 724, DK 724 finns ej).

725    Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
(DC 725, DK 725).

7251   Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
DK 725.1 

  .11  Riksdagsllus. Parlamentsbyggnader
  .12     Ministerier. Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar
  .13   Kommunala byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus
 .14     Byggnadcr för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella uppgifter
 .15     Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus
 .155    Arkivbyggnader
 .16     Posthus. Telebyggnader
 .17     Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder
 .18     Militära byggnader. Kaserner
 .188    Polishus
 .19     Övriga offentliga byggnader
 .191    Brandstationer
 .192    Bårhus
 .193    Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk
 .194    Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar
 .198    Elektricitetsverk

7252    Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
DK 725.2

 .21     Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader
 .22     Byggnader med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.
 .23     Kontorshus. 
 .24     Bankbyggnader
 .25     Börshus. Byggnader för handels- och hantverksorganisationer
 .26     Saluhallar
 .27     Salutorg
 .29     Övriga merkantila byggnader

7253    Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
DK 725.3

 .31     Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer
 .32     Godsmagasin
 .33     Övriga byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar
 .34     Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn

.35     Lagerhus. Kylhus
 .36     Silobyggnader
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 .38     Byggnader för vägtrafik
 .381    Garage och parkeringshus
 .382    Verkstäder
 .383    Tvättanläggningar
 .384    Bensinstationer
 .388    Busstationer
 .39     Flygplatsbyggnader. Hangarer

7254 Industribyggnader.Fabriker.Verkstäder.DK725.4 Lantbruksbyggn.DK 631.2
Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar etc för verksamh.63.Byggnader 
för energiförsörjning, kraftverk o d för  644 .Byggnader för tillverkningsverks. i 66/69. 

7255    Sjukhus. Vårdhem. Sociala undcrstödsinrättningar.
DK 725.5

 .51     Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier
 .52     Mentalsjukhus
 .53     Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda
 .54     Blindinstitut. Dövstumsinstitut
 .55     Vårdhem för rehabilitering
 .56     Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem
 .57     Barnstugor. Barnhem
 .59     Djursjukhus

7256    Fångvårdsanstalter od.
DK 725.6

 .61     Fängelser
 .63     Korrektionsanstalter för vuxna
  .64   Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem
  .65   Alkoholistanstalter

7257   Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
DK 725.7

  .71   Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl.
  .73   Badanläggningar. Saunas
  .74  Simhallar. Friluftsbad
  .75   Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl.
  .76   Byggnader i parker. Paviljonger o.dyl.

7258   Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 
DK 725.8

  .81   Konserthus. Konsertsalar
  .82   Teaterbyggnader
  .821  Operahus
  .822  Övriga teatrar.Friluftsteatrar
  .823  Musikkafeer. Varieteer. Danssalonger o.dyl.
  .824  Biografer
  .826  Byggnader för sport. Cirkusbyggnader. Stadions
  .83  Samlingslokaler. Föreläsningslokaler. Konferenslokaler
  .84   Biljarder. Kägelbano. Bowlingbanor
  .85   Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor
  .86   Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och motorsport
  .87   Byggnader och anläggningar för vattensport. Båthus
  .88   Ridhus. Trav- och galoppbanor
  .89   Övriga idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. Iäktare

7259   Diverse offentliga byggnadsverk.
DK 725.9

  .91   Utställningsbyggnader
  .92   Provisoriska och flyttbara utställningsbyggnader
  .94   Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
  .95   Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt
  .96   Stadsportar. Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

726     Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
(DC 726, DK 726). DK 726.1- .9

  .1    Hednatempel. Helgedomar 738



  .2    Moskeer. Minareter
  .3    Synagogor
  .4    Kapell
  .5    Kyrkor
  .6    Katedraler. Domkyrkor
  .7    Kloster
  .77   Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl.
  .8    Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar
  .9    Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar
  .95   Byggnader vid vallfartsorter

727     Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
(DC 727, DK 727). DK727.1-.9

  . 1   Skolbyggnader
  .12  Folkhögskolor. Internatskolor
  .3    Universitet. Högskolor
  .4    Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverksinstitut
   .5  Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier
  .6    Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar
  .7    Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer
  .8    Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader
  .82   Biblioteks- och arkivbyggnader för speciella användare
  .91   Observatorier. Planetarier
  .94   Radio- och televisionsstationer. Radarstationer
  .97   Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer
  .98   Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor

728     Bostadshus.
(DC 728, DK 728). DK 728.1-.9

  .1    Bostadhus och bostäder allmänt
  .1 (1-21) Bostäder i tätorter
  .1 (1-22) Bostäder på den egentliga landsbygden
  .18   Provisoriska bostäder. Nödbostäder Baracker
  .2    Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter
  .222  Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter
  .224  Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter
  .226  Kollektivhus
  .3    En (och två-)familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus
  .31   Radhus
  .34   Tvåfamiljshus. Kopplade hus
  .37   Enfamiljshus. Friliggande hus. Villor. Egnahem
  .38   Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus
  .4    Klubbhus. Föreningshus
  .5    Hotell. Gästgivargårdar. Motell
  .51   Hotell i städer och tätorter
  .52   Hotell vid badorter o.dyl.
  .53   Gästgivargårdar. Motell
  .54   Ungdomshärbärgen
  .6    Lantgårdar. Bondgårdar
  .7    Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor
  .71   Weekendvåningar o.dyl.
  .76   Husvagnar. Trailers
  .77   Husbåtar
  .8   Borgar. Slott. Herrgårdar
  .81   Borgar (befästa)
  .82  Slott
  .83   Herrgårdar
  .9    Ekonomibyggnader o.dyl. Se även 7254.
  .94   Byggnader för lantbruksändamål. Sädesmagasin, stallar, ladugårdar, mejerier o.dyl.
  .9  Växthus. Vinterträdgårdar

729  Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.
(DC cirka 729, DK 729 finns ej.)
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73 73.Formgivning och visning av konstföremål. museiföremål, o d.        
(DC 73 mm, DK 73mm). DK 73.023 + 736-739. DC DK 069 om museer.

73        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

731 Skulpturarbete Material för konstnärlig bearbetning
DK 73.023.1- 023.6

            .1  Trä
   .2   Sten. Marmor
   .3   Metall
   .4 Lera. Porslin. Gips. Övriga plastiska material
   .5  Elfenben osv.
   .6   Vax
732 Primitiv. Forntida . Orientalisk.(DC 732).
733 Grekisk och romersk. (DC 733).
734 Medeltida. (DC 734).
735 Nya tiden.. (DC 735).

736      Sigill. .2 Stenarbeten. Kameer..3Medaljer  (DK736)
Delar av : Heraldik DK 929.6. Se även. 92
Adelsväsen. Ordensväsen DK 929.7 .  71 Ordnar. Hederstecken. Se  även92
Flaggor. Fanor. Standard DK 929.9. Se även  92

737    Numismatik (Myntlära). .1 Mynt .2 Medaljer
738 Konstnärlig bearbetning.
7381/738     Keramik 
          .1       Porslin
 .2     Majolika
  .3    Fajans. Stengods
  .4    Emalj
  .5    Mosaik
  .6    Terrakotta
     .8    Övriga keramiska föremål. Prydnadskakel.
7389       Konstnärlig metallbearbetning (1-7) mm.
     .1   Guld- och silversmide
     .2   Juvelerararbeten
     .4   Konstsmide i järn. Gjutgods
     .5    Arbeten i brons, tenn, koppar och andra metaller
     .7   Vapen. Vapensmide.

.8 Trä (ej i DK)

.9 Övriga material (ej i DK)

739 Museer. Samlingar. Permanenta utställningar
DK 069

 (1-21) Stadsmuseer
  ( l-4) Riksmuseer
  .013   Offentliga museer
  .017  Privata museer. (Allmänna utställningar av typ världsutställningar o d kan ingå).
  .02   Museer indelade efter samlingarnas art
    : 7 Konstmuseer
  .1     Ändamål. Nytta. Uppfostrande syfte. Visningar och föredrag för besökare
  .2    Byggnader. Tekniska anordningar
  .3    Inventarier
  .4     Metoder för iordningställande och konservering av museiföremålen. Framställning 

av modeller och utställningsgrupper osv.
 .5      Samlingar. Utställningsföremål
  .53    Utställningsteknik
  .538  Utställningskataloger
     .6       Administration
     .7       Publikationer
    .8     Forskningsarbeten

                  740



74     74. Teckning, ritning. Konsthantverk. Design av bruksföremål. Indu-
stridesign.
(DC 74, DK 74). DK 741-749. 

74       01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
      andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
      08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

741 /744 Teckningens grunder, ritningsarbeten. 741 Allmänt om teckning, barnteckning
ar, skämtteckningar. 742 Perspektivteckning. 743 Anatomiteckning 744 Linearritning, 
konstruktionsritning. 
745/749 Konsthantverk, industridesign. 745 Indelning efter material. 746 Sömnad, klä-
der, textil. 747 Inredningskonst. 748 Glas- och kristallarbeten. 749 Möbler od, övrigt, 
industridesign.

     DK 741-749
741 /744 Teckning.
741    Allmänt. 741.5 Karikatyrer. Satir- och skämtteckning
742   Perspektivteckning
743    Anatomiteckning
744    Linearritning. Geometrisk konstruktionsritning och projektionsritning
  .3   Ritbord. Ritbestick. Material
  .4   Metoder. Ritteknik
  .5   Reproducering
  .8   Ritningsarkivering
  .9   Registrering
745/749 Konsthantverk. Konstindustri.
745 .5  Indelning efter material
746    Handarbete Sömnad, broderi ctc.
747   Inredningskonst
748    Glas- och kristallarbeten.
749 .1 Möbler. .2 Värmeelement. Belysningsarmatur.
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75          75. Konstmåleri o d.                                                               
(DC 75, DK 75). DK 75.0. Se även 70.

75        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

 O Teknik. O Material. O Motiv.

DK 75
.02   Teknik.

 .023   Material (Duk, pannå etc. Färger).
 .04  Motiv. Indelas som i 70.
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76          76. Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.           
(DC 76 mm, DK 76 mm).DK 761-763 och 766-769, ej 7699)

76        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762 Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763         
Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764 Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika 
skriftarter. 7643 Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766 
Nyttografik  (Reklam, hemsidor på Internet mm). 769  Grafiksamlingar. 7699  Hand
skrifter. Bokrariteter. Bokkonst.

       DK:
761         Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt
762         Djuptryck. Etsning. Gravyr
763         Plantryck. Litografi. Rotogravyr
764 Teckenkonst.  Skrift. Tecken. Symboler. DK 003.0-.6 :                    
     .03 Translitterering. Transkription. Fonetisk skrift.
     .082  Diakritiska tecken. Accenttecken.
     .083  Förkortningar.  

.084/.086 Ordbildning. Satsbildning. Interpunktion.

.2     Olika skriftarter.
  .23   Bokstavsskrift.
  .24   Blindskrift.
    .26    Hemlig skrift. Hemliga kodcr.
  .27   Stenografi.
  .292 Alfabetiska koder. Morseskrift.
  .293 Numeriska koder.

.3      Olika skriftsystem.
  .32   Ideografiska skriftsystem.
  .322 Hieroglyfer.
  .323    Kilskrift.
  .324   Ostasiatiska skriftsystem: kinesisk skrift, japansk skrift osv.
  .33   Orientaliska bokstavsskriftsystem.
  .332  Hebreisk skrift. Arabisk skrift.
  .333 Iransk skrift.
  .336  Indisk skrift.
  .34    Västerländska bokstavsskriftsystem.
  .341 Grekisk skrift.
  .344  Latinsk skrift.
  .345  Runskrift.
  .349 Kyrillisk skrift.
  .35    Siffersystem

.5   Skrivmateriel. Skrivdon. 

.6      Andra slag av grafisk återgivning.
  .62    Beteckningar. Notationer. Symboler. Sinnebilder.
  .63   Diagram. Kartogram. Scheman.
  .64    Monogram. Anagram. Signaturer.
766         Nyttografik
769         Grafiksamlingar
7699     Handskrifter. Bokrariteter.

(DC 09, DK 09). DK 090-099
090.1 Bibliofili. Bibliomani
091    Handskrifter

  091.3 Handskrifter av olika slag. Miniatyrhandskrifter. Pergamentshandskrifter
  091.5 Autografer. Autogram. Namnteckningar

092    Xylografiska böcker. Blockböcker
093 Inkunabler. Tryck före år 1500. Deras nytryck och faksimiler
094    Böcker med dyrbar typografi
095    Praktband
096    Illustrationsverk
097    Exlibris
098    Ovanliga ellcr kontroversiella böcker. Förbjudna eller beslagtagna böcker

        099    Kuriosa                                                743



77 77. Fotografiskt arbete o d.                                                       
(DC 77, DK 77). DK 77.0 + 771-774+ 776-779.

77        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

       771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material. 7711 Lokaler för fotoarbete. 
       7712 Inredningar, belysning mm. 7713 Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig ut-
       rustning. 7715 Negativ- o positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oor-
       ganiska ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o övriga me-
       toder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck. Fotogravyr. 778 Fotografins 
       användningsområden. 7781 Kopiering. 7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 
       Stereo. 7785 Filmning, filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumen-
       tärfoto, konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar.

 
DK:

771         Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material.
772      Fotografiska metoder, huvudsakligen baserade på oorganiska ämnen och fysikaliska prin-

ciper.
773      Fotografiska metoder baserade på organiska ämnen.
774      Fotomekaniska metoder. 
776      Fotolitografi. Fotografisk framställning avplåtar för litografiskt tryck.
777      Fotografisk framställning av plåtar för boktryck och djuptryck. Fotogravyr.
778      Fotografins användningsområden. Tillämpad fotografi.
779        Samlingar av fotografier. Bildarkiv. Filmarkiv
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78         78. Musikalisk verksamhet o d.                                                  
(DC 78, DK 78). DK 78.0 +781-789

78 01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

781 Musikens teori, akustik, harmoni, form, komposition, verk, utövare. 782 Dramatisk 
musik. 783 Kyrkomusik o -sång. Sakral musik. 784 Vokal musik. Profan sång. 785 In-
strumentalmusik, orkestrar, duo, trio etc 786 Musik för tangentinstrument:, piano, orgel, 
dragspel . 787 Musik: stränginstrument. 788  Musik:  blåsinstrument. 789 Musik: slag-
verk och mekaniska instrument.

     DK:
781            Musikens teori.
782           Dramatisk musik.
783           Kyrkomusik. Kyrkosång. Sakral musik.
784           Vokal musik. Profan sång.
785            Instrumentalmusik.
786            Musik för tangentinstrument: Cembalo, piano, orgel, dragspel osv.
787            Musik för stränginstrument.
788            Musik för blåsinstrument.
789         Musik för slagverk och mekaniska instrument.
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79 79. Formgivning av sociala miljöer. Nöjes- o sportverksamheter o d.   

79        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

791 / 794 791 / 794. Seder o bruk. Offentliga nöjen, teater, sällskapsnöjen, spel.

791 / 794      01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

791    Seder och bruk. Offentliga nöjen.
(Seder o bruk DC 39, DK 39. Offentliga nöjen DC 791, DK 791) 

7911 Seder o bruk. (DC 39, DK 39).
79111   Kläder. Dräkter. Mode. Smycken. (DK 391. Design av kläder mm se 74).
79112    Seder och bruk i den enskildes liv. (DK 392)

.12 Födelse
  .14 Dop   
           .15   Omskärclse
  .17   Manbarhetsritualer
  .18   Myndighetsförklaring
  .2    Dödande av människor, t. ex. av barn, gamla och fångar. Rituella mord. Huvud-

jägare.Varulvar. Vampyrer . DK394.86 Självmord, harakiri.
  .3    Familjeliv. Familjens organisation
           .31   Släktskap. Patriarkat. Matriarkat
  .35  Konstladc familjerelationer. Fostbrödralag
  .4    Frieri. Äktenskapslöfte. Förlovning
  .5    Giftermål. Bröllop
          .51   Bröllopssedvänjor
  .54    Äktenskapsformer
  .541  Gruppäktenskap
  .544  Polygami. Polyandri
  .545  Monogami
  .6    Förhållanden mellan könen
          .61   Kärlek. Kärlekskonst
  .62   Konkubinat. Morganistiska äktenskap

.63  Celibat: religiösa äktenskapsförbud
           .64   Promiskuitet
  .65   Prostitution
  .7    Vänskap. Gästfrihet. Fiendskap
           .8    Måltider. Mat- och dryckesvanor
          .91   Namn. Efternamn. Förnamn. Öknamn.
79113      (Död. Begravning, DK 393, till 7956)
79114 (Folkligt liv. Officiellt liv. DK 394 till 7916).
79115    Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel  (DK 395).
79116      Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället  (DK 396.1-.9).  
              1  Kvinnoemancipation. Kvinnans likställighet. 2  Kvinnor och lagstiftning. 5 Kvinno-

arbete. 6 Kvinnans ställning i familjen. 9 Kvinnor och politik.
79117    Naturfolk. Nomader. Zigenare. Speciella raser och folkstammar med hänsyn till deras 

seder och vanor  (DK 397).
79118     Folklore (DK 398)
       .2   Berättclser. Sagor. Folksagor. Legender. Anekdoter. Historier-
       .3       Folktro. Folkliga seder. Vidskepelse-
       .33     Tro och seder mcd hänsyn till bestämda tider och högtider.
                   .332.12  Påsken. Påskseder.
         .332.16  Pingst. Pingstseder.
         .332.193Valborgsmässoafton.
         .332.24  Midsommar.
         .332.41  Jul. Julseder.
         .332.42  Nyår. Nyårsfirande.
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       .4       Det övernaturliga. Spöken. Sagofigurer.
       .5       Folklig dramatik. Folklustspel. Kasperteater.
       .6       Gåtor. Rebusar. Ordlekar. Valspråk.
       .7       Drömböcker. Folklig drömtydning.
             .8       Folkvisor. Skillingtrycksvisor. Ballader.
      .9       Ordspråk. Ordstäv. Bevingade ord. Talesätt. Vitsar. Kvickheter.
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d (DC 399)
7912 -
7913 -
7914     Filmkonst, filmer (DK 791.43, .44 Filmproduktion, .45 Filmförevisningar). 

