
Løøvs klassifikationssystem 
 

01 BOK OCH BIBLIOTEKSVÄSEN 
a) generella bibliografier 

b) bibliografier över särskilda personer 

c) bibliotekskataloger 

d) allmänt om böcker och bibliotek 

e) recensioner 

f) arkiv 

 

02 ÖVERSIKTSVERK OCH 

SKRIFTER AV BLANDAT 

INNEHÅLL 
a) allmänna översiktsverk och 

handböcker 

b) allmänna periodiska publikationer 

c) skrifter av blandat innehåll 

d) forskningsmetodik 

 

03 SAMISKA INSTITUTIONER 

OCH ORGANISATIONER 

a) institutioner och organ 

b) organisationer och föreningar 

c) konferenser och möten 
 

04 RELIGION, FILOSOFI OCH 

PSYKOLOGI 

a) förkristen tro 

b) kyrko- och missionshistoria 

c) särskilda kyrkoförsamlingar 

d) laestadianism 

e) filosofi, psykologi 

 

05 RELIGIÖS LITTERATUR 
a) bibeln / bibelhistoria 

b) psalmer och sånger 

c) andra skrifter 

 

06 SPRÅKVETENSKAP 

a) språkfrågor 

1) språkundervisning, 

språkstudier 

b) språkforskning 

1) språkhistoria och etymologi 

1a) namnforskning 
2) dialekter 

3) annan forskning 

c) grammatik och språkvård 

d) ordböcker 

e) läroböcker och läseböcker 

 
 

07 MEDICIN, FYSISK 

ANTROPOLOGI 

a) medicin 

b) fysisk antropologi 

 

08 GEOGRAFI OCH 

LOKALHISTORIA 

a) allmänna översiktsverk 

b) särskilda områden 

c) reseskildringar 

 

09 HISTORIA 

a) allmänna översiktsverk 

b) arkeologi 

c) historia 

 

10 PERSONHISTORIA 
a) samlingsbiografier 

b) särskilda släkter 

c) särskilda personer 

 

11 KULTURHISTORIA 

a) allmänna översiktsverk 

b) arbets- och näringsliv 

1) jakt och fångst 

2) fiske 

3) rennomadism 
4) jordbruk och kreatursskötsel 

5) andra näringar 

6) handel och marknader 

7) kost och matlagning 

c) materiell kultur 

1) bostäder / byggnader 

2) transportmedel 

3) möbler, husgeråd, redskap etc. 

4) hemslöjd och hantverk 

5) kläder 

d) andlig kultur / folkminnen 
 1) folkdiktning  

 1a) sagor och sägner 

 1b) rim, ramsor, ordspråk, talesätt, 

visor etc. 

 2) seder och bruk 

 3) folktro 

 4) folkmedicin 

e) social organisation 

 1) Familje- och släktskap 

2) rätts- och moralförhållanden 



 

f) museer och utställningar 

1) kulturminnesvård 
 

12 NÄRINGSLIV OCH EKONOMI 

a) allmänna översiktsverk 

b) renskötsel / rennäring 

c) jordbruk och kreatursskötsel 

d) jakt 

e) fiske 

f) hemslöjd och hantverk 

g) andra näringar 

h) företagsekonomi 

i) privatekonomi / hushåll 
 

13 MINORITETS- OCH 

RÄTTSFÖRHÅLLANDEN 

a) allmänna översiktsverk 

b) exploatering inom det samiska 

området 

1) skogsbruk 

2) gruvdrift 

3) vattenkraftsutbyggnad / 

vattenreglering 
4) turism / friluftsliv 

5) andra ingrepp 

c) minoritetsförhållanden / 

minoritetspolitik 

1) förhållandet till myndigheter 

2) förhållandet till andra 

folkgrupper 

d) rättsförhållanden / rättshistoria 

 

14 SAMHÄLLSFÖRHÅLLANDEN 
a) allmänna översiktsverk 
b) sociala förhållanden / socialpolitik 

c) förvaltning och politik 

d) kommunikationer 

e) demografi och statistik 

f) kvinnofrågor / kvinnohistoria 

 

15 SKOLA OCH UTBILDNING 
a) allmänna översiktsverk 

b) skolhistoria 

c) förskola 
d) grundskola 

e) gymnasieskola 

f) annan utbildning 

g) universitet och högskola 

h) vuxenutbildning 

 

i) särskilda ämnen 

j) pedagogik / uppfostran 
k) skolböcker 

 

16 KONST, MUSIK, TEATER OCH 

FILM 

a) allmänna översiktsverk 

b) formkonst 

1) bildkonst 

2) konsthantverk 

3) arkitektur 

c) jojk/musik 

d) teater 
d) film/foto 

 

17 LITTERATURHISTORIA 

 

18 SKÖNLITTERATUR 

a) samiska författare 

1) på samiska 

2) på andra språk 

b) icke-samiska författare 

1) på samiska 
2) med samiskt huvudmotiv 

c) barn- och ungdomslitteratur 

1) på samiska 

2) med samiskt huvudmotiv 

 

19 JOURNALISTIK OCH 

INFORMATIONSVERKSAMHET 

a) allmänna översiktsverk 

b) tidningar och tidskrifter 

c) radio och television 

d) annan informationsverksamhet 
 

20 IDROTT, SPEL, LEK OCH 

UNDERHÅLLNING 

 

21 NATURVETENSKAP OCH 

TEKNIK 
a) naturvetenskap 

b) teknik 

c) matematik 

 