TV, video. Radio.
7915      Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel. (DK 791.5)
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkeri. Karnevaler. Maskerader. (DK 791.6)

DK 394:
       .1       Festmaltider. Banketter. Offentlig utspisning.
                   .2       Nationalfester. Folkfester. Folknöjen.
       .25     Karnevaler. Maskerader.
       .268 Speciella dagar t. ex. Mors dag, De dödas dag.
       .3       Lekar. Spel. Danser.
             .4       Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. Invigningar.
       .5       Processioner. Defileringar. Demonstrationer.
       .6       Marknader.
       .7       Ryttarfcstcr. Torneringar.
       .84      Tvekamper. Dueller.  (.86 Självmord. Harakiri. till 79112.2)
       .9       Offentlig gästfrihet. Internationclla sällskapliga rclationer.
7917      Nöjesfält. Tivoli osv. (DK 791.7).
7918      Menagerier. Cirkusar. (DK 791.8).
7919 -                             
792    Teater.

(DC 792, DK 792). DK 792
              .022 Teatermaskineri. Belysningsanordningar.
    .023 Teaterrekvisita. Dekorationer.
    .024 Kostymer.
    .071   Skådespelare.
    .073  Habitueer.
    .077 Amatörskådespelare.
  .091.2 Repetitioner.
  .091.5 Premiärer.
    .097 TV-teater.
      .2    Talpjäser. Skådespel.
      .5    Operor. Operetter. Sångspel.
      .7    Varieteer. Kabareer. Revyer. Soareer.
      .8    Baletter. Dansuppvisningar.

793    Sällskapsnöjen. Dans.
(DC 793, DK 793). DK 793

                  .2    Skördefester. J.ulfester. Födelsedags- och bröllopsfester.
      .3    Dans. Rytmik
                   .4    Motionslekar. Blindbock. Kurragömma.
      .5    Pantlekar.
      .7    Andra sällskapsspel. Intelligenslekar. Minneslekar. Frågesport.
      .8    Trolleri. Tricks. Illusionistkonst.

794    Sällskapsspel i form av tanke-, skicklighets- och turspel.
(DC 794+795, DK 794). DK 794

      .1    Schack.
      .2    Dam, kvarnspel, halma osv.

.3   Bordsspel med turinslag. Tärningsspel. Domino. Mahjong.
  .4    Kortspel.
  .5    Läggspel. Tålamods- och skicklighetsspel.
  .8    Små målspel. Miniatyrs.pel för barn, t.ex.ishockeyspel.
  .9    Hasardspel, t.ex. roulett

748



795 795. Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer o d.

795        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

7951 Sociologi, socialvård, kriminologi o d.

7951        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

79511  Sociologi.
DK 316 (DC 301)

       .012 Makrosociologi.
       .013 Mesosociologi.
       .014 Mikrosociologi.
795111 .1     Sociologins tema och omfång.
795112 .2      Sociologiska riktningar och skolor.
         (091)  Sociologins historia.
795113 .3    Socialstruktur. Sällskap.

.35  Sociala grupper.
795114 .4   Sociala processer.

.45  Grupprocesser. Gruppdynamik. Gruppmedvetenhet.

.47  Sociala relationer.
795116 .6  Sociala förhållanden. Psykologisk sociologi. Socialpsykologi.

.65  Samhällsdebatt. Medborgarinverkan. Opinionsyttring.
795117 .7 Kulturellt samband i det sociala livet.

.72 Kulturtyper.

.723 Subkulturer.

.73  Kulturell dynamik.

.736 Socialisering.

79513 Sociala frågor. Socialt läge. 
DK 304 resp. 308. DC 309 Socialt läge och sociala förhållanden.

79514 Samhällets vårdproblem. Socialvård.
DK 36  (inklusive stora revideringar tom 1983) 

795141 DK364.1 Levnadsnivå och livskvalitet påverkande allmänna förhållanden: teknologisk 
utveckling, sociala, arbetspsykologiska, arbetsfysiologiska forändringar, familje- och 
generationsmotsättningar osv.

795142 DK 364.2 Välfärdspåverkande faktorer som kan föranleda vårdinsatser: dålig ekonomi, 
       arbetslöshet, bristande utbildning osv.

DK 364.26 Fysisk och mental ohälsa eller vanvård.
DK 364.27 Socialpsykologiska problem: avvikande beteende alkohol- och narkotika

missbruk, lösdriveri osv.
DK 364.29  Förhållandet mellan de "utslagna" och lagen.

795144 DK 364.4 Samhälleliga hjälpformer. Socialvård.

7951440 DK 364.4.0 Barndaghem. Ålderdomshem. Pensionärshem. Blindanstalter. Dövstums-
anstalter.

7951442 DK 364.42 Materiell hjälp: understöd, lån, naturabidrag.
DK 364.422 Kontanta understöd. Barnbidrag. Föräldrapenning.
DK 364.424 Naturahjälp.Skolmåltider.

7951444 DK364.44    Immateriell hjälp: social rådgivning, samtalsterapi, gruppterapi osv. 
Begravningshjälp. 
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DK364.442   Social service. Socialarbete. Social rådgivning. Familjeplanering. Rådgiv-
 ning vid födelsekontroll. Skyddsservice. Adoption.

DK364.444   Socialmedicinsk vård för fysisk och mcntal hälsa och rehabilitcring. 
 Mödravård. Sjukhusintagning. Sjukhusbehandling. Feriehem. Barnkolo-
 nier. Konvalescentvård. Eftervård.

DK 364.446  Socialkulturell omvårdnad: stimulans till kreativitet genom utbildning, fri-
 tidsvcrksamhet osv.

7951446 DK 364.46   Gemensamhetsaktivering till självhjälp för miljöns och livsklimatets för-
bättring genom gruppsamverkan med regional och kommunal hjälpverk-
samhet. Återanpassning till samhällslivet.

7951448 DK 364.48  Social infrastruktur. Socialvårdsmiljöer.
          
795146 DK 364.6      Personer i socialvård.

DK 364.62     Socialarbetare.
DK 364.65     Hjälpbehövande.
DK 364.65-053 Barn. Sjuka barn. Spädbarn. Barnavårdscentraler.Ungdomar. Fritidsgår-

       dar. Åldringar.
DK 364.65-054 Utlänningar.Invandrare. Flyktingar.
DK 364.65-056 Sjuka.Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.Invalider. Rörelse-

       hindrade. Mentalsjuka. Utvecklingsstörda.
DK 364.65-057 Arbetslösa. Militärer. Soldathem. Sjömanshem.
DK 364.65-058 Låginkomsttagare.Krigsskadade.Föräldralösa barn.Fosterbarn.Fosterhem.

79515 (Bostäder. Till 64.
DK 365        Önskemål beträffande bostäder och deras uppfyllande.
DK 365.2      Människans behov av bostäder.

 DK 365.4      Önskemål ifråga om bostäder.
DK 365.6      Besittningsrätt av bostäder.)

79516  Kriminologi.
DK 343.9

             .018  Forskningsmetodcr angående brottsorsaker m. m
  .9l     Olika slags förbrytare
 .92     Miljöpåvcrkan
  .93     Anatomiska förutsättningar hos brottslingar.
           .94     Fysiologiska och biologiska förutsättningar hos brottslingar
 .95  Kriminallpsykologi
           .96     Kriminalpatologi. Sinnessjukdom och kriminalitet
  .97     Kriminalsociologi
  .98     Kriminalteknik och -taktik. Fingeravtryck, brottsplatsundersökning osv

7952 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fysiska 
forntidsmiljöer.
Motsvarande byggda miljöer se722. 

7952        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

7953 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fysiska 
Medeltidsmiljöer (ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se723. 

7953        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

7954 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till Nya tidens 
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se724. 

7954        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.
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7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga 
byggnader och affärs- o industribyggnader o d.
Motsvarande byggda miljöer se725. 

7955        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga bygg-
nader, förvaltningsbyggnader.
Motsvarande byggda miljöer se  7251.

      Polisväsendet. (DK 351.74)
   .741  Polistjänst.   

.742   Gendarmeri.
  .743  Borgargarden. Nationalgarden.
  .744    Skogvaktare
  .745    Rikspolis. .745.7 Kriminalpolis.
  .746   Säkerhetspolis. SÄPO
  .749  Speciella poliskårer. Sjöpolis. Hamnpolis. Luftpolis etc. Interpol.

Övervakning av allmän ordning och säkerhet. (DK 351.75)
  .751 I'ankefrihet. Yttrandefrihet. Tryckfrihet.
 .752  Förenings- och mötesfrihet.

.753  Vapen. Ammunition. Sprängämnen.
  .754  Gator. Torg. Parker.
  .755   Medborgerlig anmälningsplikt. Mantalsskrivning. Passpolis
  .756  Utlänningar. Visa.
  .757   Hotell. Resanderum.
  .758 Offentliga föreställningar. Sammankomstcr. .1 Teater. Konserter. Film. .2  Ut-

ställningar. Mässor. Marknader mm. .3  Kabareer. Kafeer. Restaurangcr. Utskänk-
ningsställen. .31 Stängningstider. .5 Religiösa sammankomster.

.759 Andra övervakningsåtgärder. .1 Normaltid. .4 Åtgärder mot störande buller. .5     
Skydd av egendom. Tillvartagna effekter. Hittegods.

.76 Övervakning av den offentliga moralen. (DK 351.76).
              .761  Fylleri. Narkotika
  .762  Hasardspel. Lotterier. Hästkapplöpningar etc.
  .763 Bettleri. Lösdriveri.
  .764    Sedlighetspolis. Prostitution.
  .765   Djurskydd. Bekämpning av skadedjur. Se även 614 och 648.
  .766   Förargelseväckande beteende

.78 Allmän säkerhet (DK 351.78). De även 614, 64, 71, 72.
(.77   Allmän hälsovård. Övervakning av miljövård och bostäder. Se 614, 64,71,72)).
(.79 Förvaltning av vattenvägar. Sjöräddning. (DK 351.79). Till 656).

.81     Trafikövervakning. Trafikpolis. (DK 351.81).
              .811  Gator. Vägar. Broar.
  .812  Järnvägar. Spårvägar. TunIlelbanor.
  .813   Vattenvägar. Hamnar.
  .814  Lufttrafik.
             .816  Post.
           .817  Övervakning av telekommunikationer.

79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till merkantila bygg-
nader, affärshus, kontorshus.
Motsvarande byggda miljöer se 7252. 

79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till byggnader för 
transport- o kommunikationsväsen.
Motsvarande byggda miljöer se 7253. 
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79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till industribyggna-
der, fabriker, verkstäder.
Motsvarande byggda miljöer se 7254. 

79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till sjukhus, vård-
hem, ålderdomshem, barnhem o d. 
Motsvarande byggda miljöer se 7255. 

79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fängelser o d.  
Motsvarande byggda miljöer se 7256. 
Kriminalvård o d. Straffverkställighet. Förebyggande av brott.
DK 343.8

  .81    Fångvårdsanstalter
  .812 Ccllfängclser
 .813 Straff arbete
 .814    Straffkolonier
 .815   Ungdomsfängelser. Ungdomsvårdsskolor
           .818    Militärfängelser
          .819    Särskilds straffansttaltcr

.819.2 Kvinnofängelser

.819.3 Genomgångsfängelser

.819.5Koncentrationsläger

.819.7Anstalter för politiska fångar
 .82   Fängelsesystem. Ordningsregler. Fängelsevård
 .83     Fängelsepersonal
  .84     Straffverkställighetens olika grader. Enskild cell. Straffmildring
 .843  Åtgärder för återanpassning. Övervakning. Ånmälningsplikt
 .847    Straffverkställighct utan frihetsberövande.
 .848    Skyddstillsyn
          .85    Brottsförebyggande verksamhet
 .855   Sterilisering av brottslingar
 
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till restauranger, ser-

veringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Motsvarande byggda miljöer se 7257. Restaurangverksamheter od se 641-643. Sportverk-
samheter se 796-799.Nöjesverksamheter se 791-794.

79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till byggnader och 
lokaler för fritid, underhållning och sport.
Motsvarande byggda miljöer se 7258. Underhållningsverksamheter se 791-794. Sport-
verksamheter se 796-799.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till diverse offentliga 
byggnader.
Motsvarande byggda miljöer se 7259. 

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, begravning 
och religion. 
Motsvarande byggda miljöer se 726 och 718. 
Religiöst liv o religiösa ceremonier o d, se även 2.

7956        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

7956   Död. Begravning.
DK 393
.1 Begravning                                       

       .2       Kremering. Eldbegängelse. Likbränning
       .3       Balsamering. Mumier. Dödsmasker
       .4       Likvaka
       .7       Sorg
       .9       Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanscr. Dödsklagan. Offer. Gravöl
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7957 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till undervisnings- o 
förskningsanstalter, museer, bibliotek.
Motsvarande byggda miljöer se  727. 

7957        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

79571-          Undervisning.
79578 (DC 37,DK 37).

79571         Undervisningens organisation. Skoladministration.

795710 Undervisning, allmänt.
DK 37.01-.08

7957101 .01    Pedagogiska grundvalar: teori, politik, grundformer
   .013  Pedagogisk teori. Uppfostringsprinciper
   .014  Utbildningspolitik. Myndigheterna och utbildningen. Rätt till utbildning. Skol-

         plikt. Reformer inom utbildningsväsendct. Skolreformer. Utbildningspolitik. All-
männa synpunkter. Religiösa synpunkter. Sociala synpunkter. Ekonomiska syn-
punkter. Planering av utbildningsväsendet. Skolinspektion

.015 Discipliner inom pedagogiken. Pedagogisk psykologi
 .017 Uppfostringsideal

.018   Uppfostrans och undervisningens grundformer. 1 Uppfostran och undervisning i 
hemmet. 2 Undervisning i skolan. Föräldramöten. Åhörardagar. Föräldraförening-
ar. Hem och skola-föreningar. 3 Undervisning i internat. Undervisning i barnbyar. 
42 Kvällsundervisning. 43 Fjärrstudier, t. ex. i massmedia: Skolradio, Skol-TV. 
Korrespondensundervisning. 44 Deltidsutbildning. 46 Repetitionskurser. 48 Om-
skolning. Fortbildning. Vidareutbildning.

7957102 .02   Pedagogiska principer och metoder.
7957103 .03    Intelligensträning och personlighetsutveckling. Etisk fostran. Social fostran. 

Konstnärlig träning. Mental träning. Koncentrationsträning. Sensitivitetsträning.
7957104 .04   Eleven. Elevfaktorer i utbildningen. Rådgivning. Självstudier. Individuella fakto-

rer. Studieanlag. Begåvning. Gruppfaktorer. Samundervisning. Segregerad under-
visning. Rådgivning.Studie- och yrkesvägledning.SYO.Studievägledning. Yrkes-
vägledning. 

7957105 .05   Huvudmannaskap för skolan. Statliga skolor. Statsulldcrstödd utbildning. Kom-
munala skolor. Privata skolor

7957106 .06   Sociala relationer. Kontaktfrågor. Social miljö. Kontaktcr mellan föräldrar, lärare 
och elever. Relationer mellan elever. Mobbning. Gifta elever. Studentäktenskap.

7957107 .07   Administration av skolor och andra utbildningsanstalter.
7957108 .08    Personalfrågor.

795711 Skolledning. Lärare. Övrig personal
DK 371.11-.13

7957111  .11  Skolledning. Skolstyrelse. I.ärare. Övrig personal
7957112 .12 Skolkonsulenter. Lärarkollegier. Skolpsykologer. Skolkuratorer
7957113 .13  Fortbildning av lärare

795712 Skolorganisation
DK 371.21-.27

7957121  .212  Eleven.Urvalsmetoder.Skolmognadsprov.Intagning.Begåvnings- o lämplighetstest
.214 Läroplaner. Kursplaner. Schema. Linjeval

 .217  Studiebidrag. Stipendier. Transporter till o från skolan. Skolbussar. Skolmåltider
7957122  .22   Skolavgifter
7957123  .23    Skolårets indelning.Terminer.I.ovdagar.Ferier.Skolresor Studiebesök.Lägerskolor.
7957126 .26   Metoder för bedömning av eleverna. Betyg. Poäng
7957127  .27 Examensprov. Examina. Studentexamen 
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795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning
DK 371.31-.39

7957131 .31  Undervisningsformer. Individuell undervisning. Gruppundervisning. Programme-
rad undervisning.

7957132  .32    I.ektioner. Studier. I.ärarens arbete. Lektionsförberedelser. Elevens arbete. Studie-
teknik. Läxor. Skoltrötthet. Skolleda.

7957133  .33  Muntlig undervisning. Audivisuella metodcr. Diskussiornmetoder. Grupparbete.
7957138  .388   Praktisk yrkesorientering. PRYO. Praktik.
7957139 .398   Privatlektioner. Stödundervisning. Läxhjälp.

795714 Pedagogiska system
DK 371.4

795715 Skolordning. Disciplinfrågor
DK 371.5

Skolstadga.  Skolk. Premier. Belöningar. 54 Disciplinära åtgärder . Ordningsvak-
ter . Elevdemokrati. Elevråd.

795716 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisningsmateriel. 
Läromedel
DK 371.61-.69

  .61  Skolgårdar. 62 Skollokaler. Lektionsrum. Gymnastiksalar etc. 63 Skolmöbler.
  .66   Vetenskapliga instrument och apparater.
  .67   Tryckta läromedel. Skolböcker. Läroböcker.Kompendier. Kartor. Glober. 
  .68     Audiovisuella hjälpmedel. 69 Verktyg. Modeller.
  .69     Undervisningsmaskiner. Pedagogiska leksaker.

795717 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård
DK 371.7

795718 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner
DK 371.82-.89

  .82  Nybörjares behandling. Noviser. 83 Elevföreningar.
  .89  Skoltraditioner. Skoluniformer. Skolmössor. Studentmössor
 .899   Demonstrationer. Oroligheter. Skolstrejker.

.98 Fritidsverksamhetens utformning och organisation. DK 379.8

79572         Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer
DK 372.3-.8

795723  .3 Inom förskolan
795724  .4      Inom lågstadieundervisningen. 41 Läsning. 42  Skrivning. 46 Tal- och språkun-

dervisning. Språklärans och rättskrivningens grunder. 47 Räkning. Matematik
795728 .8  Inom grundutbildningen. Övningsämnen. T ex  (i DK).853 Fysik. 874 Teckning.
     
79573         Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande skolformer

DK 373.1-.6
 .1  Organisation och administration.
  .2       Förskola. Lekskola

.3   Primärundervisning.Folkskola. Enhetsskola. Grundskolans låg-och mellanstadium

.4       Övergångsformer till högre undervisning. Realskola. Grundskolans högstadium.

.5       Sekundärundervisning. Högre undervisning

.52   Skolformer med begränsad målsättning, t. ex. Flickskolor
  .54    Gymnasium. Gymnasieskolan. Teoretiska linjer
 .55   Vertikala eller horisolltala skolkombinationer. B-skola
 .6     Praktiska linjer, yrkeslinjer inom grundskolan och gymnasiet

79574     Folkbildning. Utbildning utanför skolans ram.
DK 374.0-.7

  .018.42 Kvällsundervisning. 43 Fjärrstudier, t. ex. i massmedia: Skolradio, Skol-TV. 
Korrespondensundervisning. 44 Deltidsutbildning. 46 Repetitionskurser. 48 Om-
skolning. Fortbildning. Vidareutbildning.

  .3       Ungdomsutbildning
  .7       Vuxenundervisning. Folkhögskola. Folkuniversitet. Folkhögskoleinternat.
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79576         Specialundervisning. Särskolor. 
DK 376.2-.7
.2 Fysiskt handikappade. Rörelsehindrade.

  .3       Synskadade. Hörselskadade. Personer med talsvårigheter.
  .4       Psykiskt handikappade.
 .5       Personcr med anpassningssvårigheter. Observationsklasser.
  .6    Socialt handikappade. Socialt privilegierade .63 Arbetslösa. Arbetsmarknadsut-

bildning. Amsutbildning. 66  Zigenare. 68 Invandrare.
 .7    Nationllclla minoritetcr. Samer. 76 Analfabeter.

79577         Fackskolor. Yrkesskolor. Yrkesutbildning.
            Hit hör yrkesutbildning såväl inom som utanför gymnasieskolans ram. Även företagens 

utbildning. (Beträffande svenska förhållanden se Svcnsk utbildningsnomenklatur SUN, 
Meddelanden i samordningsfrågor SCB). 
DK 377

795771       Organisation och administration.
DK 377.1

795772      Kurser som ej leder till något bestämt yrke.
DK 377.2
T ex: Matlagningskurs. Maskinskrivningskurs.

795773      Yrkesutbildning till fackarbetare, köpmän, handelsanslällda. Tekniska och handelsinsti-
tut m. fl.
DK 377.3

             T ex: Restaurangskola. Utbildning i yrkessömnad. 
795774       Vidareutbildning och omskolning av yrkesarbetare. Mästarutbildning.

DK 377.4
T ex: Tekniska skolor. Verkstadsskolor. Fortbildning och omskolning inom företag. 

795775      Högre yrkesutbildning för tekniker, ekonomer m. fl. som leder till studentkompetens 
och vidarestudium på respektive specialområden.
DK 377.5

             T ex: Handelsgymnasium. Tekniskt gymnasium. Konstfackskola.
795776       Yrkesutbildning på postgymnasial nivå som ej leder till akademisk grad.

DK 377.6
T ex: Biblioteksskolor. Journalistskolor. Konstskolor
DK 377.8  Lärarseminarier.

79578        Universitet och högskolor.
DK 378

795781      Organisation och administration.
DK 378.11-.18
.11  Ledning. 12 Professorer. Docenter. Preceptorer. Prosektorer. Laboratorer. Lärare. 

Övrig personal. Gästföreläsare. Forskare.   
.14   Studiernas organisation. Studieplaner. Kursplaner. Studietidens längd.

  .16  Lokaler. Utrustning. Läromedel. 
  .17   Studenthälsovård. 18 Studentkårer. Studentliv. 
795782        Akademiska grader. Examina. Diplom. Betyg.

DK 378.2
795783        Studiernas finansiering. Fonder. Stipendier.

DK 378.33-.37
  .33 Forskningsstipendier. 34 Studiestipendier. Resestipendier.36 Studielön. Studielån.
  .37   Sociala åtgärder. Studentbostäder. Studenternas bostads- och arbetsförmedling
795784        Universitet.

DK 378.4
795786        Högskolor.

DK 378.6
795787 Forskning ( )

795791- Sociala miljöer med anknytning till  undervisningsanstalter, museer, 
795797 bibliotek. 

Motsvarande byggda miljöer se 727.
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7958 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till  boende.
Motsvarande byggda miljöer se 728. 

7958        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

7959 Sociala miljöer och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar.

7959        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

79591      Sammanslutningar. 
79591 Allmänt om sammanslutningar. (DK 06.01-.08). DK 06
7959101 .01 Allmän karaktär. Grundande. Upplösning. Stadgar

.02   Medlemmar. Rättigheter. Skyldigheter

.03    Fonder. Tillgångar

.04   Förvaltningsorgan. 

.042 Generalförsamling. 044 Utskott. Styrelse. Expedition
 .049  Vetenskapliga och tekniska utskott.

.05    Verksamhet. 053  Sammanträden. 053.7 Protokoll.
 .055  Publikationer över utförda arbeten. 

.055.5 Årsberättelser. Verksamhetsberättelser.

.06    Tävlingar. Utställningar. Prov. 066 Diplom. Betyg. Pris

.07     Tillkännagivanden. Manifestationer. Kungörelser.

.08   Personal.

79591 Olika slag av sammanslutningar. 
Organisationernas verksamheter enligt deras syften ingår i de särskilda fackområden där 
de är verksamma. 
(DC 061-068. DK 061.1-.7  Olika slag av sammanslutningar od). DK 061

 .1      Officiella sammanslutningar.
.12    Akademier

  .2     Icke-officiclla, halvofficiella sammanslutningar. 
Allmännyttiga sällskap och föreningar.

.21  Organisationer, sällskap, rörelser med allmän inriktning.
  .213  Ungdomsrörelser, t ex. scoutlörelser.
  .22     Organisationer för främjande av vetenskap och kultur.                 

.23  Organisationer, rörelser med speciellt syfte eller verksamhetsfält.
                .234  Organisationer, rörelser med ideologisk eller religiös inriktning.  
  .235 Humanitära organisationer, rörelser med filantropiska och rehabiliterande syften. 

.236  Esoteriska, mer eller mindre hemliga 
    .236.4 Kriminella, helt eller delvis hemliga rörelser.
    .236.6 Ordenssällskap. 236.61 Frimurare. 236.63 Odd fellows, Lions m fl.

.237   Klubbar. Sällskapsföreningar. Cirklar. 

.237.2 Sociala klubbar. 237.5 Rotary.   

.3     Möten, kongresser, konferenser.
  .4      Icke-permanenta utställningar. Salonger. Mässor.
  .41   Världsutställningar. Allmänna internationella utställningar.
  .43   Fackutställningar. Mässor.
  .46   Vandringsutställningar.
  .5    Affärs- och industriföretag. Firmor.
              .6       Vetenskapliga och tekniska insitutioner och tjänster.
  .61   Institutioner för främjande av vetenskap, forskning och utveckling i allmänhet.
  .62  Specialiseradc centraler för forskning och utveckling. Forskningslaboratorier. För-

söksanläggningar.
.63   Fältlaboratorier. 64 Provningsanstalter. 65 Modellverkstäder

  .66  Konsultbyråer och informationscentraler.
 .68  Datacentraler, datanät och datatjänster. 
  .7     Festligheter. Jubileer. Mottagningar

(DC 069 Museer och DK 069 Museer, till 73)
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796 / 799 796 / 799. Sport och  idrott o d.

796 / 799      01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

796     Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
(DC 796, DK 796). DK 796

7961  Lek och vederkvickelse i det fria
DK 796.1 (.022-.093 gäller i alla 796- 799)
.022  Redskap. Utrustning.

  .05  Strategi. Taktik.
  .06   Organisation. Regler.
  .07   Tävlande. Funktionärer. Askådare.
  .071  Professionella. Professionalism.
  .077  Amatörer. Amatörism.
  .092  Rekord.
  .093  Tävlingar.

7962   Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket, bowling, boccia.
7963   Bollspel
         DK 796.3
  .31   Bollspel med liten boll utan särskilda redskap, t.ex. väggboll
  .322  Handboll.
  .323  Basket. Korgboll.
  .332  Fotboll.
  .333  Rugby. Amerikansk fotboll.
  .342  Tennis.
  .344  Badminton.
  .346  Squash.
  .352  Golf.
  .353   Polo.
  .355  Landhockey.
           .357  Baseball.
  .358  Kricket.
  .382  Biljard.
  .386  Bordtennis.

7964   Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott.
DK 796.4 

  .41   Gymnastik
  .42 /.43 Fri-idrott
  .421  Gång
  .422  Löpning, stafettlöpning.
    .43   Hopp. Kast
  .431  Hopp.
 .1 Höjdhopp. 

.2 Trestegshopp.

.3 Längdhopp. 

.4 Stavhopp
  .433  Kast. 

.1 Kulstötning. 

.2 Spjut. 

.3 Diskus. 

.4 Släggkastning

7965   Fotvandring. Bergsbestigning. Orienteringslöpning.
DK 796.5         
.51  Fotvandringar. Utfärder

  .52 Bergsbestigning. Alpinism
  .54   Lägerliv. Camping
  .56   Orienteringslöpning
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7966     Cykelsport
DK 796.6        

7967      Motorsport
DK 796.7            

  .71  Bilsport
  .72   Motorcykelsport

7968      Kamp- och försvarssporter
DK 796.8

  .81    Brottning, fristils
  .82   Brottning, grekisk-romersk
  .83     Boxning
  .85  Asiatiska kampsporter
  .852  Jiu-jitsu
  .853  Budo-sporter, t.ex. Judo, Karate.
  .86    Tyngdlyftning

7969      Vintersport
 DK 796.9
  .91 Skridskoåkning
  .912  Konståkning
  .914  Hastighetsåkning
  .92   Skidsport

.922   Längdlöpning
    .925  Backhoppning
  .926 Slalom. Störtlopp
  .93    Tolkning på skidor
  .951  Rodel. Toboggan
  .952 Bobsleigh
  .958   Skridskosegel. Isjakt
  .96     Isspel. Bandy. Curling

.966  Ishockey
  .97  Övrig sport på is. Isbanetävlingar

797        Vattensport. Simsport. Flygsport
(DC 797, DK 797). DK 797

  .1  Vattensport
           .12    Kanotsport. Roddsport
  .14    Segling
  .15   Motorbåtssport
  .17   Vattenskidåkning

.2      Simsport
  .21   Simtävlingar
  .25   Vattenpolo
  .26    Simhopp
  .5      Flygsport

798        Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur.
(DC 798, DK 7989. DK 798

  .2    Ridsport, allmänt
  .4     Galopptävlingar
  .6       Travtävlingar
  .8    Hundkapplöpningar
  .9   Övriga tävlingar med djur, t ex Brevduvetävlingar.

799        Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte
(DC 799, DK 799). DK799            

  .1    Sportfiske
.2      Jaktsport
.3       Sportskytte
.31   Gevärs- och pistolskytte

  .32   Bågskytte
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70 / 79 Formgivning av fysiska och sociala 
miljöer o d. Jämförelse med SAB.
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70 / 99        Kulturella verksamheter. 
70 / 79 Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d

70  70 Övergripande verksamheter om formgivning av fysiska och sociala   
miljöer o d. Allmän konst- och kulturhistoria.   

70 (SAB) I  Skön konst, allmänt. Ia konst, allmänt. Iaa Konstteori. Iaaf Färglära. Iab Stilhistoria. 
Ib Allmän konsthistoria. 
Ib.1 Förhistorisk konst. Ih.2 Forntidens konst. Ib.3 Medeltidens konst. Ib.4 Nya tidens 
konst. Ib.5 1900-talets konst. Ib-c Konsthistoria, Sverige. 
Ibh Happeningkonst, videokonst od. Ibt Kyrklig konst. Ibu Folkkonst, allmogekonst. 
Ibv Särskilda motiv.  Ibz Särskilda konstnärer (se även 92).
Kt Allmän kulturhistoria, till 70 när det gäller övergripande arbeten, till 71 - 79 när det 
gäller dessa områden.

71 71 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm)                         
71 (SAB) Ict Stadsplanekonst. Icu Trädgårdskonst. 

Odg Samhällsplanering, fysisk planering. (Odg:oe, Planlagstiftning, till 34). 
Odg-c Samhällsplanering, Sverige. 
Odgb Riksplanering. 
Odgc Regionplanering. Länsplanering o d. 
Odgd Kommunal planering. Tätorter. Glesbygd. (Odgd:oe Stadsplanelagstiftning, till 34). 
Odg-z Planering, särskilda orter. Odg-cz Planering särskilda  svenska kommuner. 
Odgl Bostadsområden. 
Odgm Frilufts- o fritidsområden, lekplatser, nationalparker. 
Odgp Industriområden, parkeringsplatser. 
Odgq Gator, vägar, trafik.  

 Mua Bebyggelse (delar som gäller övergipande planering). 
Uh Naturskydd, naturvård. (Uh:oe Miljölagar, till 34). Uha Miljöekonomi.

 Uhbb Havsvatten. Uhc Försurning. Uhca Luftvård. 
Uhcb Vattenvård (sjökalkningsarbete o d ingår i 639). 
Uhcc Markvård. Uhcd Miljögifter (se även 614). 
Uhch Föroreningskällor: industri, lantbruk mm. 
Uhe Naturskydd, växter och djur. Uhf Naturskydd, växter. Uhg Naturskydd, djur. 
Bgk Kulturminnesvård (delar om stadsdelar o d).  

Delar av P Teknik, industri och kommunikationer, som gäller formgivning med hänsyn 
till estetik och användning och som är förutsättningar för översiktlig planering. Ingen-
jörsmässiga beräkningar o d ingår i 62. Byggnadsarbete ingår i 69:  
Pp Byggnadsteknik o bygggnadsindustri. 
Ppa Byggnadsteknik. Ppaa Geoteknik. Ppab Byggnadsstatik. Ppac Byggnadsmaterial. 
Ppad Konstruktions-o arbetsteknik. 
Ppb Husbyggnad. Ppba Planering. Ppbb Byggnadsdelar. 
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla, hygien. Ppbd Byggnader för särskilda ändamål. 

Ppc Väg-o vattenbyggnad. Ppca Vägar, gator. Ppcb Järnvägar, spårvägar. 
Ppcc Tunnlar. Ppcd Broar. Ppce Flygfält. 
Ppcf Vattenbyggnad. Ppcg Vattenkraftsbyggnader. 
Ppch Torrläggning o bevattning. 

 Ppd Kommunalteknik. Ppda Vatten, avlopp. Ppdb Avfallshantering, renhållning. 
Ppdde Belysning. Ppdf Värmeförsörjning.   

Pr Transportmedel. kommunikationer. Pra Vägtrafik. Prb Järvägar, spårvägar. 
Prc Sjöfart, hamnar. Prd Lufttrafik, flygplatser. Rymdflyg. Prf Amfibier, svävare. 
Prt Transport- forskning, godstrafik, kollektivtrafik. Ps Brandteknik.        

Anläggningsarbeten ingående i Pc Elektroteknik, elektrisk industri: Pca Elektrisk kraft-
produktion. Pcb Elektrisk kraftöverföring, distribution. Pcc Elektriska maskiner. 
Pcf Elektrisk ljusteknik. Pcg Elektrisk värmeteknik. Pch Teknisk elektrokemi. 
Pci Elektronik. Pcj Teleteknik. Pcja Telgrafi. Pcjb Telefoni. Pcjc Radio. Pcjd Televi-
sion. Pcjö Övrig teleteknik. 
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72 72 Formgivning av byggnader och anläggningar o d. Miljögestaltning.                          

721 Formgivning av byggnader o anläggningar o d. Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader för myndigheter, förvaltningsbyggnader o d. 
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus. 
7253 Byggnader för transport- o kommunikationsväsen. 
7254 Industribygnader. Fabriker. Verkstäder.
7255 Vårdhem. Sociala inrättningar. 
7256 Fångvårdsanstalter o d. 
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader. 
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.  
7259 Diverse offentliga byggnadsverk. 
726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728 Bostadshus o d. 
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg och ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

72 (SAB) Ic Arkitektur. Ic:d  Arkitekturteori. Ic:do Arkitekturpsykologi. 
Ic.2 Forntidens arkitektur. 
Ic.3 Medeltidens arkitektur. 
Ic.4 Nya tidens arkitektur. 
Ic.5 1900-talets arkitektur. 
Ic-z Arkitektur, särskilda orter. 
Icd Arkitektur, särskilda hustyper. 
Icda Bostäder. Icdaa Herrgårdar, slott o d.

 Icdb Affärsbyggnader, industrier o d. 
Icdc Kyrkor.
Icdd Stadshus o d.

 Icdg Teatrar, konserthus od. 
Icdö övriga byggnader: lusthus, monument o d.  

Mu Bebyggelse och byggnader. Mua Bebyggelse (delar som gäller övergipande planering 
förs  till 71). Mub Byggnader. 
Bgk Kulturminnesvård (delar om  byggnader).

Delar av P Teknik, industri och kommunikationer, som gäller formgivning med hänsyn 
till estetik och användning. Ingenjörsmässiga beräkningar o d ingår i 62. Byggnadsarbete 
ingår i 69:  
Pp Byggnadsteknik o bygggnadsindustri. Ppa Byggnadsteknik. Ppaa Geoteknik. 
Ppab Byggnadsstatik. Ppac Byggnadsmaterial. Ppad Konstruktions-o arbetsteknik. 

Ppb Husbyggnad. Ppba Planering. Ppbb Byggnadsdelar. 
Ppbc Värme, vatten, ventila tion, kyla, hygien. 
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål. 

Ppc Väg-o vattenbyggnad.  Ppca Vägar, gator. Ppcb Järnvägar, spårvägar. 
Ppcc Tunnlar. Ppcd Broar. Ppce Flygfält. 
Ppcf Vattenbyggnad. Ppcg Vattenkraftsbyggnader.
Ppch Torrläggning o bevattning. 
Ppd Kommunaltekniska anläggningar, Ppda Vatten, avlopp, Ppdb Avfallshantering, ren-
hållning, Ppdde Belysning, Ppdf Värmeförsörjning, Ps Brandteknik. 

Anläggningsarbeten ingående i Pc Elektroteknik, elektrisk industri: 
Pca Elektrisk kraftproduktion. 
Pcb Elektrisk kraftöverföring, distribution. Pcc Elektriska maskiner. 
Pcf Elektrisk ljusteknik. Pcg Elektrisk värmeteknik. Pch Teknisk elektrokemi. 
Pci Elektronik. Pcj Teleteknik. Pcja Telgrafi. Pcjb Telefoni. Pcjc Radio. Pcjd Televi-
sion. Pcjö Övrig teleteknik. 
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73 73 Formgivning och visning av konstföremål, museiföremål o d          
73 (SAB) Id Skulptur.  Olika material o metoder, skulpteringshistoria. Idy Praktiska handledningar 

för skulptur. Ii konstsamlingar o-utställningar. Iib Konstgallerier, konstmuseer. Iis pri-
vat konstsamlande. Iit Konstutställningar. Iiu Konsthandel, salukataloger. 
Bg Allmänna museer. Bga Museiteknik. Bgk Kulturminnesvård (delar om stadsdelar o d 
till 71, delar om byggnader till 72). Bh Allmänna utställningar.

 Ky Historiska hjälpvetenskaper. (Kya Diplomatik, till 76). Kyb Heraldik. Kyc Sigill-
kunskap. Kyd Flaggor, fanor. Kye Symboler, emblematik. (Kyf Rang- och titelväsen till  
929). (Kyg Historisk kronologi, till 9302). Kyh Numismatik, mynt och medaljer. Kyi 
Ordnar (ordensväsen se Bk på 7959).  

74 74 Formgivning av bruksföremål. Teckning.
74 (SAB) Ig Teckning. Igy Praktiska handledningar för teckning. 

Ih Konsthantverk, anikviteter. Iha Ornamentik. Ihb Industriell formgivning. 
Ihc Textil konst. Ihca Vävnader, Ihcb Mattor. Ihcc Tygtryck. Ihcd Broderier. Ihce Spetsar. 
Ihcf Virkning, stickning. 
Ihd Konsthantverk i trä. Ihe konsthanterk i metall. Ihf keramik o glas.
Ihh Heminredning. Ihha Väggbeklädnad. Ihhb Möbelkonst. 
Ihk Dräkthistoria. Ihks Uniformer. Ihkt Folkdräkter. Ihku Teaterdräkter. 
(Ihq Reklamkonst, till 76), Ihö Övrigt konsthantverk.  
Mv Föremål. 

75 75 Konstmåleri o d                                                                  
75 (SAB) Ie Målarkonst. Ie.1 Förhistorisk målarkonst. Ie.2 Forntidens målarkonst. Ie.3 Medelti-

dens målarkonst. Ie.4 Nya tidens målarkonst.  
Ieb Bokmåleri. Iem Miniatyrmåleri. Ien Muralmåleri. Iet Teaterdekorationer. 
Iey Praktiska handledningar i måleri.  

76 76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.                               
76 (SAB) If Grafisk konst. Ifr Bruksgrafik, affischer mm. Ifr Bokillustration. 

Ify Praktiska handledningar för olika typer av grafik. 
Ae Bokväsen. Aea Allmän bokhistoria. Aeb Skrivredskap, skrivmateriel. Aec Boktrycke-
rihistoria. Aed Bokbandshistoria. Aef Redigeringsteknik, layout. 
Aet Bibliofili. Aeta Exlibris. 
Af Skriftväsen. Afa Skrift- o alfabetshistoria.Afb Paleografi (äldre skriftarter). Afe Kal
ligrafi . Afd Chiffer. 
Ihq Reklamkonst. Kya Diplomatik. F.08 Epigrafik,papyrologi. (Qbge Stenografi se 651) 

77 77 Fotografiskt arbete o d.                                                        
77 (SAB)  Pn Fotografi. Pna Fotografiteknik. Pnaa Lokaler, fotoutrustning. Pnaab Kameror, blix-

tar od. Pnaac Projektorer. Pnac Framkallning, kopiering, retusch. Pnad Färgfoto. 
Pnae Fotografering i olika situationer, avståndsfoto, närbilder, stereo, under vatten etc. 
Pnaf Motiv, barn, djur, landskap etc. 
Pnb Film, rörliga bilder. Pnba Kameror o annan utrustning. Pnbb Klippning. Pnbc Pro-
jektion. Pnbd Ljussättning, stereo, trick, färg, ljud, tecknad film. 
Pnbf TV-fotografering, vifeofilmning. 
Pnd Vetenskaplig fotografi, flygfoto, laserfoto, mikrofilmning,röntgenfoto, värmefoto od 
Pni Fotokonst. Pnz Särskilda fotokonstnärer. 
Framkallning, kopiering od i industriell skala ingår i  686.

78 78 Musikalisk verksamhet o d.                                                   
78 (SAB) Ij Musik. Ija Musikteori. Ijb Allmän musikhistoria. Ijc Orkestrar, instrument, allmänt. 

Ijd Tangentinstrument. Ije Stråkinstrument. Ijf Blåsinstrument. Ijg Knäppinstrument. 
Ijh Slaginstrument. Iji Elektriska instrument. Ijj Mekaniska instrument och mekanisk 
ljudåtergivning. 
Ijk Instrumentalmusik,mindre ensembler. Ijl Orkestermusik. IjmInstrumentalmusik, sär
skilda former. 
Ijn Vokalmusik. Ijo Solosång. Ijp Körsång. Ijq Vokalmusik, särskilda former. 
Ijr Dramatisk o scenisk musik. Ijs Gudstjänstmusik. Ijt Skolmusik. 
Iju Folkmusik. Ijv Icke-västerländsk musik. Ijx Jazz- o dansmusik. Ijy Musikprogram. 
Ijö Högtids-o årstidsmusik, jul, böllop, begravnig, cirkus, gatumusik. 
X Musikalier, noter, sångtexter od. Y Musikinspelningar.
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79 79 Formgivning av sociala miljöer. Nöjes-och  sportverksamheter od               
 

791 / 794. Seder o bruk. Offentliga nöjen, teater, sällskapsnöjen, spel.

791 Seder och bruk. Offentliga nöjen o d (utom teater od 792).
7911 (SAB)  My Samhälls och familjeliv.
 Mt Zigenarnas och tattarnas  etnografi. 

Mz Folktro och folkseder. Mza Folkliga fester. Mzaj Julseder. (Mzb folkmedicin, till 
614). Mzd Folktro: tomtar, troll, trollsom, skrock, jättar sjöjungfrur etc. Mxk Kosthåll.
Bl Mysterier, paeudovetenskap o d. 
Blb ockultism, spöken, svartkonst, andebesvärjelser o d. Blc Spådomskonst o d, sibyllor, 
orakel od. Blca Astrologi, horoskop. Blcb Drömböcker. Bld Frenelogi. Blf Storsjöodju
ret, Snömannen o d. Blg Forntida astronauter, Ufo o d.

 (Se även Kt Kulturhistoria på 7954).   

7914 Im Film. Ima Film: allmänt. Imaa Filmens estetik. Imab Filmregi. Imac Filmindustri, 
Filmproduktion, filmdidsttribution (distribution till 655). Imb-z Särskilda biografer.
Imb Filmhistoria, filmkritik Imba Stumfilm, ljudfilm, barnfilm, våldsfilm. 
Imbaa Västern. Imbac Pornografi. Imbad Krigsfilm, kriminalfilm, rysarehistoria. Imbae 
Science-fiction, skräck. Imbah Experimentfilm. Imbai Teccknad film, dockfilm. Imbaj 
Dokementär, journal. Imbak Musik-, dans-, sångfilm.
Bu Radio och television ( Kommunikationstekniska verksamheter ingår i 654)

7915 Vaxkabinett, marionetteater o d.
7916 Ikö Offentliga fester och ceremonier: festtåg, svenska flaggans dag, hovfester, ritualer, 

ceremonier, eriksgator, kungliga intåg od.(Iköa Revy o d, till 792). 
7917 Iköd Nöjesfält, tivoli, marknadsunderhållning.
7918 Iköe Menagerier, cirkus. Iköf Tuppfäktning o d.

792 Teater, opera, balett o d.
792 (SAB) Ik Teater. 

Ika Teater: allmänt: olika typer av teater, teaterlokaler, regi, rekvisita, kostymer, skåde
spelarkonst etc. Ikb Teaterhistoria och teaterkritik. Ike Teaterprogram.
Iks Fria teatergrupper o d. 
Ikt Mim, skuggspel, marionetter o d.

 Iku Barnteater. 
Ikv Amatörteater. 
Ikx Radioteater, hörspel, TV-teater.

 Iky Balett, konstnärlig dans. 
Ikz Särskilda scenkonstnärer (se även 92). 
Iköa Revy, kabaret, varieté, music-hall od.

793 Sällskapsnöjen o d. Sällskapsdans.
793 (SAB) R Idrott, lek och spel, allmänt. (Ra Gymnastik, Rb idrott o sport, Rh Scouter, till 

796/799). 
Rc Lek o dans. Rca  Sång- o danslekar. Rcb Sällslapsdans. Rcba Gammaldans, folkdans. 
Rcbb modernare danser.

 Rdd Diverse lekar. Rdd Barnlekar,barnkalas. Rdda Frågesport. Rddb Gåtor, rebusar o d. 
Rddc Korsordkorsord. Rddd Kortkonster, trollkonster, buktaleri. Rddf Utomhuslekar,  lek
platser, kulspel od.
Rdj  Leksaker. 
Rds Samlarverksamhet som hobby, bokmärken, tändsticksetiketter o d. (Frimärken se 
även Qifb). 

 
794  Sållskapsspel i form av tanke-, skicklighets- och turspel.
794 (SAB) Rd Spel och tidsfördriv. 

Rda Schack. Rdb kortspel. Rdba Bridge. Rdbj Patienser.
Rdc Sällskapsspel, bl a bingo, brädspel, elektroniska, roulett. Rdca Biljard o d..
 (Rdd Diverse lekar, bl a barnlekar, frågesport, gåtor, korsord, trollkonster,utomhuslekar, 
Rdj  Leksaker, Rds Samlarverksamhet som hobby, till 793). 
Re Lotteri, vadhållning, tippning. 
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795 Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer o d

7951 Sociologi, socialvård, kriminologi.

79511 Sociologi
79511 (SAB) Oa Allmän sociologi. 

Oaa Socialpsykologi. 
Oab Sociala strukturer. Oaba Arbetssociologi.
Oabb Bebyggelsesociologi. Oabba Stadssociologi. Oabbc Glesbygdssociologi.
Oabk Social differentiering. Oabka Klasser o d, social jämlikhet, mobilitet, akademiker, 
arbetarklass, socialgrupper, eliter, fattiga, rika etc. 
Oabkb Åldersgrupper, generationsklyftor. 
Oabkba Barn och ungdom, ungdomskultur od. 
Oabkbb Vuxna. 
Oabkkc Pensionärer, äldre. 
Oac Grupper , familjer, äktenskap. sambo, skilsmässor, föräldrar o d.   

79514 Socialvård.
79514 (SAB) Ohf Socialvård. Ohf-c Socialtjänst, Sverige. (Ohf:oe Sociallagar, till 34). 

Ohfa Socialbidrag, arbetslöshetsundestöd. 
Ohfb Barnomsorg o ungdomsskydd, bidragsförskott. Ohfc Familjehjälp. Familjebidrag. 
Ohfe Äldreomsorg. 
Ohfh Färdtjänst, handikappomsorg. Ohfha Synskadade. Ohfhb Hörselskadade, dövstum-
ma. Ohfhc Psykisakt handikappade.Ohfhf Rörelsehindrade. Ohfhg Dövblinda, flerhandi-
kappade. 
Ohg Frivillig hjälpverksamhet. 
Ohi Missbruk. Ohia Alkoholproblem, nykterhet. Ohib Crogmisbruk. 
Ohj jämställdhet, könsroller, likalön. Ohja Kvinnofrågor. Ohjb Mansfrågor. 
Ohjh Bisexuella, homosexuella.
Ohk Fritidsverksamhet. Ohka Barns o ungdoms fritid. Ohm Samlingslokaler.  

79516 Kriminologi.
79516 (SAB) Oepa Kriminologi. oer Kriminalfall. 

7952 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fysiska  
forntidsmiljöer. Motsvarande byggda miljöer se 722.

7953 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fysiska  
Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Motsvarande byggda miljöer se 723.

7954 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till Nya tidens 
miljöer. Motsvarande byggda miljöer se 724.

7952 / 7954 Kt Allmän kulturhistoria.
(SAB) M Etnografi, socialantropologi och etnologi (folklivsforskning) allmänt (se även 7911). 

Ma Europas etnografi. 
Mb Nordens etnografi. Mc Sveriges etnografi. Mcs Samisk etnografi. Mcx Svensk folk-
kultur i utlandet. Mda Danmarks etnografi. Mdb Norges etnografi, Mdc Islands etnografi. 
Mdcf Färöarnas etnografi. Mdd Finlands etnografi. 
Me Brittiska öarna. Mf Mellaneuropa. Mg Benelux. Mh Schweiz. Mi Italien. Mj Frank-
rike. Mk Iberiska halvön, Spanien. Ml Portugal. Mm Slaver. Mn Balkanländerna.   

Mo Asiens etnografi. Mp Afrikas etnografi. Mq Amerikas etnografi. Mr Australiens och 
Oceniens etnografi. Ms Polarländernas etnografi. 

Mu Bebyggelse och byggnader, delar om boendevanor, (för övrigt till 71 och 72. Mua 
Bebyggelse. Mub Byggnader.). (Mv Föremål, till 74). (Mx Näringsliv, till 60, men Mxk 
Kosthåll, till 7911, se även 64). (My Samhälls-och familjeliv, till 7911). (Mz Folktro o 
folkseder, till 7911, men Mzb Folkmedicin, till 615). 
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7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga 
byggnader och affärs- o industribyggnader o d.
Motsvarande byggda miljöer se 725.   

79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga bygg-
nader, förvaltningsbyggnader.  
Motsvarande byggda miljöer se  7251. 
Polisväsen o d.

79551 (SAB) Oepb Polisväsen. Bevakning, brottsbekämpning, brottsplatsundersökning, detektiver,  
fingeravtryck, manliga o kvinnliga poliser, passpolis, nattvakter, säkerhetspolis etc.

79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till merkantila bygg-
nader, affärshus, kontorshus.  
Motsvarande byggda miljöer se 7252.   
Merkantila verksamheter o d se 65

79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till byggnader för 
transport- o kommunikationsväsen. 
Motsvarande byggda miljöer se 7253. 
Transportverksamheter o d se 65. 

79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till industribyggna-
der, fabriker, verkstäder.  
Motsvarande byggda miljöer se 7254.  

79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till sjukhus, vård- 
hem, ålderdomshem, barnhem o d.   
Motsvarande byggda miljöer se 7255.  
Sjukhusverksamheter o d se 61.

79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fängelser o d.  
Motsvarande byggda miljöer se 7256.  
Kriminalvård o d.

79556 (SAB) Oeq Kriminalvård.

79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till restauranger, ser-
veringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.  
Motsvarande byggda miljöer se 7257. 
Restaurangverksamheter od se 641-643. Sportverksamheter se 796-799. Nöjesverksamhe-
ter o d se 791-794.  

79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till byggnader och 
lokaler för fritid, underhållning och sport.  
Motsvarande byggda miljöer se 7258. 
Underhållningsverksamheter od se 791-794. Sportverksamheter se 796-799. 

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till diverse offentliga 
byggnader.  
Motsvarande byggda miljöer se 7259.  

7956   Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, begravning 
och religion.
Motsvarande byggda miljöer se 726 o 718. 

7956 (SAB)( Mz, del om begravningsseder o d. Se även 2  
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7957 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till undervisnings- o 
forskningsanstalter, museer, bibliotek.
Motsvarande byggda miljöer se  727. 

7957 (SAB) E Uppfostran och undervisning. E:d Uppfostrans filosofi. (E:k Uppfostrans o undervis
ningens hitoria, till 795709). Ea Pedagogik. Ea:b Pedagogisk forskning. Ea:k Pedagogi
kens historia. 
Ea.01 Barnuppfostran, förskoleåldern, leksaker. 
Eaa Pedagogisk psykologi, klasstorlek mm. Eaaa Differentieringsproblem Eaac inlär-
ning. Eaaca Läsutveckling. Eaacb Motivation. Eaad Mobbning, akoltrivsel. Eaae Elev-
vård. Eaaf Disciplin, normer, fusk, aga. 

Eab(u) Kursplaner, undervisningsplaner. Eab Pedagogiska metoder. 
Eab.01 Förskoleåldern. 
Eab.02(u) Kursplaner, läroplaner,timplaner för grundskolan. Eab.02 Grundskolan. 
Eab.021 Lågstadiet, metodik. Eab.022 Mellanstadiet, metodik. Eab.023 Högstadiet. 
Eab.03(u) Kursplaner o d för gymnasiet. Eab.03 Gymnasiet, pedagogisk metodik. 
Eab.04 Lärarutbildning. 
Eab.05 Folkhögskolor, metodik. Eab.06 Fackskolor, metodik. 
Eab.07 Metodik för distansundevisning, specialbegåvade barn, invandrare. 
Eab.08 meodik för vuxenundervisning. 
Eaba- Eaby Undervisningsmetoder för olika ämnen. Eabx Läromedel. Eaby Grupparbete, 
enskilt arbete, rollspel, skolradio, skolresor, språkresor, läger, blockundervisning  o d.

 Eac Pedagogiska  system, Montessori od. Ead Studieteknik. Eaz Bigrafier, särskilda 
pedagoger, se även 92. 

Eh Uppfostran i hemmet. 

Em Undervisningsväsen, skolor. Em:k Skolhistoria. Em:oa Utbildningssociologi. Em:oi 
Utbildningssstatistik, se även 32. Em.01 Undevisning före egentliga skolan. Em.02 
Grundskolan. Em.03 Gymnasiet. Em.04 Lärarutbildning. Em.05 Folkhögskolor. Em.06 
Fackskolor. Em.0o7 Distansskolor o d.  Em.08 Vuxenskolor. Em.09 Flickskolor, goss-
skolor, privatskolr, internatskolor. 
Emi Lärare, skoldemokrati, hem o skola-föreningar. Emia  Lärare. Emib Elevdekrati, 
elevsammanslutningar. Emiba Stipendier, studiebidrag, studielån od.
Emk Skoladministration. Eml Skollokaler o -inventarier. Emm Skolsociala åtgärder.  

Ep universitet o högskolor.
 Epa Pedagogik för högskolor. Epaa Differentieringsproblem. Epab(u) kursplaner o d. 

Epab Pedagogik för olika ämnen. Epad Studieteknik. 
Epb Forskarutbildning. Epi Lärare. Epib Studerande. Epk Högskoleadministration. Epl 
Skollokaler o inventarier för höskolor. Epm Studentbostäder, studenthälsovård.  

Et Skyddsuppfostran. Eu Specialundervisning för handikappade. Eua Synskadade. Eub 
Hörselskadade. Euc Psykiskt handikappade. Eud Talrubbningar. Eue Läs- o skrivsvårighe-
ter. Euf Rörelsehindrade. Eug Dövblinda.  
Ev Folbildning. Eve Cirkelledare. Evea (u) Studieplaner. Evea Studiecirkelpedagogik. 
Evf Föreläsningar. Evk  Studieteknik. 
Ex Grenval, linjeval, ämnesval, studievägledning, ykesval, praktik. 

7958 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till  boende. 
Motsvarande byggda miljöer se 728.   

7959 Sociala miljöer och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar. 

7959 (SAB) Ku Allmän socialhistoria: klasser, frälse, allmoge, aristrokati, borgare, gesäller, kaster,  
skrån, ståndscirkulation, tiggeri, äktenskap o d.. (Kyf Rang- och titelväsen, se 929) 

 Bk Allmänna sällskap och föreningar: gillen, hemliga sällskap, ideella föreningar, 
ordenssällskap, pensionärsföreningar, allmänna sällskap, årsföreningar etc.  
Bkz Särskilda sällskap o föreningar.  
(M Etnografi, socialantropologi, etnologi, o Kt Kulturhistoria, behandlar delvis samma 
saker, de ingår i 7952-7954. Se även 32. My och Mz Seder och bruk od ingår i 7911) 
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796 / 799 796 /799 Verksamheter med sport, gymnasik, utomhuslekar o d

796. Sport o d i allmänhet samt sport od på land
796 (SAB) R Idrott, lek o spel. 

Ra Gymnastik. 
Rb Idrott o sport. Rba Allmän idrott. Rbb Boll- o kägelsport. (Rbc Simsport och  Rbd 
Båtsport till 797). (Rbe Djursport, till 798). 
Rbf Motorsport, Rbfa Cykelsport, Rbfb Motorcykelsport. Rbfe Bilsport. (Rbfd Flyg-
sport, till 797). 
Rbg Vintersport. 
Rbh Rullskridsko, brädor. 
Rbi Judo o d. Rbj Brottning. Rbk Boxning. Rbl Tyngdlyftning. 
Rbm Orientering. Rbn Alpinism. Rbo Friluftsliv. 
Rbp Fäktning.(Rbq Skytte,till 799). 
Rbr Handikappidrott. 
Rbv Olympiska spel. Rbz Särskilda idrottsutövare. Rh Scouter. (Rc Lek, Re Spel mm, 
till 793 och 794).

797  Sport o d i vatten och i luften. Vattensport. Simsport. Flygsport.  
797 (SAB) Rbc Simsport. Rbca Simning. Rbcc Simhopp. Rbce Sportdykning. Rbcg Vattenpolo. 

Rbd Båtsport. Rbda Kanot. Rbdb Rodd. Rbdc Segling, brädsegling. Rbdd Motorbåts-
sport. Rbde Surfing, vattenskidor. 
Rbfd Flygsport, segelflygning, ballongsegling, drakflygning, fallskärmshopp.

798  Ridsport, hästsport, sport med andra djur. 
798 (SAB) Rbe Djursport. Rbea Galoppsport. Rbeb Travsport. Rbec Ridsport. Rbej Hundsport. 

Rbem Duvsport.

799   Sportfiske, jaktsport, sportskytte.  
799 (SAB) Rbq Skytte, bågskytte. Qgah Jaktskildringar. Qgbh Fiskeskildringar.
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80 / 89 Språkliga och litterära verksamheter:
Språk. Språkvetenskap. 
Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
Jämförelse med DC, DK och SAB.

     (DC, DK sid 802-805. SAB sid 807-811)
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80 / 99        Språkliga och litterära verksamheter.

80 / 89        Språk. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

80        80 Språkvetenskapliga verksamheter                                            
       (DC 4, DK 80)

80        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband  
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

801        Allmän språkvetenskap.
        (DC 410-419, DK 800+801)

8010         Allmänt.
(DK 800.1- 800.9.)

     .1  Språkfilosofi. Teorier om språkets ursprung, uppkomst och utveckling.
     .6     Språkriktighet. Språkrenhet
     .7     Praktisk språkkännedom. Språkundervisning.
                 .8     Allmän indelning av språken. Språkklasser. Språkkategorier.
     .83    Moderna språk. Levande språk
     .84   Döda språk.
                  .852   Skriftspråk.
     .855   Talspråk
     .86    Yrkesspråk. Facksprak. Slang. Hemliga språk.
     .87    Dialekter. Munarter
     .88    Konventionella språk. Populärspråk. Förvanskade språk, t.ex. pidginengelska. 
     .89    Konstgjorda språk. Hjälpspråk. Internationella språk.
     .892   Esperanto
     .92    Programmeringsspråk
    .95    Mimiska språk. Teckenspråk. Atbördsspråk, t. ex. dövstumsspråk

8011         Allmän språkvetenskap och filologi. Språkvetenskap i egentlig mening.
(DK 801.1-801.8).

     .1 Rättskrivning. Ortografi
     .14    Olika system för rättskrivning. Fonetisk rättskrivning. Stavningsreformer.
     .18    Förkortningar.
                 .2     Ordklasser
     .3     Lexikologi. Ordböcker. Namnforskning. Ordforskning.
     .31   Ordindelning efter betydelse och användning. Semantik. Semasiologi
     .311   Ortnamn. Fastighetsbeteckningar. Gatunamn. Nationsnamn.
     .312   Namn från naturen. Växt-, djur- sten-, och mineralnamn. Namn på berg, fioder, 

sjöar, moln, stjärnor osv.
     .313   Personnamn. För-, dop- och familjenamn.
     .314   Synonymer. Homonymer. Antonymer.
     .316   Främmande ord. Lånord. .4 Facktermer. .6Slagord. Slogans
     .32    Olika indelningar av ordböcker.
     .4     Fonetik. Ljudlära.
     .5     Grammatik.
     .54    Etymologi. Ordsammansättning. Härledning av ord.
     .55    Morfologi. Formlära.
     .56    Syntax. Ordfogningslära. Sats och ordgruppslära.
     .6     Metrik. Verslära.
     .7     Hjälpvetenskaper till språkvetenskap. Hermeneutik. Exeges. Textkritik.
     .8     Språkvetcnskapens källor. Textsamlingar

802 / 809 Särskilda språk.
(DC 420-499, DK 802-809). 
802 Västerländska språk och engelska. 803 Germanska språk. 804 Romanska och nyla-
tinska språk, allmänt , och franska o d. 805 Italienska o d. 806 Spanska, portugisiska, 
iberiska språk. 807 Klassiska språk. 808 Slaviska och baltiska språk. 809 Örientaliska 
och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
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802 / 809 Särskilda språk.
(DC 420-499, DK 802-809). 

802         Västerländska språk och engelska.
802 Västerländska språk (DK802). 
8020 Engelska.

803         Germanska språk.
8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 
8031 Lågtyska.
80392 Frisiska 
803931  Holländska
803932   Flamländska
803936    Afrikaans. Sydafrikanska.
80395     Nordiska språk, allmänt
80399    Isländska.
80396     Norska
80397     Svenska
80398     Danska
80399     Gotiska. Östgermanska.

804      Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d.
804 Romanska och nylatinska språk, allmänt (DK804).
8040  Franska
80490  Provensalska. Sydfranska dialekter.
80499  Katalanska.

805   Italienska o d.
8050 Italienska
80590     Rumänska
80599     Rätoromanska. Ladin

806      Spanska, portugisiska, iberiska språk.
8060      Spanska
80690     Portugisiska
80699     Galiciska

807       Klassiska språk.
8071  Latin
80731     Gammallatin
80734     Nylatin
8075      Grekiska
80773     Gammalgrekiska
80774     Nygrekiska

808       Slaviska och baltiska språk.
8081 Slaviska språk, allmänt
8082      Ryska. Storryska
80826     Vitrycka
8083      Ukrainska. Rutenska
8084      Polska
80850     Tjeckiska
80854    Slovakiska
80861     Serbiska
80862   Kroatiska
80863    Slovenska
80866    Macedoniska
80867     Bulgariska
80883     Lettiska

809 Örientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
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809 Örientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809       Orientaliska språk, allmänt (DK 809).

8091     Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. 
(Med undantag av under 803 / 808 klassificerade språk)

80911     Indiska språk. 80912 Fornindiska. Sanskrit. Vedaspråket.
80914     Nyindiska. Hindi. Bengali. Pandjabi. Marathi. Singalesiska
80915     Iranska. Persiska. 809151 Fornpersiska. Västiranska. 809155 Nypersiska.
80916    Keltiska. 809162 Iriska irländska. 809163 Gaeliska, skotska.
8091981  Armeniska. 8091983 Albanska.

8092     Semitiska språk.
809211    Babylonska. Akkadiska. Sumeriska. 809212 Assyriska. 809221 Arameiska.
809222    Palestinska. Jiddisch-palestinska. 80923  Syriska. Östarameiska.
80924     Hebreiska
80927     Arabiska

8093     Hamitiska språk.
80931     Egyptiska
80932     Koptiska

8094  Ural-altaiska språk mm.
Ural-altaiska språk 80941 - 80945

80941       Mandschuspråk
80942       Mongoliska språk
80943       Turkiska språk. Tatarspråk
809434      Kirgiska och västliga gruppen av turkspråk
809435      'I'urkiska. Osmanska
80944       Samojediska språk
80945      Finsk-ugriska språk. Uraliska språk
8094511    Ungerska. Magyariska
809454      Västfinska.  8094541 Finska . 8094542 Karelska.
8094545      Estniska
809455      Lapska
80946       Kaukasiska språk
80947       Hyperboreiska språk. Paleoasiatiska språk
809475      Eskimåsprak. Grönländska
80948        Dravidiska språk

809.5       Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda).
80951      Kinesiska
809524     Siamesiska
80954      Tibetanska
80956       Japanska
80957       Koreanska
80958       Arakan-Burma-språk
80959       Austroasiatiska språk

8096       Afrikanska språk.
       Negerspråk i USA
80961       Hottentottspråk. Nama
80962       Buschmännens språk. San
80963       Bantuspråk. Kafferspråk
80966       Sudanspråk

8097       Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska, franska).

8098       Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska)

8099       Austronesiska (malajo-polynesiska) språk.
80992       Indonesiska språk. Malajiska. 809923 Oceaniska språk. Melanesiska språk
80995       Australiska språk. Papuaspråk. Tasmaniska språk.
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81 81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria                                        
(Ingår i DC 800-899,  DK 82.0).

81 01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

811 Litteraturvetenskap/ litteraturhistoria: allmänt.
(DK 82-1 / 82-9 litteraturarter, DK 82.0- 82.091 Litterär teori, vetenskap o teknik, DK 
Verk av bestämda författare.)

8111 Litteraturhistoria, allmänt. Litteraturarter.
1       Poesi

 2        Dramatik
3        Romaner. Noveller. Berättelser.

 4        Essäer. Uppsatser.
 5        Tal. Föredrag

6        Brev. Verk i brevform
 7        Satirer. Hlumoresker. Epigram. Parodier.
 82       Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. Antologier.
  9         Övriga litteraturarter

.0       Litterär teori, vetenskap och teknik.
 .01      Litterär estetik.
 .03      Tolkningar. Översättningar.
 .08       Litterär verksamhet och teknik. Författande.
 .085     Modern retorik. Föredragskonst.
 .09       Litterär kritik.
 .091     Jämförande litteraturvetenskap.

Verk av bestämda författare.
1        Samlade verk.

    2         Delsamlingar.
    3         Valda skrifter. Utdrag. Brottstycken.
     4         Medverkan i främmande arbeten.
    5         Anonyma verk. Pseudonyma verk.
     7          Enstaka verk.

812 Engelsk litteraturhistoria / vetenskap o d.
813 Tysk, nederländsk, nordisk litteraturhistoria/vetenskap  o d.
81397 Svensk litteraturhistoria
814 Fransk litteraturhistoria/vetenskap o d
815 Italiensk litteraturhistoria/vetenskap o d
816 Spansk,portugisisk litteraturhistoria/vetenskap o d
817 Grekisk och latinsk litteraturhistoria/vetenskap o d
818 Slavisk, baltisk litteraturhistoria/vetenskap o d
819 Orientalisk och övrig litteraturhistoria/vetenskap o d

82 82 / 89 Skönlitteratur på olika språk.                                                      
82 / 89 Skönlitteratur på blandade språk o d

Litteraturen klassas efter språk i 80.

82. 82 Engelsk skönlitteratur o d                                                     
83 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.                                        
8397 Svensk skönlitteratur. (Med utländsk  litteratur  i svensk  översättning)
84 84 Fransk skönlitteratur o d                                                      
85 85 Italiensk skönlitteratur o d                                                     
86 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d                                
87 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d                                       
88 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d                                        
89 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d                              
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80 / 89 Språkliga och litterära verksamheter: 
Språk. Språkvetenskap. 
Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
Jämförelse med SAB.
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80 / 99 Språkliga och litterära verksamheter. 
80 / 89 Språk. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

80 80 Språkvetenskapliga verksamheter                                             

801 Allmän språkvetenskap
801 (SAB) F Språkvetenskap: allmänt. F:b Språkforskning. F:d Språkvetenskap. F:o Språksociolgi. 

F:p Datalingvistik. F:t Matematisk lingvistik. 
F.00 Språkhistoria. 
F.01 Grammatik. 
F.011 Fonetik. 
F.012  Formlära. 
F.013 Syntax. 
F.02 Ordförråd. 
F.021 Etymologi. 
F.022 Ordbildning. 
F.023 Betydelselära. 
F.024 Språkpragmatik.
F.025 Fraseologi. 
F.026 Synonymer o d. 
F.03 Namnforskning. 
F.04 Dialekter, slang, fackspråk, pidginspråk o d.
F.05 Metrik, rim o d.
F.06 Stilistik, språkriktighet retorik. 
F.07 Skrivregler. 
(F.08 Epigrafik, papyrologi till 76) 

802 / 809 Särskilda språk.

802 Engelska och allmänt om västerländska  indoeuropeiska språk
802 (SAB) Fb Indoeeropeiska språk, allmänt. Fe Engelska. Fea Fornengelska. Feb Medelengelska. 

Feo Asiatisk engelska. Fep Afrikansk engelska. 
Feq Amerikansk engelska. Fer Australisk engelska. 

803 Tyska, nederländska od, nordiska språk. Germanska språk.
803 (SAB) Fbg Germanska språk, allmänt. Fbh Urgermanska. Fbk Gotiska. 

Fbn Nordiska språk, allmänt. Fbr Runinskrifter. 
Fc Svenska. Fca Fornsvenska. Fct Svenska för utlänningar. (Svenska  80397)
Fd Nordiska språk, utom svenska. 
Fda Danska. 
Fdb Norska, bokmål, riksmål, nynorsk. Fdc Isländska, Färöiska. 
Ff Tyska, Ffa Fornhögtyska. Ffb Medelhögtyska. Ffl Lågtyska. Ffo Jiddisch. 
Fg Nederländska, med bl a Fgp Afrikaans och Fgt Frisiska. 

804 Franska, provencalska och  romanska språk i allmänhet.
804 (SAB) Fh Romanska språk.  

Fj Franska Fja Fornfranska. Fjb Medelfranska. Fjp Afrikansk franska. 
Fjq Amerikansk franska. Fjt Provensalska. 

805 Italienska, rumänska od.
805 (SAB) Fi Italienska. Fia Fornitalienska. Fit Sardiska.
 Fha Rätoromanska. Fhb Rumänska. Fhc Dalmatiska.

806 Spanska, portugisiska od.
806 (SAB) Fk Spanska. Fka Fornspanska. Fkb Medelspanska. Fkq Amerikansk spanska. Fks Span-

jolska. Fku Katalanska. 
Fl Portugiska. Fla Fornportugiska. Flp Afrikansk portugisiska.

 Flq Brasilianska. Flt Galiciska.

807 Latin, grekiska (klassisk och ny), klassiska språk
807 (SAB) Fo Grekiska och latin. Foa Grekiska. Fob Nygrekiska. 

Foc Latin. Focm Medeltidslatin. Focn Humanist- o nylatin. Fod Fornitaliska språk.
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808 Slavisk-baltiska språk
808 (SAB) Fm Slaviska och baltiska språk. Fma Ryska. Fmb Ukrainska. Fmbt Vitryska. Fmc Pol-

ska. Fmd Tjeckiska. Fme Slovakiska. Fmf Serbo-kroatiska. Fmg Slovenska. Fmh Bul-
gariska. Fmi Fornbulgariska. Fmj Makedonska. 
Fmk Baltiska språk. 
Fmka Litauiska. Fmkb Lettiska. Fmkkc Fornpreussiska. Fmkd Jatvingiska.   

809 Orientaliska och övriga språk, bl a samiska, finska och estniska.
809 Orientaliska språk, allmänt.

8091 Indoeuropeiska (indogermanska och ariska) språk.
8091 (SAB) Fp Indo-ariska språk. Fpa Sanskrit. Fpb Medelindiska språk, pali, prakit. Fpc Prakit. 

Fpd Nyindiska språk, ett par dussin. Fpr Romani. 
Fq Iranska, persiska språk. Fqa Fornpersiska. Fqb Medeliranska språk, Fqc Nyiranska 
språk, ett dussintal.
Fr Övriga indoeuropeiska språk. Fra Tochariska. Frb Armeniska. 
Frc Mindre-asisatiska språk. Frd Trakisk- frygiska språk. Fre Illyriska. Frf Albanska. 

8092 Semitiska språk.
8092 (SAB) Fs Semitiska språk. Fsa Akkadiska (Assyrien-Babylonien).  Fsc Feniciska, kananeiska, 

puniska. Fsca Ugaritiska. 
Fsd Hebreiska, moabitiska. Fse Arameiska mm. Fses Syriska. 
Fsg Arabiska. Fsh Sydarabiska. Fsi Etiopiska språk. 

8093 Hamitiska språk.
8093 (SAB) Ft Hamitiska språk. Fta Egyptiska. Ftaa Fornegymtiska. Ftab Koptiska. 

Ftb Libyskberbiska språk. Ftc Kusjitiska språk, bl a somali, galla, tschadspråk.

8094 Ural-altaiska språk. mm. Finsk-ugriska språk.
8094 (SAB) Fu Finsk-ugriska och altaiska språk. Fua Finsk-ugriska språk, allmänt. 

Fub Finska. 
Fuc Estniska. Fud Övriga östersjöfinska språk. 
Fue Samiska. Fuf Volgafinska språk. Fug Permiska språk. Ful Övriga ugriska språk. 
Fun Samojediska språk. 
Fus Altaiska språk, allmänt. Fut Turkspråk. Fuu Mongoliska språk. Fuv Tungusiska. 
Fuva Manchu. Fxqa Eskimåspråk.

8095 Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda).
8095 (SAB) Fv Sydöstasiatiska språk. 

Fva Kinesiska. Fvb Thaispråk. Fvba Thailändska, siamesiska. Fvbb Laotiska. Fvc Tibe-
to- burmanska språk. Fvca Burmanska. Fvcb Tibetanska. 
Fvd Austroasiatiska språk. Fvda Mon-khmer-språk. Fve Vietnamesiska o d. Fvf Munda-
språk. Fxt Andamanska.

8096 Afrikanska språk.
8096 (SAB) Exp Afrikanska språk. Expa Sandawe-, khoi-, san-språk. Fxpb Nigerr-Kongospråk, Vol-

taiska plus ett tjugotal andra afrikanska språk. 
Fxpc Bantuspråk, ett tjugotal. Fxpd Sudanspråk, ca ett dussin.

 Fxpq Afrikanska språk i Amerika.

8097 Nord- o mellanamerikanska språk (utom engelska, spanska, franska).
8097 (SAB) Fxq Amerikanska språk (utom engelska, spanska, portugiska, franska). (Fxqa Eskimå-

språk, till 8094). Fxqb Nord- o centralamerikanska indianspråk, ett trettiotal.

8098 Sydamerikanska språk (utom spanska och portugisiska).
8098 (SAB) Fxqc Sydamerikanska indianspråk, ett tiotal.

8099 Austronesiska (malajo-polynesiska språk) och övriga språk. 
8099 (SAB) Fxr Austronesiska språk. Fxra Papuanska. Fxrb Indonesiska, malajiska språk. Fxrd Poly-

nesiska språk. Fxre Melanesiska, mikronesiska språk. Fxrf Australiska språk. Fxrg Tas-
maniska. Fxs Burushaski. 
Fy Konstgjorda språk. Fya Interlingua. Fye Esperanto. Fui Ido. Fym Mondial.  
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81 81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria                                       

811 Litteraturvetenskap / litteraturhistoria: allmänt.
811 (SAB) G Litteraturvetenskap: allmänt. G:b Litteraturforskning. G:d Litteraturvetenskapliga 

metoder, litteraturteori, estetik, kritik o d. G:o Litteratursociologi. 

G.01 Romaner, noveller. 
G.02 Dramat
G.04 Essäer o litteraturkritik. 
G.05 Tecknade serier- litteraturhistoria. 
G.07 Folkdiktning. 
G.08 Dialektlitteratur. 
G.09 Barnböcker, ungdomsböcker. Vetenskap om övrig littertur efter motiv och typ. 

G.2 Forntidens litteraturhistoria, allmänt. 
G.3 Medeltidens litteraturhistoria, allmänt. 
G4 Nya tidens litteraturhistoria, allmänt. 
G.5 1900-talets litteraturhistoria, allmänt. 
Gz Biografier, särskilda författare, se även 92. 

812 Engelsk litteraturhistoria / vetenskap o d.
812 (SAB) Ge Engelsk litteraturhistoria. 

Geq Amerikansk litteraturhistoria. 

813 Tysk, nederländsk, nordisk litteraturhistoria / vetenskap od.
813 (SAB) Gb Nordisk litteraturhistoria. 

Gc Svensk litteraturhistoria. (Svensk 81397)
Gd Nordisk (utom svensk) litteraturhistoria. 
Gda Dansk litteraturhistoria. 
Gdb Norsk literaturhistoria. 
Gdc Isländsk. Gdca Fornisländsk och fornnorsk. Gdcb Nyisländsk. Gdcf Färöisk. 
Gf Tysk litteraturhistoria. 
Gg Nederländsk mm.  

814 Fransk litteraturhistoria/vetenskap o d.
814 (SAB) Gj Fransk litteraturhistoria mm.

815 Italiensk litteraturhistoria/vetenskap o d.
815 (SAB) Gi Italiensk litteraturhistoria mm

816 Spansk, portugisisk litteraturhistoria / vetenskap o d.
816 (SAB) Gk Spansk litteraturhistoria mm. 

Gl Portugisisk mm.

817 Grekisk och latinsk litteraturhistoria/vetenskap o d.
817 (SAB) Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria. Goa Grekisk. Gob Nygrekisk. 

Goc Latinsk. Gocm Medeltidslatinsk. Goc Nylatinsk.

818 Slavisk, baltisk litteraturhistoria/vetenskap o d.
818 (SAB) Gm Slavisk och baltisk literaturhistoria.

819 Orientalisk och övrig litteraturhistoria/vetenskap o d.
819 (SAB) Gn Keltisk litteraturhistoria. 

Gp Ino-arisk litteraturhistoria. 
Gq Iransk litteraturhistoria mm. 
Gr Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria på språk Fr.
Gs Semitisk litteraturhistoria. 
Gt Hamitisk litteraturhistoria. 
Gu Finsk-ugrisk o altaisk litteraturhistoria, bl a Gub Finsk, Guc Estnisk, Gue Samisk. 
Gv Sydöstasiatisk.
Gx Övrig litteraturhistoria, på språk Fx. 
Gy Konstspråkens litteraturhistoria.
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82 / 89 82 / 89 Skönlitteratur på olika språk.                                             
82/89 (SAB) Avdelningarna 82-89 avser skönlitteratur, men i fråga om mycket gammal litteratur ingår 

också annan litteratur än bara skönlitteratur och då anges ”litteratur”.  

82 82 Engelsk sönliteratur o d.                                                        
82 (SAB) He Engelsk skönlitteratur. Hea Fornengelsk litteratur. Heb Medelengelsk litteratur. Heo 

Asiatisk skönlitterstur på engelska. Hep Afrikansk skönlitteratur på engelska. Heq Ame-
rikansk o kanadensisk på engelska. Her Australisk.  

83 83. Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur.                                 
8397  Svensk skönlitteratur. (Med utländsk litteratur i svensk översättning).
83 (SAB)  Hbk Gotisk litteratur. Hbn Nordisk skönlitteratur, samlingar. 

Hc Svensk skönlitteratur. Hca Fornsvensk litteratur. Hcd Finlandsvensk. Hcf (yb) Bilder-
böcker. Hcf Småbarnslitteratur. Hcg Skönlitteratur för äldre barn. Hci Tecknade serier od. 
Hcq Svenskamerikansk.  
H.01c Svenska romaner, noveller, kåserier, aforismer. 

 H.02c Svensk dramatik. 
H.03c Svensk poesi. 
H.04c Svenska essäer.

 H.07c Svenskfolkdiktning.
H.08c Svensk dialektlitteratur o d. 
H.09c Svenska specialsamlingar od.  
Hd(s) Nordisk skönlitteratur, flerspråkliga samlingar. 
Hda Dansk skönlitteratur. Hdaa Forndansk litteratur. 
Hdb Norsk skönlitteratur. Hdbn Nynorsk. 
Hdc Isländsk. Hdca Fornisländsk och fornnorsk litteratur. Hdcb Nyisländsk. Hdcf Färöisk.

Hf Tysk skönlitteratur. Hfa Fornhögtysk litteratur. Hfb Medelhögtysk litteratur. Hfl Låg-
tysk skönlitteratur o äldre lågtysk litteratur. Hfo Jiddisch-skönlitteratur. Hg Nederländsk 
skönlitteratur. Hga Äldre nederländsk litteratur. Hgp Afrikaans. Hgt Frisisk .

84 Fransk skönlitteratur o d                                                          
84 (SAB) Hj Fransk skönlitteratur. Hja Fornfransk litteratur. Hjb Medelfransk litteratur. Hjp Afri-

kansk på franska. Hjq Amerikansk skönlitteratur på franska. Hjt Provensalsk littersatur. 

85 Italiensk skönlitteratur o d                                                        
85 (SAB) Hi Italiensk skönlitteratur. Hia Fornitaliensk litteratur. Hh Romansk skönlitteratur. Hha 

Rätoromansk. Hhb Rumänsk. 

86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d                                    
86 (SAB) Hk Spansk skönlitteratur. Hka Fornspansk litteratur. Hkb Medelspansk litteratur. Hkq 

Spansk-amerikansk. Hku katalansk. Hl Portugisisk. Hla Forn. Hlb Medel. Hlp Afri
kansk på portugisspråk. Hlq Brasiliansk. Hlt Galicisk.  

87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d                                           
87 (SAB) Ho Grekisk och latinsk litteratur. Hoa Grekisk litteratur. Hob Nygrekisk skönlitteratur. 

Hoc Latinsk litteratur.                        

88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d                                           
88 (SAB) Hm Slavisk skönlitteratur. Hma Rysk. Hmb Ukrainsk, vitrysk, rusinsk. Hmc Polsk. 

Hmd Tjeckisk. Hme Slovakisk. Hmf Serbo-kroatisk. Hmg Slovensk. Hmh BulgArisk. 
Hmi Fornbulgarisk. Hmj Makedonisk. Hmk Baltisk skönlitteratur. Hmka Litauisk. 
Hmkb Lettisk. 

89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk                                      
89 (SAB) Här anges klasserna summariskt, för ytterligare uppdelning se 809. Hn Keltisk skönlitte-

ratur mm. Hp Indisk äldre litteratur och skönlitteratur mm. Hq Iransk äldre litteratur och 
skönlitteratur mm. Hr Övrig indoeuropeisk skönlitteratur (på språk Fr). Hs Semitisk 
äldre litteratur och skönlitteratur. Ht Hamitisk äldre literatur och skönlitteratur.  
Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur, bl a Hub Finsk , Huc Estnisk, Hue Samisk. 
Hv Sydöstasiatisk skönlitteratur. Hx Övrig skönlitteratur (på språk Fx). Hy Skönlittera-
tur på konstgkjorda språk.
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90 / 99 Blandade saklitterära verksamheter 
samt allmän geografi, biografi, allmän historia.
Jämförelse med DC, DK och SAB.

    (DC, DK sid 902-907. SAB sid 909-913). 
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90 / 99 Blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, biografi, allmän historia.

90 90 Saklitterära verksamheter i blandade ämnen                                
                   Journalister m fl vid allmänna tidningar och tidskrifter. Årsböcker, blandade händelser od.

900 01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

901
902
903
904
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.

I den mån de inte kan ingå i särskilt fack.  
(DC 050-059, DK (05).) (DC tidningar på 07). 
Årsböcker. Adressböcker, DK (058).

            Almanackor. Kalendrar, DK (059). 
9051 / 9059 På olika språk

(DC 051-059, DK - )
9051 Amerikanska.
9052 Engelska (annan än amerikanska).
9053 Tyska o d.
9054 Franska o d.
9055 Italienska o d.
9056 Spanska, portugiska o d.
9057 Slaviska språk.
9058 Skandinaviska språk.
9059 Andra språk.

906

907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik.
(DC 070-079, DK 070). DK 070.1-.4

9071    Pressens betydelse. Relationer till andra yrken. DK 070.1). .13Pressfrihet. Censur
9072     Äganderätt. Dispositionsrätt.Verksamhetsområde. (DK 070..2).       

 (DK 070.3  Förvaltning. Tryckning. Distribution, till 655).
9074     Redaktionsarbete.(DK 070.4). .42 Redaktionsstab och andra medarbetare, inkl frilansjour-

nalister och andra infomationskällor utanför staben. .431.2 Nyhetsbyråer. Telegramby-
råer, TT, AP, Reuter, Tass osv. .432  I.edarartiklar. .47  Specialnummer. Söndagsutgå-
vor. .485 Gratispress, t. ex. annonspress.

 Seriepublikationer. Periodica o sv. Deras funktion, affärs- och redaktionsledning. (DK 
050). Här klassas verk om publikationerna , Publikationerna själva ingår i 905.

 Årsböcker, Adressböcker. (DK 050.8). Här klassas verk om årsböcker och och adressböc-
ker. Böckerna själva klasas under 905.
Almanackor, kalendrar. (DK 950.9).Här klassas verk om almanackor och kalendrar.Böc-
kerna själva klassas under 905 .

908 Polygrafi. Samlingsverk. I den mån de inte kan ingå i särskilt fack. 
(DC 080-089, DK 08). DK 081-087. 

9081       Samlade verk av en författare, behandlande olika ämnen. (DK 081).
9082       Samlade verk av flera författare, behandlande olika ämnen, men publicerade i en samling.

(DK 082).
9084       Bildframställningar. Grafiska framställningar. (DK 084).
9086      Samlingar av dokument av särskild form. (DK 086). 
9087       Publikationer för särskilda läsekretsar och av speciellt ursprung. (DK 087). .2  Publika-

tioner för särskilda läsekretsar. .5   Barnböcker. Ungdomsböcker. Sagoböcker. Bilderböc-
ker. .6   Populärlitteratur. Kolportagelitteratur. .7   Officiella och halvofficiella publika-
tioner. Blå böcker. Vita böcker osv. Offentliga utredningar.
Samlingar av uppsatser, föredrag, brev, dissertationer osv, DK (04). 
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91          91. Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d.                   
(DC 910-919. DK 91). DK: Hit förs rent geografiska arbeten, forskningsexpeditioner, 
resebeskrivningar och -rapporter, resehandböcker och arbeten som behandlar ett område ur 
flera olika synpunkter. Arbeten som rör ett visst ämne inom ett avgränsat geografiskt 
område förs under ämnet ifråga. DK 908 Hembygdskunskap, arbeten rörande ett lands 
eller en landsdels historia, geografi, kultur, etnografi, ekonomi: klassas som geografi.
Arbeten som är underlag för fysisk planering ingår i 71. Biologisk geografi ingår i 57.
Geologisk geografi ingår i 55, etc. 

910 01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

911           Allmän, systematisk och teoretisk geografi.
(DC 911?, DK 911). DK 911.2 - .9.

9111 Allmänna frågor.
(DK 910.1 - .4).

     Geografi som vetenskap. Teori. Metoder. (DK 910.1)
     Den geografiska forskningens teknik. Fältarbete. (DK 910.2). .27 Geografisk kartering.
               Undersökning av speciella geografiska detaljer. (DK 910.3).
                   Upptäcktsresor. Expeditioner. Övriga resor, studieresor, affärsresor, nöjesresor, sjöresor
  (DK 910.4).
9112     Fysisk geografi. (DK911.2)
9113     Kulturgeografi. (DK 911.3).
     .37  Bebyggelsegeografi.
               .372 Olika typer av bosättning och bebyggelse.
       .372.2 Bosättning med hänsyn till läge och spridning.
       .372.3 Bosättning med hänsyn till typ.
       .372.4 Bosättning med hänsyn till funktion.
       .372.9 Övergiven bebyggelse.
     .373 Bosättning på landet.
    .374   Bosättning i speciella typer av samhällen t.ex. förorter, stationssamhällen.
     .375 Stadsbebyggelse ur geografisk synpunkt.
       .375.3 Typer av städer.
  .375.4 Städer med hänsyn till funktion. 
    .375.5 Städer ur stadsplanesynpunkt
       .375.6 Städernas indelning. Stadsdclar. Kvarter
       .375.7 Inrättningar och tjänster. Städernas infrastruktur.
9115     Typologisk geografi. (DK 911.5). 52 Naturlandskap. 53 Kulturlandskap
9119    Tillämpad (praktisk) geografi. (DK 911.9). 

912           Bildmässiga framställningar av geografiska objekt. Kartor. Atlaser. 
Glober. Diagram. Avbildningar.
(DC 913, DK 913)

9121 Världen
9122 Enligt fysisk-geografisk ortsbestämning.
9123 / 9129   Olika områden motsvarande 913 / 919

913           Allmän världsgeografi, allmän forntidsgeografi.
(DC 913 gamla världen, DK 913). DK 913

91309 Världsgeografi.

9131 / 9139 Forntidsgeografi.
9131         Forntidsgeografi  i allmänhet och gamla Kinas och Japans geografi, till ca 600 e Kr.
9132         Gamla Egyptens geografi till 640 e.Kr. 
9133         Det gamla Palestinas geografi. 
9134 Gamla Indiens geografi.
9135 Gamla Medien, Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien.
9136 Gamla Nord- och Västeuropa.
9137         Gamla Rom och Italien. Romarrikets geografi.
9138 Gamla Grekland. Hellas. 
9139 Övriga områdens forntidsgeografi, bl a i Amerika. 
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914 / 919 Världsdelarnas o ländernas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden.
                (DC 914 - 919, DK 914 - 919). Indelas som 94-99.

914           Europas allmänna geografi. Medeltiden och Nya tiden.
(DC 914, DK 914). 

9141 / 9149  De enskilda europeiska ländernas geografi. Medeltiden och Nya tiden.
          (DC 9141- 9149, DK 9141-9149). 
9141 Storbritannien. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (91410). Skottland 

(91411). Nordirland (91416). Irland, Irländska republiken (91417). 
9142      England (91420)  och Wales (91429). 
9143      Tysklands (91430) geografi, mm. Mellaneuropas geografi,. Västtyskland (914301), Öst-

tyskland  (914302), Luxemburg (914359), Österrike (91436), Tjeckoslovakien (91437),  
Tjeckien,Böhmen (914371), Mähren (914372), Schlesien (914373), Slovakien (914376),  
Polen (91438), Ungern (91439).

9144      Frankrikes (9144) geografi,mm . Monaco (9144949)
9145 Italiens (9145) geografi, mm. San Marino (914544). Vatikanstaten (9145631). Malta 

(914582). 
9146 Spaniens (91460) o Portugals (91469)  geografi, mm. Andorra (914672)
9147 Sovjetunionens geografi, mm, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska länder. Sovjet-

unionen Ryssland (91470),  Estland (914742), Lettland (914743), Litauen (914745), 
Ukraina (91477),  Vitryssland, Moldavien. 

9148      Nordens geografi, Skandinavien.  (DC 9148, DK 9148)
91480 Finlands geografi. (DK 9148.0)
91481  Norges geografi. (DK 9148.2).
91485  Sveriges geografi,. (DK 9148.5)
91489  Danmarks geografi. (DK 9148.9)
9149 Övriga europeiska länders geografi. (DC 9149, DK 9149).
91491           Island (914911), Färöarna (914912).

Holland Nederländerna (91492), Belgien (91493), Schweiz (91494), Lichtenstein 
(914949), Grekland (91495). Albanien (914965), Jugoslavien (914971), Bulgarien 
(914972), Rumänien (91498). 

915         Asiens allmänna geografi.
(DC 915, DK 915).

916         Afrikas allmänna geografi.
(DC 916, DK 916).

917         Nordamerikas allmänna geografi.
(DC 917, DK 917).

918         Sydamerikas allmänna geografi.
(DC 918, DK 918).

919         Australiens, Oceaniens, polarområdenas o rymdens allmänna geografi.
(DC 919, DK 919).

92         92. Biografiska verksamheter od.                                                
(DC 920+929, DK 929).

       Hit förs såväl biografier, nekrologer osv. över enskilda personer som biografiska sam-
lingsverk. Matriklar.

920        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

921 / 928 Biografier över personer huvudsakligen verksamma inom 11 - 89. 
9290-9294 Biografier över personer huvudsakligen verksamma inom 90 - 94 (9294 även verksamma 

inom 95-99). 
9295 Genealogi (släktvetenskap). Gravskrifter. Epitafier (DK 929.5). .51 Teoretisk geneaolo-

gi..52 Släkthistoria .52.09 Familjenamn och deras upp komst..53 Födelse-, dop-, vigsel- 
och dödsböcker. Mantalslängder. .55  Gravskrifter. Epitafier.  

9296 Heraldik (DK 929.6).
9297 Adelsväsen. Ordensväsen (DK 929.7).  71 Ordnar. Hederstecken.
9299  Flaggor. Fanor. Standard (DK 929.9).

(9296 - 9299 kan ingå i 73 och 79) 
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93          93.Allmänt om allmän historia samt världhistoria och forntidshistoria.
( DC 930-999, DK 930-999) 

930         Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper. Världshistoria.
(DC 930, DK 930). DK 930.1-.9

930        01 Registrering kunskaper od. 02  Visioner, mål od. 03 Värderingar od. 04 Samband 
       andra sektorer. 05 Forskning, tidskrifter. 06 Ekonomi, organisation. 07 Utbildning o d. 
       08 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 09 Verksamheternas historia.

9301  Historien som vetenskap. Historiens teori och filosofi. (DK 930.1)
9302  Historiens metodlära (DK 930.2). .22 Urkundslära. Källstudier. .23 Historisk kritik. .24 

Historisk kronologi. .25 Arkivlära. .27 Epigrafik. Paleografi.
9308  Allmänna sammanfattande historiska framställningar.

(DK 930.85 Kulturhistoria, till 7009). Fackhistoria se t ex 109, 1709, 509 etc.
9309  Världshistoria. Kronologisk sammanfattning av fakta (DK 930.9).

931 / 939 Forntidshistoria.
931         Forntidshistoria i allmänhet och gamla Kinas och Japans historia.

(DC 931 Gamla Kina, DK 931). DK 931.5 Kinas historia till ca 600 e.Kr.
932         Gamla Egyptens historia till 640 e.Kr. ( DC 932, DK 932)
933         Det gamla Palestina. Judiska folkets historia (DC 933. DK 933).
934 Gamla Indiens historia (DC 934, DK 934).
935 Gamla Medien, Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien (DC 935, DK 935).
936 Gamla Nord- och Västeuropa (DC 936, DK 936).
937         Gamla Rom och Italien. Romarrikets historia.
938 Gamla Grekland. Hellas (DC 938, DK 938).
939 Övriga områdens forntidshistoria, bl a i Amerika. (DC 939, DK 939).

94 / 99 Allmän historia, medeltiden ca år 375-1492 och Nya tiden.

94          94. Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.        
(DC 940 Europa, DK 940) 

940         Europas historia. Västerlandets historia.
(DC 940?, DK 940). DK 940.1-.5 

9401 Medeltiden ca 375—1492 (DK 940.1)
9402  Nyare tiden från 1492 (DK 940.2).
9403  Första världskrigets allmänna historia 1914—1919 (DK 940.3).
9405  Europas historia efter 1919 (DK 940.5). 51 Tiden 1919-1929. 52Tiden 1930-1939. 53    

Andra världskrigets allmänna historia 1939—1945. 55 Europas historia efter 1945.

941 / 949  De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och Nya tiden.
          (DC 941- 949, DK 941-949). 

941 Storbritannien. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (9410). Skottland 
(9411). Nordirland (9416). Irland, Irländska republiken (9417).  (DC 941, DK 941).

942      England (9420)  och Wales (9429). (DC 942, DK 942).

943      Tysklands (9430) historia mm. Mellaneuropas historia. (DC 943. DK 943). Västtyskland 
(94301), Östtyskland (94302), Luxemburg (94359), Österrike (9436), Tjeckoslovakien 
(9437), Tjeckien, Böhmen (94371), Mähren (94372), Schlesien (94373), Slovakien 
(94376), Polen (9438), Ungern (9439).

944      Frankrikes (944) historia mm (DC 944, DK 944). Monaco (944949)

945 Italiens (945) historia mm (DC 945, DK 945). San Marino (94544). Vatikanstaten 
(945631). Malta (94582). 

946 Spaniens (9460) o Portugals (9469)  historia mm (DC 946, DK 946). Andorra (94672)
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947 Sovjetunionens historia mm, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska länder (DC 947, 
DK 947), Sovjetunionen Ryssland (9470), Estland (94742), Lettland (94743), Litauen 
(94745), Ukraina (9477), Vitryssland, Moldavien, 

948      Nordens historia, Skandinavien  (DC 948, DK 948)
9480 Finlands historia (DK 948.0)
9481  Norges historia (DK 948.2).
9485  Sveriges historia (DK 948.5)
9489  Danmarks historia (DK 948.9)
949 Övriga europeiska länders historia (DC 949, DK 949).
9491            Island (94911), Färöarna (94912).

Holland Nederländerna (9492), Belgien (9493), Schweiz (9494), Lichtenstein (94949),
Grekland (9495). Albanien (94965), Jugoslavien (94971), Bosnien-Hercegovina, Kroa-
tien, Slovenien, Makedonien, Serbien, Bulgarien (94972), Rumänien (9498). 

95      95. Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.                               
(DC 950, DK 950). 

950 Asiens historia.
951 / 959 De enskilda asiatiska ländernas historia

(DC 951-959, DK 951-959).                

951 9510 Kina. 9515 Tibet (Kina). 95174 Inre Mongoliet (Kina). 9518  Mandsjuriet (Kina).
9512317 Hongkong (Storbritannien). 9512318 Macao (Portugal). 95173 Mongoliet. 
95193 Nordkorea, Demokratiska folkrepubliken Korea. 95195 Sydkorea, Rep Korea. 

952 9520 Japan. 9529 Taiwan. Formosa (Kina).
953 9532 Saudi-Arabien. 9533 Yemen. 9534 Sydyemen. 9535 Oman. 95362 Arabemiraten, 

Förenade. 95364 Qatar. 95365 Bahrain. 95368 Kuwait.
954 9540 Indien. 954131 Bhutan. 954135 Nepal. 95487  Sri Lanka. (Ceylon). 954882 Mal

diverna. 95491 Pakistan. 95493 Bangladesh. 
955     Iran (Persien).
956 9560 Turkiet. 95643 Cypern. 9567 Irak. 95691 Syrien. 95693 Libanon. 95694 Israel. 

Gazaområdet (Egypten). 95695 Jordanien. 
957     957 Asiatiska delen av Sovjetunionen. (Europeiska delen 947): Azerbajdzjan. Georgien. 

Kazakstan. Kirgisistan. Tadzjikistan. Turmenistan. Ozbekistan.
958 9581 Afghanistan. .
959 9591 Myanmar (Burma). 9593 Thailand (Siam). 9595 Malaysia. 959513 Singapore.

9596 Kambodja. 9597 Vietnam. 95973 Sydvietnam. 95977 Nordvietnam. 9598 Laos.

96       96.Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden.                                
(DC 960, DK 960).

960 Afrikas historia.
961 / 969 De enskilda afrikanska ländernas historia

(DC 961-969, DK 961-969). 

961 9611 Tunisien. 9612 Libyen. 
962 9620 Egypten. 9624 Sudan. 
963 963 Etiopien
964 964  Marocko. 9648 Västra Sahara. 9649 Kanarieöarna (Spanien).
965 965  Algeriet. 
966 96612 Mauretanien. 96621 Mali. 96625 Burkina Faso (Övre Volta). 96626 Niger. 

9663 Senegal. 9664  Sierra Leone. 96651 Gambia. 96652 Guinea. 96657 Guinea-Bissau.
96658 Kap Verde. 96662 Liberia. 96668 Elfenbenskusten. 9667 Ghana. 96681 Togo. 
96682 Benin. 9669 Nigeria. 966993/94 Sao Tome och Principe.

967 96711 Kamerun. 96718/9 Ekvatorialguinea. 96721 Gabon. 96724 Kongo. 9673 Angola. 
96741  Centralafrikanska republiken. 96743 Tchad. 9675  Zaire. 967597 Burundi. 
967598 Rwanda. 96761 Uganda. 96762 Kenya. 9677 Somalia. 9678 Tanzania. 9679      
Mozambik.

968 9680  Sydafrika. 9681 Botswana. 96834  Swaziland. 96861 Lesotho. 9688 Namibia. 
96891 Zimbabwe. 96894 Zambia. 96897 Malawi. 

969 9691 Madagaskar. 96941 Comorerna. 9696 Seychellerna. 96981 Reunion (Frankrike).
96982  Mauritius. 96992 Sankt Helena. Ascension. Tristan da Cunha (Storbritannien).
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97       97. Nord- och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.         
 (DC 970, DK 970).
970 Nord- och Mellanamerikas historia. 
971 / 973 De enskilda nord- och mellanamerikanska ländernas historia
               (DC 971-979, DK 971-979). 

971 971 Canada
972         972 Mexico. 97281 Guatemala. 97282 Belize. 97283 Honduras. 97284 El Salvador. 

97285 Nicaragua. 97286 Costa Rica. 97287 Panama. 97291 Cuba. 97292  Jamaica.
97293 Dominikanska republiken. 97294 Haiti. 97295 Puerto Rico (USA). 972961      
Bahamas. 972968 Turks- och Caicosöarna (Storbritannien). 97297x  Antigua o Barbuda.
972971 Amerikanska Jungfruöarna. 972974 Guadeloupe o grannöar (Frankrike). 972981    
Martinique o grannöar (Frankrike). 9729821Dominica.  Saint Lucia. 9729824 Saint Vin-
cent o Grenadinerna. 9729828Grenada. 972986 Barbados. 972987 Trinidad och Tobago. 
972988 Nederländska Antillerna. 97299 Bermudaöarna (Storbritannien).

973 973 Amerikas Förenta Stater. USA.
974         974 Nordöststaterna USA.
975        975 Sydöststaterna USA. 
976         976 Södra centralstaterna USA.
977         977 Norra centralstaterna  USA.
978         978 Väststaterna USA.
979         979 Pacificstaterna USA.  9798 Alaska.

98       98. Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.                        
(DC 980, DK 980).

980 Sydamerikas historia.
981 / 989 De enskilda sydamerikanska ländernas historia.

(DC 981-989, DK 981-989).
981         981 Brasilien. 
982         982 Argentina. 
983         983 Chile. 
984       984 Bolivia. 
985        985 Peru. 
986 9861 Colombia. 9866 Ecuador.
987         987 Venezuela. 
988 9881  Guayana. 9882 Franska Guayana. 9883 Surinam 
989 9892 Paraguay. 9899 Uruguay. 

99       99. Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia.        
Medeltiden och Nya tiden.
(DC 990, DK 990).

990 Australiens, Oceaniens och polarområdenas historia. 
991 / 999  De enskilda ländernas historia.
           (DC 991-999, DK 991-999).

991 9910 Indonesien. 99112 Kalimantan (Borneo). 9912 Celebes. 9913  Moluckcrna. 9921        
Sumatra. 

992 9922 Java. 9923 Små Sundaöarna. 99231 Bali. 991111 Sabah. 991113 Brunei. 991114 
Sarawak. 992353 Portugisiska Timor. 9914 Filippinerna. 

993 9931 Nya Zeeland. 9932/37 Melanesiska områden. 9932 Nya Kaledonien (Frankrike).
9934 Vanuatu (Nya Hebriderna).99345 Nauru. 9935 Salomonöarna.9939 Antarktiska öar.

994         994 Australien. 
995         995 Nya-Guinea-områden. 9954 Papua Nya Guinea.
996         996 Polynesien. 99611 Fiji. 99612 Tongaöarna. 99614 Tavalu. 996l31 Västra Samoa.

996133 Amerikanska Samoa. 99682 Kiribati (Gilbertöarna). 9969 Hawaiiöarna (USA).
998         998 Arktis. Antarktis.

9984  Sektor av Arktis, som europeiska stater gör anspråk på.
9985 Sektor av Alktis, som Sovjetunionen gör anspråk på.
9986 Sektor av Arktis, som USA och Kanada gör anspråk på.
9988  Grönland (Danmark). 9989 Antarktis.

999 Rymden.
907



908



90 / 99 Blandade saklitterära verksamheter 
samt allmän geografi, biografi, allmän historia.
Jämförelse med SAB.
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90 / 99 Blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, biografi, allmän historia.

90 90 Saklitterära verksamheter i blandade ämnen                                 

905 (SAB) Bd Allmäna tidskrifter och allmänna serier. Ä Tidningar.
907 (SAB) Bs Masskommunikationer, allmänt (delar om  ekonomiska verksamheter ingår i 655 om 

förlagsverksamheter o d). Bt Publicistik.
908 (SAB) Bb Allmäna samlingsverk. 

91 91 Verksamheter med allmän geografi, reseskildring o d                     

911 Allmän geografi: allmänt, metoder mm. 
911 (SAB) N Geografi, allmänt. N:dd Hembygdsforskning, metodlära. N:k De geografiska upptäck-

ternas historia, Uppgäcksresor. 
N.01 Naturgeografi. N.02 Kulturgeografi. N.03 Bebyggelsegeografi. N.04 Ekonomisk 
geografi. N.05 Historisk geografi. N.06 Politisk geografi. N.07 Reseskildringar. N.08 
Resehandböcker. Nyb Kartografi.   

912 Bildmässiga framställningar av geografiska objekt. Kartor. Atlaser. 
Glober. Diagram. Avbildningar.

912 (SAB) Ny Kartor. N(t) Geografiska tabeller. N(ya) Kartor. N(yb) Geografiska planschverk.

913 Allmän världsgeografi, allmän forntidsgeografi.
913 (SAB) N och N.05, delar om världsgeografi och forntidsgeografi.  
914 / 919 Världsdelarnas o ländernas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden.

914 Europas allmänna geografi.
914 (SAB) Na Europas geografi. Indelning se 94.  
91485 Sveriges allmänna geografi

915 Asiens allmänna geografi.
915 (SAB) No Asiens geografi.  Indelning se 95.  

916 Afrikas allmänna geografi.
916 (SAB) Np Afrikas geografi.  Indelning se 96.  

917 Nord-o Mellanamerikas allmänna geografi.
917 (SAB) Nq Amerikas geografi, del om Nord- o mellanamerika. Nqa Förenta staterna. Nqb Kanada. 

Nqc Mexiko och Centralamerika.  Indelning se 97.  

918 Sydamerikas allmänna geografi.
918 (SAB) Nqd Sydamerikas geografi.  Indelning se 98.

919 Australien, Oceanien, polarområdena, rymden, allmän  geografi.
919 (SAB) Nr Australiens och Oceaniens  geografi. Ns Polarländernas geografi. Indelning se 99.

92 92 Biografiska verksamheter o d                                                  

921 / 928 Biografier över personer huvudsakligen verksamma inom 11 - 89. 
9290 / 9294   Biografier över personer huvudsakligen verksamma inom 90 - 94 (9294 även verksamma 

inom 95-99). 
9295 / 9299 Genealogi (släktvetenskap). 

92 (SAB) L Biografi med genealogi. allmänt. Ld Genealogi. Lda Genealogisk vetenskap. Ldm 
Genealogiska uppslagsverk.  Lds Genealogiska samlingar. Ldz Särskilda släkter. Lk Bio-
grafisk vetenskap. Lm Biografiska uppslagsverk. Ls Biografiska samlingar. Lz Särskilda 
personer. Kyf Rang- och titelväsen.
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93 / 99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia                   

93 93. Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria 

930 Allmänt om allmän historia
9301 / 9307 Historievenskap. 
9308 Allmänna sammanfattande historiska framställningar. 
9309 Världshistoria.

930 (SAB) K Historia, allmänt. Kyg Historisk kronologi. (Kt Allmän kulturhistoria till 70 när det 
gäller övergripande arbeten och till 795  när det gäller detaljer). (Ku Allmän socialhisto-
ria, till 795  ). (Kv Allmän ekonomisk historia, till 60).

 (Ky Historiska hjälpvetenskaper: Kya Diplomatik, till 76, Kyb Heraldik, Kyc Sigillkun-
skap, Kyd Flaggor, fanor, Kye Symboler, emblematik, Kyh Numismatik, mynt och 
medaljer, till 73, Kyf Rangoch titelväsen till 929, Kyg Historisk kronologi, till 930, 
Kyi Ordnar, till 73, ordensväsen se Bk på 7959).  

K.2 Forntiden. K.21 Egyptens forntid. 
K.22 Främre Asiens forntid. K.221 Mesopotamiens forntid. K.223 Syriens o Feniciens 
forntid. K.224 Kartago.K.226 Mindre Asiens forntid. K.227 Arabiska halvöns forntid. 
K.228 Perserriket 

K.23 Antikens historia. K.24 Den grekiska forntiden. K.241 Tiden före perserktigen. 
K.243 Den klassiska tiden. K.243 Den hellenistiska tiden.K.246 Grekland under romar-
tiden. K.249 Särskilda grekiska stater.   
K.26 Den romerska forntiden. K.261 Konungatiden o republiken. K.264 Kejsartiden. 
K.268 Italien (utom Rom). K.269 Romerska rikets provinser. 

K.29 BGermanerna under forntiden. Kma Ryssland före 882. 
Ko.2 Asiens forntid (utom förut nämnda delar). 
Kp.2 Afrikas forntid (utom förut nämnda delar). 
Kq.2 Amerikas forntid. 
Kr.2 Australiens och Ocenaiens forntid. Ks.2 Polarländerna forntid.

94 / 99  Allmän historia, medeltiden och nya tiden.

94 Europas historia och  västerlandets historia, medeltiden och nya tiden.   

940 Europas historia och  västerlandets historia, medeltiden och nya tiden.  
940 (SAB) Ka Europas historia, allmänt. 

K.3 Medeltiden. K.31 Bysantinska riket. .K.33 Äldremedeltiden. K.331 Folvandringarna. 
K.333 Karolingiska riket. K.35 Högmedeltiden. K.351 Korstågen. K.38 Senmedeltiden. 

K.4 Nya tiden. K.41 Tiden ca 1500-1648. K.43 Tiden 1648-1789. K.45 Tiden 1789-
1815. K.46 Tiden 1815-1914. K.5 Tiden efter 1914. K.51 Första världskriget. K.52 mel-
lankrigstiden. K.54 Andra världskriget. K.55 Tiden efter 1945.

941 / 949 De enskilda europeiska ländernas historia, Medeltiden och Nya tiden.

941 / 942 Storbritannien, Skottland, Irland, Samväldet. England och Wales.
941/2 (SAB) Ke Englands historia. Brittiska öarnas historia. Storbritanniens historia. Ker Wales. Kes  

Skottland. Ket Irland. Kex Engelsmän i utlandet. Key Det brittiska samväldet, kolonial-
väldet.

943 Tysklands historia mm, Mellaneuropas historia
943 (SAB) Kf Mellaneuropas historia. Kfa Tysklands historia. Tysk-romerska riket. Kfaa Preussen, 

Brandenburg. Kfac Pommern. Kfae Bayern. Kfag Västtysklande efter 1944. Kfah Östtysk-
land efter 1944. Kfai Berlin. Kfay Tyska kolonier. Kfaz Särskilda tyska orters historia. 
Kfb Österrike, Österrike- Ungern. Kfc Ungern. Kfd Böhmen, Mähren, Slovakien, Tjec-
koslovakien. Kmb Polens historia.
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944 Frankrikes historia mm
944 (SAB) Kj Frankrikes historia. Kjv Monaco. Kjx Fransmän i utlandet. Kjy Frankrikes kolonier.

945 Italiens historia mm
945 (SAB) Ki Italiens historia. Kid Genua. Kie Venedig. Kig Kyrkostaten. Kih Florens. Kij San 

Marino. Kik Neapel, Bägge Sicilierna. Kil Sicilien. Kiv Malta. Kiy Italienska kolonier. 

946 Spaniens och Portugals historia mm
946 (SAB) Kk Iberiska halvöns historia. Spaniens historia. Kkf Baskerna. Kki Andorra. Kkk Gibral-

tar. Kky Spaniens kolonier. Kl Portugals historia. Kly Portugals kolonier. 

947 Sovjetunionens historia mm, Ryssland (med asiatiska delar), Östeuropa
947 (SAB) Km Östeuropas historia. Kma Rysslands historia. Kmad Ukraina. Kosacker. Kmae 

Vitryssland. (Kmb Polen, till 943). Kmc De Baltiska ländernas historia. Livland, Tyska 
orden. Kmca Estland. Kmcb Lettland. Kurland. Kmcc Litauen.

948 Skandinaviens / Nordens historia mm
948 (SAB) Kb Nordens historia, allmänt. 

Kc Sveriges historia (9485). 
Kd Nordens (utom Sverige) historia.Kda Danmarks historia. Kdb Norges historia. Kdc 
Islands historia. Kdcf Färöarnas historia. Kdd Finlands historia. 

949 Övriga europeiska länders historia: Benelux, Schweiz, Balkan.
949 (SAB) Kg Hollands och Belgiens historia. Kga Holland. Kgb Belgien. Kgc Luxemburg. 

Kh Schweiz historia. 
Kn Balkanländernas historia. Kna Rumänien.Knb Jugoslavien. Knba Serbien. Knbb 
Kroatien. Knbc Slovenien. Knbd Bosnien. Hercegovina. Knbe Montenegro. Knbf 
Makedonien. Knc Bulgarien. Knd Grekland. Knf Albanien.  

95 95. Asiens historia, medeltiden och nya tiden.                                
95 (SAB) Ko Asiens historia 

Koa Främre Asiens historia. Mellersta Östern. Arabstaterna. 
Koaa Mindre Asien. Osmanska riket. Turkiet. Koab Cypern. Koac Kaukasien. Koaca 
Azerbajdzjan. Koacb Armenien. Koacc Georgien. Koaea Syrien. Koaeb Libanon. Koaf 
Palestina. Koafh Judarnas historia. Sionismen. Koafi Israels historia från 1948. Koag 
Jordanien. 

Koah Arabiska halvön. K.32 Arabiska halön under medeltiden. Koaha  Saudi-Arabien. 
Koahb Nordjemen. Koahc Sydjemen. Koahd Oman. Koahea Förenade Arabemiraten. 
Koahed Qatar. Koahf Kuwait. 

Koai Irak. Koaj Kurderna. Koak Iran. Koal Afghanistan. Koam Sovjetiska Centralasien. 
Koam.3 Gyllene horden. Koama Kazachstan. Koamb Turkmenistan. Koamc Uzbekistan. 
Koamd Kirgisistan. Koame Tadzjikistan. Koas Syrianerna.  

Kob  Främre Indien. Kob.2 Indus-civilisationen. Kob.4 Stormogul. Koba Indien (stat) 
från 1947. Kobb  Bangladesh från 1947. Kobba Pakistan från 1947. Kobba Pakistan 
från1971. Kobbb  Bangladesh från1971. Kobc Bhutan. Kobd Nepal. Kobe Sri Lanka. 
Kobf Maldiverna.  

Koc Bortre Indien. Sydostasien. Koca Burma. Kocb Thailand. Kocc Malackahalvön. 
Kocca Malajiska federationen. Kocca.56 Malaysia. Koccb Singapore. Koccd Brunei. Kocd 
Franska lndokina.  Indokina.  Kocda Laos. Kocdb Kampuchea. Kocdc Vietnam.  

Kod Ostindiska öarna. Koda Indonesien. Kodac Kalimantan. Kodae Moluckerna. Kodc 
Filippinerna.   

Koe Fjärran Östern. Ostasien. Koea  Kina. Koeaf Taiwan. Koeai Manchuriet. Koeak 
Tibet. Koeal Sinkiang. Koeam Inre Mongoliet. Koeb Korea. Koeba Nordkorea från 1948. 
Koebb Sydkorea från 1948. Koec Japan. Koeka Hongkong. Koekc Macau. Kof Centrala
sien. Kof.3 Djingis khan. Timur-lenk. Kofc Mongoliet.  Kog  Sibiriens historia.  
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96 96. Afrikas historia, medeltiden och nya tiden.                               
96 (SAB) Kp Afrikas historia. 

Kpa Franska Nordafrika. Nordafrika. 
Kpa.3 Morerna. Kpa.4 Barbareskstaterna. Kpaa Franska Marocko. Marocko. Kpaai Kana-
rieöarna. Kpab Algeriet. Kpac Tunisien. Kpad Libyen. 
Kpba  Egypten.  Kopterna. Kpbb  Sudan (stat). 

Kpc Västafrika 
Kpcb Ekvatorialafrika. Franska Ekvatorialafrika. Kpcba Tchad. Kpcbb Centralafrikanska 
republiken. Kpcbc Kongo (stat). Kpcbd Gabon. Kpcbe Kamerun. Kpcca  Spanska Sahara. 
Västra Sahara. Kpccb Mauretanien. Kpccc  Senegal. Kpccd  Gambia. Kpcce Mali. Kpccg 
Övre Volta. Kpcch Niger. 

Kpcci Guinea-Bissau.  Portugisiska Guinea. Kpccj Cap Verde. Kpcck Guinea. Kpccl 
Elfenbenskusten. Kpccm Sierra Leone.Kpccn Liberia. Kpcda Ghana. Guldkusten. Kpcdb 
Togo. Kpcdc Benin. Kpcdd Benin (konungariket). Nigeria. Kpcde Ekvatorialguinea. 
Spanska Guinea. Kpcdf Sao Thomé och Principe. 

Kpd Centralafrika. Kpda Ruanda-Urundi. Kpdaa Belgiska Kongo. Zaire. Kpdab Rwanda. 
Kpdac Burundi.  Kpdb Angola. Portugisiska Västafrika.

 Kpe Södra Afrika. Kpeaa Sydafrikanska republiken. Kpeab Namibia. Kpeac Lesotho. 
Kpead Swaziland. Kpeb Botswana. Kpec.5 Centralafrikanska federationen. Kpeca Zim-
babwe. Kpecb Zambia. Kpecc Malawi. Kped Mocambique.  Portugisiska Östafrika. Kpee 
Madagaskar. Kpefa Komorerna. Kpefb Mauritius. Kpefc Reunion. Kpeu Apartheid.

Kpf Östafrlka. Kpfa Uganda. Kpfb Kenya. Kpfc Tanzania. Kpfcb Zanzibar. Kpfda Sey-
chellerna. Kpga Etiopien. Kpgae Eritrea. Kpgb Somalia. Kpgc Djibouti. Franska Soma-
liland.   

97 97. Nord-och Mellanamerikas historia, medeltiden och nya tiden.           
97 (SAB) Kq Amerikas historia. 

Kqa Förenta staternas historia. Nordamerikas Historia. Kqat Indianerna. Kqau Afroame-
rikaner. Kqay Förenta staternas kolonier. Kqax Amerikaner i utlandet. 
Kqb Kanadas historia. 

Kqc Mexikos o Centralamerikas historia. Kqca Mexiko. Kqcb Guatemala. Kqcca Brittiska 
Honduras. Kqcca.58 Belize. Kqccb Honduras. Kqcd El Salvador. Kqce Nicaragua. Kqcf 
Costa Rica. Kqcg Panama. 

Kqch Västindien. Kqcha Stora Antillerna. Kqchaa Kuba. Kqchab Haiti. Kqchac Domini-
kanska republiken. Kqchad Puert Rico. Kqchae Jamaica. Kqchb Små Antillerna. Kqchba 
Trinidad o Tobago. Kqchbb Barbados. Kqchbi Dominica. Kqchbm Grenada. Kqchc Baha-
mas. Kqchd Bermuda. Kqct Centralamerikas indianer.

98 98. Sydamerikas historia, medeltiden och nya tiden.                         
98 (SAB) Kqd Sydamerikas historia. 

Kqda Colombia. Kqdb Venezuela. Kqdc Guyanastaterna. Kqdca Brittiska Guyana. 
Kqdca.57 Guyana. Kqdcb Franska Guyana. Kqdcc.57 Surinam. 
Kqdd Brasilien. Kqde Paraguay. Kqdf Uruguay. Kqdf.55 Tupamaros. 
Kqdg Argentina. Kqdgi Falklandsöarna. Kqdh Chile. Kqdi Bolivia. Kqdk Peru. Kqdl Ecua-
dor. Kqdt inkariket, sydamerikas indianer. 

99 99. Australiens, Oceaniens, polarländernas, rymdens historia.             
Medeltiden o nya tiden

99 (SAB) Kr Australiens och Oceaniens historia.  
Kra Australien. Krb Nya Zeeland. Krca Melanesien. Krcb Polynesien. Krcc Mikronesien. 
Krcch Hawaii. Krd Nya Guinea. Krda Papaua Nya Ginea. 
Ks polarländernas historia. Ksa Arktis. Ksaa Grönland. Ksab Spetsbergen. 
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